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Voorwoord
2020 en 2021 waren bijzondere jaren. Wie had ooit
gedacht dat we een groot deel van deze periode zoveel mogelijk thuis zouden werken, dat leerlingen online les kregen, dat er nauwelijks files waren en dat
sportscholen hun activiteiten op straat gingen uitvoe-

Het gemeentebestuur wil met haar beleid zo goed
mogelijk rekening houden met wat er speelt in de
stad. Daarvoor moet het bestuur informatie krijgen
die geschikt is als basis voor goed beleid. De Staat
van de Stad biedt deze basis. Het nieuwe college kan

ren.

mede hierdoor de juiste keuzes maken om verder te

Iedere twee jaar verschijnt de Staat van de Stad. Ver-

dit rapport de clusters de mogelijkheid om stil te

deeld over meerdere thema’s beschrijft dit rapport

staan bij het eigen beleid: hoe ziet dit eruit en kunnen

hoe de stad ervoor staat. Naast allerlei objectieve ge-

we, op basis van de Staat van de Stad, dit beleid nog

gevens als inkomen en economie levert de Staat ook

verder verbeteren?

informatie over meer subjectieve onderwerpen als
welzijn en samenleving.

bouwen aan onze bijzondere stad. Bovendien biedt

Mr. A.H. (Ahmed) Kansouh
Concerndirecteur BCO
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Inleiding - Hoofdstuk 1

1 Inleiding

Hoe gaat het met de schoolprestaties van onze

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om thema’s als

jeugd? Hoeveel banen zijn er, en zijn dat er meer of

inkomen en economie maar ook om andere thema’s

minder geworden? Wat kost een huis gemiddeld?

die belangrijk zijn voor de levenskwaliteit van de be-

Hoe gezond zijn we? Hoe zien we de coronacrisis te-

volking zoals gezondheid, welzijn en samenleving.

rug in Rotterdam? Deze vragen komen aan bod in de

Een deel van dit welvaartsbegrip heeft raakvlakken

Staat van de Stad 2021.

met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties (Sustainable Development Goals,

In deze Staat van de Stad is het uitgangspunt het

SDG’s). Daarmee is in vergelijking met de vorige edi-

brede welvaartsbegrip zoals gebruikt in de Monitor

tie van de Staat van de Stad nu meer aandacht voor

Brede Welvaart van het CBS.

thema’s als welzijn, samenleving en milieu. Natuurlijk

Inleiding – Hoofdstuk 1
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ontbreekt ook het onderwerp corona niet omdat het

verlaagt de kans op transmissie en ziekenhuisop-

op verschillende thema’s een belangrijke impact

name. In Rotterdam blijft de vaccinatiegraad duide-

heeft.

lijk achter bij de andere grote steden.

Met de Staat van de Stad laten we op hoofdlijnen

Ook op andere onderwerpen in deze Staat van de

zien hoe Rotterdam ervoor staat en zich ontwikkelt.

Stad hebben corona en de maatregelen van de rijks-

Het biedt een overzicht van de meest veelzeggende

overheid (anderhalve meter samenleving, tijdelijk

cijfers over de verschillende beleidsterreinen. Daar-

sluiten van scholen, sportclubs en cafés en restau-

mee kan het ook gebruikt worden als achtergrondin-

rants) invloed. Mensen zijn meer thuis gaan werken

formatie bij de onderhandelingen over het nieuwe

wat onder meer de verkeerssituatie beïnvloedt. Ver-

collegeprogramma van het College van B&W.

der heeft corona geleid tot een andere vrijetijdsbe-

Bij het tot stand komen van deze editie is overleg ge-

steding en een veranderd welzijn.

weest met beleidsmedewerkers van de clusters, de

Daarnaast zien we dat de ontwikkeling van de bevol-

bestuurlijk adviseurs, concernstrategen en onderzoe-

king duidelijk veranderd is door corona onder meer

kers van Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

door de (tijdelijke) afname van de groep immigran-

over de op te nemen thema’s en indicatoren.

ten. De maatregelen hebben ook weerslag op de arbeidssituatie en het inkomen. In dit rapport hebben

Het rapport is opgebouwd uit dertien hoofdstukken

we een apart hoofdstuk over de invloed van corona

die elk een onderwerp behandelen. Per hoofdstuk

opgenomen. Daarnaast wordt ook in de andere

zijn, in overleg met beleid, de meest veelzeggende

hoofdstukken de invloed van corona besproken.

cijfers geselecteerd. Daarbij is zoveel mogelijk ge-

Vraag is daarbij wat de lange termijn invloed van co-

bruik gemaakt van cijfers die over een langere peri-

rona zal zijn.

ode zijn gemeten en die voor de vier grote steden beschikbaar zijn. Dat maakt het mogelijk om de Rotter-

Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting van de

damse ontwikkelingen te vergelijken met ontwikke-

belangrijkste bevindingen. Wanneer in de tekst geen

lingen in de andere grote steden. Voor die vergelij-

gemeente genoemd wordt, gaat het steeds om een

king worden centraal beschikbare bronnen gebruikt

Rotterdams cijfer. Deze Staat van de Stad beschrijft

en deze kunnen op detailniveau afwijken van de cij-

de onderwerpen op gemeenteniveau. De bronnen zijn

fers die door de beleidsafdeling van de gemeente

vermeld bij de onderwerpen. Wanneer een lezer geïn-

Rotterdam worden gebruikt.

teresseerd is in informatie op een lager geografisch

Het rapport vermeldt geen Nederlandse cijfers.

niveau, kan hij/zij op verschillende websites terecht

Vooral door verschillen in bevolkingsopbouw en wo-

zoals Onderzoek010.nl, het Rotterdamse wijkprofiel

ningaanbod zegt een vergelijking met Nederland

en Gezondheidinkaart.nl. Tot slot passen sommige in-

minder dan vergelijking met de G4.

dicatoren bij meerdere hoofdstukken en deze komen

We gebruiken zoveel mogelijk de meest recente cij-

dan ook in meerdere hoofdstukken terug.

fers, hoewel het meest recente beschikbare jaar verschilt per onderwerp.
De afgelopen anderhalf jaar heeft corona een grote
rol in Nederland en ook in Rotterdam gespeeld. In tegenstelling tot de vorige editie van de Staat van de
Stad kunnen we meer ingaan op de invloed van corona op de verschillende onderwerpen.
Corona heeft een duidelijke impact op de gezondheid
van de bevolking. Een relatief groot deel van de Rotterdammers is in een ziekenhuis opgenomen en ook
kent Rotterdam relatief veel overledenen. Een vaccin

10
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2 Corona

Het coronavirus heeft de wereld vanaf begin 2020

•

Zoektocht naar herstel, een onderzoek

sterk veranderd. Bij het opstellen van deze publi-

naar de gevolgen van de coronacrisis voor

catie (november 2021) heeft het virus nog steeds

Rotterdamse zelfstandigen

een enorme impact.

•

De maatschappelijke impact van corona in

Tijdens de coronapandemie zijn in Rotterdam op

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Ne-

diverse terreinen onderzoeken uitgevoerd en is er

derland

een speciaal coronadashboard ontwikkeld. De belangrijkste onderzoeken zijn:

•

(Thuis)werken tijdens corona, een onderzoek onder Rotterdamse ambtenaren

Corona – Hoofdstuk 2
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2.1

Zorg

Figuur 2.2.

De meeste impact heeft corona uiteraard op de zorg.
In het vierde kwartaal van 2020 was het aantal opna-

8

mes op zijn hoogtepunt. In Rotterdam zijn vanaf dat

7

moment aanzienlijk meer coronapatiënten opgeno-

6

men in het ziekenhuis, dan in de andere grote steden.

5

Ook in 2021 was in Rotterdam het aantal opgenomen

4

patiënten met corona ieder kwartaal hoger dan in de
andere steden.
Figuur 2.1.

Aantal overledenen met corona per 10.000 inwoners

3
2

Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten per 10.000 inwoners

1
0
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21 Q2 '21 Q3 '21

35
30
25

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: RIVM

20

De gevolgen van uitgestelde operaties en diagnoses

15

bij niet-coronapatiënten zijn niet per gemeente in

10

kaart gebracht. Wel is bekend dat er ruim 300 duizend operaties landelijk zijn uitgesteld gedurende de

5

coronapandemie. De uitgestelde zorg kostte in de

0
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21 Q2 '21 Q3 '21
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

eerste corona golf tussen de 34 tot 87 duizend levensjaren, berekende het RIVM.
In het onderzoek ‘De maatschappelijke impact van
COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam &

Bron: RIVM

Nederland’ zijn onder andere vragen gesteld over
Tijdens het tweede kwartaal van 2020 overleden er

zorgmijding en zorguitstel. Ongeveer één op de zes

in Rotterdam, maar ook in Den Haag, aanzienlijk

respondenten geeft aan vanwege corona niet zo snel

meer personen aan corona dan in de andere twee

naar de huisarts te zullen gaan en een bijna even

grote steden. In het vierde kwartaal van 2020 week

grote groep geeft aan dat ze op dat moment (juli

het aantal sterfgevallen in Rotterdam opvallend on-

2020) bepaalde medische zorg niet krijgen vanwege

gunstig af van de andere drie grote steden.

de coronapandemie.

Het aantal sterfgevallen in het tweede kwartaal van
2020 was in verhouding tot het aantal opgenomen
patiënten in de ziekenhuizen erg hoog. In die periode
zijn vooral veel bewoners van verpleeghuizen aan corona overleden. Een groot deel daarvan is nooit opgenomen geweest in het ziekenhuis.

12
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Figuur 2.3.

Zorgmijding en zorguitstel, juli 2020

2.2

Arbeid en economie

25%

De maatregelen om het verspreiden van het corona-

20%

virus te beperken hebben een grote economische impact gehad. Onder andere was er financiële steun om

15%

een groot deel van de salarissen van werknemers te

10%

betalen, voor wie door de maatregelen geen werk
was. In de periode 20 maart 2020 tot 1 oktober 2021

5%

konden door de coronapandemie geraakte onderne-

0%
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

gingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Onderne-

niet zo snel naar huisarts
medische behandeling onthouden
Bron: De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam & Nederland

Vaccinatie wordt over het algemeen gezien als de belangrijkste oplossing om uit de coronacrisis te raken.
In Rotterdam is de vaccinatiegraad iets lager dan in
Den Haag. Het verschil met Amsterdam en met name
Utrecht is nog groter. Gemiddeld is de vaccinatiegraad in Rotterdam lager dan in de andere steden.
Vooral in de sociaaleconomisch zwakkere wijken is
de vaccinatiegraad relatief erg laag. In een aantal
wijken is deze niet hoger dan 50 procent.
Figuur 2.4.

mers gebruik maken van Tozo (Tijdelijke Overbrugmers van wie het inkomen door de pandemie onder
het sociaal minimum zakte, konden in het kader van
deze regeling bij de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen. In Rotterdam hebben in totaal ruim
15 duizend ondernemers van deze regeling gebruik
gemaakt. Het aantal faillissementen in Rotterdam
was in 2020 mede daardoor, ondanks de economische malaise, lager dan het jaar ervoor. Ook in de eerste helft van 2021 is het aantal faillissementen in Rotterdam lager dan de voorgaande jaren.
De enorme economische krimp landelijk van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 was de grootste krimp ooit. Mede door de diverse steunpakketten
en de economische veerkracht verwacht het CPB

Vaccinatiegraad, volledig gevaccineerden, 311-2021

voor 2021 een economische groei van 4 procent.
Het toenemend vertrouwen zien we terug bij de afne-

90%

mende angst bij werknemers om door corona hun

80%

baan te verliezen.

70%

Figuur 2.5.

60%

Percentage werknemers dat bang is door corona
hun baan te verliezen

50%
40%

60%

30%

50%

20%

40%

10%

30%

0%
Rotterdam Amsterdam
Bron: RIVM

Den Haag

Utrecht

20%
10%
0%
Rotterdam

Amsterdam
apr-20

Den Haag

sep-21

Bron: De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam & Nederland
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2.3

Thuiswerken en mobiliteit

Figuur 2.7.

Aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken is

100

door grote groepen gehoor gegeven. Vooral tijdens

90

de eerste golf is er een sterke daling van de verkeers-

80

intensiteit waar te nemen.

70

Het autogebruik volgt min of meer in tegengestelde

60

richting de coronabesmettingspieken. Het autoge-

50

bruik zat halverwege 2020 en halverwege 2021 na-

40

genoeg terug op het oude niveau.

30

Figuur 2.6.

Ontwikkeling gebruik openbaar vervoer (indexcijfers, 24-2-2020 =100)

20

Ontwikkeling autogebruik (indexcijfers, 27-12020 =100

10
0

100
90
80
70

Bron: Coronadashboard (NDW)

60

Uit het onderzoek “(Thuis)werken tijdens corona”

50

bleek dat een zeer groot deel van de Rotterdamse

40

ambtenaren (verplicht) thuis werkte. Tevens bleek

30

dat er een grote behoefte was om naar kantoor te ko-

20

men om collega’s te ontmoeten, maar ook dat er be-

10

hoefte was om na corona meer thuis te werken dan

0

men voor de coronapandemie deed. Ditzelfde beeld
kwam uit een landelijk onderzoek van het SCP naar
voren. Opvallend daarbij was dat werknemers in het

Bron: Coronadashboard (NDW)

bedrijfsleven iets minder thuis wilden (blijven) werken dan ambtenaren.

Het openbaar vervoer wordt nog steeds aanzienlijk
minder gebruikt dan voor de coronapandemie. Ook

2.4

Welbevinden

hier zien we een dip tijdens de eerste en tweede coronagolf. De sluiting van de scholen speelt hierbij een

Volgens het SCP was het aandeel mensen met een

sterke rol.

laag psychisch welbevinden in de gehele bevolking in
het najaar 2020 redelijk stabiel.1 Dit geldt echter niet
voor verschillende subgroepen zoals jongvolwassenen, studenten en scholieren, maar ook voor mensen
die een naaste hebben die ernstig ziek werd of overleed door het virus. Ook mensen die naar eigen zeggen een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden als zij besmet raken hebben een lager psychisch
welbevinden dan anderen. Daarnaast zijn mensen
met dreigend baanverlies en zelfstandig ondernemers kwetsbaar voor een lager welbevinden.

1

14

Bron: SCP (2021) Een jaar met corona: gezondheid en sociale contacten.

Corona - Hoofdstuk 2

In het onderzoek “De maatschappelijke impact van
COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam &
Nederland” (2021) zijn een aantal vragen voorgelegd
over het mentaal welbevinden van de respondent
sinds de coronapandemie. In de drie grootste steden
is ruim een kwart vaker gestrest. Ruim een kwart
heeft het gevoel niks te hebben om naar uit te kijken.
Een iets kleiner deel voelt zich vaker angstig sinds de
coronapandemie. De verschillen tussen de drie steden zijn klein.
Figuur 2.8.

Mentaal welbevinden sinds de coronapandemie, september 2021

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

voel ik me vaker angstig
ben ik vaker gestresst
heb niets om naar uit te kijken
Bron: De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam & Nederland
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3 Bevolking

Het aantal inwoners in Rotterdam is de laatste 10

3.1

Inwoners en huishoudens

jaar met 41 duizend gegroeid. In het coronajaar

16

2020 is de bevolkingstoename relatief beperkt ge-

Op 1 januari 2021 telde Rotterdam 651 duizend inwo-

bleven; een vergelijkbare ontwikkeling deed zich

ners. In de voorgaande tien jaren groeide de stad met

voor in de andere grote steden. De beperkte groei

gemiddeld bijna 4.100 personen per jaar. Daarbij bleef

is het gevolg van een relatief hoge sterfte onder

de bevolkingsgroei in het coronajaar 2020 met iets

ouderen en een lage vestiging in Rotterdam vanuit

minder dan 700 personen zeer sterk achter. Dit had

het buitenland. Gelijktijdig was er dat jaar een

grotendeels te maken met de coronapandemie die

toename van het vertrek van personen naar an-

leidde tot 1) minder vestiging vanuit het buitenland en

dere Nederlandse gemeenten.

2) meer sterfgevallen onder ouderen. Tegelijkertijd
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was er meer vertrek naar andere gemeenten. De drie

geldt dat de grens tussen intra- en extramurale zorg

andere grote steden kenden in 2020 ook relatief wei-

vervaagt en dat is beleidsgestuurd.

nig bevolkingsgroei.
Figuur 3.2.
Figuur 3.1.

Bevolkingsontwikkeling vier grote steden (x
1.000)
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Inwoners in instellingen
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Huishoudens
In 2021 telt Rotterdam 330 duizend particuliere huis-

Zo’n 10 duizend inwoners van Rotterdam verblijven

houdens, dat zijn er 20 duizend méér dan tien jaar eer-

in 2021 in een instelling; 1,5 procent van alle Rotter-

der. Gemiddeld genomen bestaat een Rotterdams huis-

dammers. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-,

houden uit iets minder dan twee personen (1,95). Dat is

en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke

wat groter dan het gemiddelde in Amsterdam (1,80),

gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk, li-

iets kleiner dan in Den Haag (2,00) en vergelijkbaar met

chamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen

Utrecht. Door de tijd heen zijn deze cijfers vrij constant,

voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten,

in tegenstelling tot de daling op landelijk niveau.

gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra,
waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
In de afgelopen jaren was het Rotterdamse aandeel
inwoners in instellingen vrij stabiel en dat komt overeen met het landelijke beeld. Ook in Den Haag ligt het
aandeel al langere tijd op ongeveer 1,5 procent. In de
andere twee G4-gemeenten is er recentelijk wat
meer dynamiek, zowel in aantallen als procentueel
gezien. In Amsterdam gaat het om een geleidelijke
toename, terwijl er in Utrecht sprake lijkt van een afname.
De historische percentages variëren tussen (ongeveer) 1 en 1,5 procent. Het duiden van verschillen in
aantallen en/of aandelen is erg lastig. Onder anderen

Bevolking – Hoofdstuk 3

17

Figuur 3.3.

Gemiddelde huishoudenomvang van particuliere
huishoudens

Figuur 3.4.

Aandeel huishoudens met kinderen
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Een andere opvallende trend van het laatste decennium is die van de demografische vergrijzing. Het ouder worden van de Nederlandse bevolking vertaalt
zich daarbij in de ontwikkeling van huishoudens, zoals een mogelijke afname van het aandeel huishoudens met kinderen. Landelijk is de afname van huishoudens met kinderen duidelijk aanwezig, maar in de
grote steden zien we deze ontwikkeling niet (duidelijk) terug. In Rotterdam is dit type huishoudens vrij
stabiel, terwijl in Utrecht een groei plaatsvindt van
huishoudens met kinderen. De Utrechtse groei komt
waarschijnlijk door de bouw van enkele grote uitbreidingslocaties, waar huishoudens met kinderen zich
doorgaans graag vestigen.

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS Statline

3.2

Bron: CBS Statline

Rotterdam

Bevolkingsontwikkeling

De bevolkingsontwikkeling van een gemeente wordt
grofweg bepaald door samenspel van drie componenten, te weten
1)

de natuurlijke groei (het aantal geboorten
minus het aantal sterfgevallen),

2) het binnenlands migratiesaldo (vestigers
vanuit andere gemeenten minus vertrekkers),
3) het buitenlands migratiesaldo (vestigers uit
buitenland minus vertrekkers naar buitenland).
De Rotterdamse bevolking groeide tussen 2015 en
2019 jaarlijks met gemiddeld 5,3 duizend personen.
In vergelijking met de Rotterdamse groei-componenten zijn die van de andere G4-gemeenten aanzienlijk
groter. Ook in Den Haag en Amsterdam is buitenlandse migratie een belangrijke “motor” voor bevolkingsgroei, en is het binnenlands migratiesaldo de
laatste jaren (sterker) negatief geworden. Bij Utrecht
is het belang van buitenlandse migratie verhoudingsgewijs wat kleiner en speelt juist de natuurlijke groei
een wat grotere rol. In Rotterdam speelt het binnenlandse migratiesaldo een kleinere rol dan bij de andere steden.
Hoe ziet de bevolkingsontwikkeling eruit in het coronajaar 2020? Vergeleken met de eerdere jaren
bleef de bevolkingsontwikkeling in 2020 duidelijk

18
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achter; in Rotterdam met bijna vijf duizend vergele-

Figuur 3.6.

ken met de gemiddelde groei van de vier jaar ervoor.
In alle steden daalde de natuurlijke groei door een
toename van het aantal sterfgevallen (voor een deel
als gevolg door corona). Alle grote steden zien daarnaast een duidelijk negatief binnenlands migratie-

15.000
10.000
5.000

saldo; in Rotterdam en Amsterdam beduidend hoger

0

dan in de jaren daarvoor. Verder nam in 2020 overal

-5.000

het buitenlandse migratiesaldo sterk af door een duidelijke afname van het aantal immigranten.
In de zomer van het meest recente jaar, 2021, her-

Bevolkingsontwikkeling in coronajaar 2020
naar componenten

-10.000
-15.000
Rotterdam Amsterdam Den Haag

stelde de bevolkingsgroei zich in Rotterdam. Vaccins
kwamen op grote schaal beschikbaar en de betere

natuurlijke groei
binnenlands saldo
buitenlands saldo*
resulterende ontwikkeling

bescherming leidde ook in Rotterdam tot minder
sterfgevallen. Verder werd het binnenlands migratiesaldo minder negatief vanwege meer vestiging vanuit de regio en veerde de buitenlandse migratie weer
terug, vooral via instroom van personen met een achtergrond uit China, India, Brazilië en ook uit de overige EU-landen. Ook in Amsterdam en Den Haag
neemt de bevolkingsgroei weer toe.
Figuur 3.5.

Bevolkingsontwikkeling vier grote steden
2015 t/m 2019 naar componenten (jaarlijkse
gemiddelden)

Utrecht

*) inclusief administratieve correcties
Bron: CBS Statline

3.3

Levensverwachting

In Rotterdam ligt de gemiddelde levensverwachting
in 2019 met 78 jaar (mannen) en ruim 82 jaar (vrouwen) lager dan het landelijk gemiddelde. De lagere
levensverwachting in Rotterdam heeft mogelijk te

15.000

maken met kenmerken van de Rotterdamse bevolking en de leefomgeving (Senten 2015). In Rotterdam

10.000

wonen, evenals in andere grote(re) steden, relatief

5.000

veel alleenstaanden, laagopgeleiden, groepen met
een laag inkomen, groepen zonder werk en deze

0

groepen hebben gemiddeld genomen een kortere le-

-5.000

vensverwachting. Ook speelt de leefstijl (zoals rookgedrag) een rol bij de levensverwachting en ook hier

-10.000
Rotterdam Amsterdam Den Haag
natuurlijke groei
binnenlands saldo
buitenlands saldo*
resulterende ontwikkeling

Utrecht

scoort Rotterdam relatief ongunstig (Volksgezondheidenzorg.info 2019). Ook de fysieke- en sociale
leefomgeving speelt een rol bij de levensverwachting. Zo beïnvloedt de luchtverontreiniging in Rotterdam de levensverwachting ongunstig (Senten 2015).

*) inclusief administratieve correcties

In het meest recente jaar 2020 ligt het aantal sterfge-

Bron: CBS Statline

vallen in Rotterdam zo’n duizend hoger dan in de drie
voorgaande jaren (Feitenkaart Bevolkingsmonitor
Rotterdam, maart 2021). De oorzaak is het nieuwe coronavirus waarmee Nederland en de rest van de wereld in dat jaar te maken kreeg. De hogere sterfte
heeft geleid tot een lagere statistische
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levensverwachting, zowel in Rotterdam, in andere
steden, in geheel Nederland, evenals in veel andere

Figuur 3.8.

landen. In 2020 is de gemiddelde levensverwachting

84

voor Rotterdamse mannen bijna 78 jaar, voor vrou-

83

wen 82 jaar. Met betrekking tot de lange termijn ont-

82

wikkeling verwacht het CBS dat de stijgende lijn in

81

de levensverwachting ondanks de coronapandemie

80

op lange termijn waarschijnlijk niet nadelig beïn-

79

vloed zal worden. Voor de korte termijn heeft het CBS
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in haar nieuwste landelijke prognose de levensver-

77

wachting wel aangepast.
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Levensverwachting vrouwen
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Figuur 3.7.
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3.4

Bevolkingsprognose

Voor inzicht in toekomstige ontwikkelingen wordt
periodiek een gemeentelijke bevolkingsprognose opgesteld. De hier getoonde Rotterdamse prognose is
opgesteld in het najaar van 2018. Op het moment van
schrijven (najaar 2021) wordt door OBI gewerkt aan
een nieuwe bevolkingsprognose.
De onderstaande figuur geeft van elke G4-gemeente
de historische bevolkingsontwikkeling sinds 2011,
die na 2021 overgaat in de actuele gemeentelijke
prognose tot en met 2030. Alle vier de steden verwachten dat hun inwonertal weer verder zal groeien,
na de recente onderbreking vanwege corona. Veruit
de meeste groei wordt verwacht in (en door) gemeente Amsterdam, met ruim 75 duizend extra

20
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inwoners tussen 2021 en 2030. Rotterdam verwacht

sneller uitbreidt dan in het recente verleden. De

in 2030 bijna 30 duizend inwoners meer te hebben

Haagse en Utrechtse gemeentelijke prognoses zijn

dan in 2021. Dat is een lagere groeiverwachting dan

recenter, en ook zij verwachten de komende jaren

waar Den Haag op dit moment mee rekent (groei met

meer te kunnen gaan toevoegen. Amsterdam houdt

52 duizend inwoners). De Utrechtse prognose ver-

rekening met iets minder dan het forse uitbreidings-

wacht in 2030 zo’n 63 duizend inwoners erbij te heb-

tempo van de afgelopen jaren.

ben.
Hoewel gemiddelde aantallen woningen een indicaFiguur 3.9.

Historische bevolkingsontwikkeling en bevolkingsprognose grote steden 2011-2021 (historisch) en 2022-2030 (prognose)

tie kunnen zijn voor de robuustheid van een bevolkingsprognose, zegt dit zeker niet alles. Het is bijvoorbeeld bekend dat grote steden beschikken over
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een zekere sponscapaciteit. Dit houdt kortgezegd in

900.000
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Een belangrijke voorwaarde voor bevolkingsgroei is
uiteraard dat de extra inwoners ook met voldoende

3.000
2.000

tevredenheid kunnen wonen en daarom wordt in de
gemeentelijke prognoses rekening gehouden met
een haalbare/gewenste/noodzakelijke woningvoorraadontwikkeling. De figuur hieronder laat onder anderen zien met welke aantallen rekening is gehouden
door de verschillende gemeenten. In de Rotterdamse

1.000
0
Rotterdam Amsterdam Den Haag
Utrecht
gerealiseerd 2015-2021
verondersteld in prognose 2021-2030

prognose uit 2018 is voor de periode 2021 tot 2030
rekening gehouden met jaarlijks gemiddeld 2.500
woningen erbij. Dat is conform het “Addendum
Woonvisie 2030” en heeft betrekking op de netto wo-

Prognose Rotterdam: 2018, Amsterdam: 2021, Den Haag 2021,
Utrecht: 2020
Bron: CBS Statline en gemeentelijke prognoses, bewerking OBI

ningtoename, ofwel het verschil tussen het jaarlijks
aantal toevoegingen en onttrekkingen. De figuur laat
ook zien dat in de afgelopen zes jaren er jaarlijks gemiddeld 1.200 woningen bij kwamen (ook netto uitbreiding). Met andere woorden, Rotterdam verwacht
voor de komende jaren dat haar woningvoorraad
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3.5

Bevolking naar opleidingsniveau

Hoogopgeleid zijn degenen die een afgeronde opleiding op HBO of (bachelor) universitair niveau hebben. Van de Rotterdammers van 15 tot 75 jaar was in
oktober 2020 31 procent hoogopgeleid. 2 In oktober

Figuur 3.12.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote
steden (15-75 jaar)
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2019 was dit aandeel in Rotterdam nog 30 procent.
Vergeleken met de andere grote steden, en vooral
Amsterdam en Utrecht, kent Rotterdam relatief een

30%
20%

hoog aandeel laag- en middelbaar opgeleiden en een
10%

laag aandeel hoogopgeleiden.
Het opleidingsniveau van de Rotterdammers neemt
gestaag toe. Deze toename zien we ook in de andere
grote steden terug. Aangezien het aandeel hoogopgeleiden in alle steden een vergelijkbare stijging
kent, blijft de achterstand van Rotterdam ten opzichte van de andere steden gelijk.
Figuur 3.11.

Opleidingsniveau van de totale Rotterdamse
bevolking 15 tot 75 jaar
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4 Arbeid en economie

Rotterdam en Den Haag hebben een lager opge-

Het aantal vacatures in Rijnmond laat na een dip

leide beroepsbevolking dan Utrecht en Amster-

tijdens het begin van de coronacrisis een forse

dam. De arbeidsparticipatie stijgt in alle vier de

stijging zien. Gedurende de afgelopen vijf jaar is

grote steden al vijf jaar op rij. De werkloosheid

het aantal vacatures voor hoogopgeleiden twee

daalt in de G4, maar is in Rotterdam hoger dan in

tot drie keer zo hoog als voor laagopgeleiden. Er is

de rest. Het aantal bijstandsuitkeringen is sinds

relatief veel vraag naar technisch personeel. In

de coronacrisis in alle vier de grote steden geste-

alle vier de grote steden zet de flexibilisering van

gen. Rotterdam kent per duizend inwoners relatief

de arbeidsmarkt verder door.

veel bijstandsuitkeringen.
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4.1
4.1.1

Beroepsbevolking
Opleidingsniveau

Figuur 4.1.
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zichte van de andere steden gelijk.
Figuur 4.2.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote
steden (15-75 jaar)
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Dit betreft nog voorlopige cijfers
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Zowel de werkende als de niet-werkende beroepsbevolking is in Rotterdam fors vaker lager opgeleid dan
die van Amsterdam of Utrecht; de Rotterdamse beroepsbevolking lijkt op die van Den Haag.45
De volgende grafiek geeft inzicht in het opleidingsniveau van de werkende en niet-werkende beroepsbevolking.
Figuur 4.3.

4.1.2 Arbeidsparticipatie6
De bruto arbeidsparticipatie, het aandeel van de
werkzame en niet-werkende personen in de bevolking (samen de beroepsbevolking), nam tussen 2014
en 2019 toe met 4 procentpunt. In de andere drie
grote steden nam de bruto arbeidsparticipatie in vergelijkbare mate toe, maar op een hoger niveau; alleen
in Den Haag lijkt het laatste jaar sprake van een stag-

Opleidingsniveau werkenden en niet-werkende
beroepsbevolking, Rotterdam, 1 oktober 2019

natie.
Figuur 4.4.

Bruto arbeidsparticipatie
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De netto arbeidsparticipatie (het aandeel werkzame
personen in de bevolking) in Rotterdam nam tussen
2014 en 2019 eveneens toe, en wel met 6 procentpunt.
Dat is een sterkere toename dan in de andere drie
grote steden (zo’n 4 procentpunt stijging).

4

De definitie van de beroepsbevolking die door OBI gebruikt wordt verschilt van die van het CBS en is als volgt: personen van 15 tot 75
jaar die betaald werk verrichten, een uitkering ontvangen (WW, bijstand of op grond van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) of bij het
UWV ingeschreven staan als werkzoekend.
De definitie van niet-werkende beroepsbevolking die door OBI gebruikt wordt is als volgt: personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald
werk verrichten, maar wel een uitkering ontvangen (WW, bijstand of op grond van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) of bij het UWV
ingeschreven staan als werkzoekend.
5
Het percentage niet-werkende beroepsbevolking zoals hier gebruikt kan niet worden vergeleken met het werkloosheidspercentage van
het CBS. De niet-werkende beroepsbevolking als aandeel van de totale beroepsbevolking is hoger dan het percentage werkloosheid
berekend op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.
6
Bruto- en netto arbeidsparticipatie zijn onderdeel van arbeidsmarktstatistieken die door OBI zelf berekend worden o.b.v. registratiegegevens. Deze cijfers kunnen verschillen van het CBS dat zich hiervoor baseert op enquêtegegevens uit het EBB.
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Figuur 4.5.
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4.2

Werkloosheid en uitkeringen

De werkloosheid nam in Rotterdam tussen 2014 en
2020 sterker af dan in de andere drie grote steden.
Wel was in 2020 de werkloosheid nog steeds hoger
dan in de andere drie grote steden. De laatste jaren ko-

Figuur 4.7.

Aantal bijstandsuitkeringen
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Figuur 4.8.

Bijstandsdichtheid

substantiële daling.
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Figuur 4.6.

Ontwikkeling werkloosheid
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Bron: W&I - BUIG G4

4.3

Figuur 4.10.

Arbeidsrelaties

4.3.1 Arbeidsduur en -vorm
De helft van de in loondienst werkende Rotterdammers heeft een wekelijkse arbeidsduur van 35 uur of
meer. In Amsterdam is dat aandeel iets groter. 10
procent werkt minder dan 12 uur per week; voor een
belangrijk deel zijn dat studenten met een kleine bijbaan.
Figuur 4.9.

Wekelijkse arbeidsduur, 1 oktober 2020

Soort arbeidsrelatie, 1 oktober 2019
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Net als in de andere drie grote steden is het aantal en
het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsre-

20%

latie de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo nam
het aandeel zzp’ers in Rotterdam tussen 2014 en

0%
Rotterdam Amsterdam Den Haag

Utrecht

2019 met een achtste toe: van 24 duizend tot ruim 31

Minder dan 12 uur
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duizend. Ook het aandeel werkenden met een tijde-
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lijk contract en het aantal uitzendkrachten nam toe.

30 tot 35 uur

35 uur of meer

Het aandeel werkenden met een contract voor onbe-

Bron: CBS, SSB, bewerking OBI

De helft van de werkende Rotterdammers heeft een
contract voor onbepaalde tijd, in de volksmond ook
wel vaste aanstelling genoemd. Een kwart heeft een
contract voor bepaalde tijd, oftewel een tijdelijk con-

paalde tijd nam in die jaren af van 53 procent naar 48
procent.
Figuur 4.11.

Ontwikkeling arbeidsrelaties
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Haag zijn er relatief meer zzp’ers dan in Rotterdam en
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dam is het aantal uitzendkrachten relatief hoog.
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Zzp’ers die tegelijk ergens in loondienst zijn, zijn niet meegeteld.
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4.3.2 Garantiebanen, begeleid- en beschut

Figuur 4.13.

werk
Wat betreft voorzieningen voor burgers met een ar-

1,4

beidsbeperking realiseert de Rijnmond regio relatief

1,2

evenveel garantiebanen met loonkostensubsidie als
de regio Amsterdam, maar meer dan Utrecht en minder dan in de regio Haaglanden. Daarnaast wordt er
in de regio Rijnmond aanzienlijk meer jobcoach/be-

1
0,8
0,6

geleiding op de werkplek geleverd dan in de regio’s

0,4

Amsterdam en Utrecht en evenveel als in de regio

0,2
0

Haaglanden.
Figuur 4.12.

Ontwikkeling gebruik re-integratie/participatie voorzieningen in arbeidsmarktregio Rijnmond (per 1.000 inwoners)

Gebruik re-integratie-/participatievoorzieningen naar arbeidsmarktregio, januari 2021 (per
1.000 inwoners)
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Beschut werk

4.4 Werkgelegenheid
Forfaitaire
loonkostensubsidie

4.4.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Loonkostensubsidie
(Participatiewet)

De werkgelegenheid in de Rijnmond regio is van
2015 tot 2021 toegenomen.8 Echter, vanwege de co0

0,5

1

1,5

2

2,5

ronacrisis zien we in het laatste jaar een minder

Rijnmond

Groot A'dam

sterke groei. De regionale werkgelegenheidsgroei

Haaglanden

Midden-Utrecht

concentreert zich vooral in de stad Rotterdam. In

Bron: CBS, Statline, bewerking OBI

Bij de verschillende re-integratie- en participatievoorzieningen is in de Rijnmond regio een toename

2020 nam de werkgelegenheid in Rotterdam toe met
ruim 2 procent, in de rest van Rijnmond was dat iets
minder.

te zien in het gebruik van 2019 tot 2021, met name bij
de garantiebanen met loonkostensubsidie Participatiewet.

8
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De werkgelegenheid betreft het aantal parttime en fulltime arbeidsplaatsen, inclusief uitzendkrachten.

Arbeid en economie - Hoofdstuk 4

Figuur 4.14.

Groei werkgelegenheid ten opzichte van het
voorgaande jaar

Figuur 4.15.

Werkgelegenheid verdeeld naar sector, 1 januari 2021
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Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 bedroeg de

Financiele instellingen

groei in Rotterdam bijna 51 duizend arbeidsplaatsen
(een groei van ruim 14 procent). Op 1 januari 2021

Overige dienstverlening

waren er in Rotterdam en overig Rijnmond respectie-

0%

velijk 406 duizend en 243 duizend arbeidsplaatsen,

5%

10%

Rotterdam

inclusief parttime- en uitzendbanen.

15%

20%

Rijnmond

Bron: Vestigingen- en werkgelegenheidsregister MRDH-Drechtste-

4.4.2 Werkgelegenheid naar sector

den

Belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid in

De groei van de werkgelegenheid in Rotterdam is

Rotterdam zijn zakelijke dienstverlening, zorg,

niet gelijk verdeeld over de sectoren. Van 1 januari

transport, detailhandel en reparatie en openbaar be-

2016 tot 1 januari 2021 groeide de werkgelegenheid

stuur. Transport, onderwijs en openbaar bestuur heb-

relatief het sterkst in het openbaar bestuur (70 pro-

ben in Rotterdam een groter aandeel in de werkgele-

cent groei), de informatiesector (43 procent groei) en

genheid dan in de rest van Rijnmond.

de bouw (40 procent groei). Het eerste heeft vermoedelijk te maken met extra inzet van overheidspersoneel vanwege de coronacrisis (testen, vaccinaties,
bron- en contactonderzoek, extra administratie uitkeringen). In het transport, de horeca en overige dienstverlening gaat het om een groei van 14 tot 16 procent.
In de sector industrie en nutsbedrijven, traditioneel
belangrijk voor Rotterdam, is er een afname van
werkgelegenheid van 6 procent. Bij financiële instellingen is er in deze periode vrijwel geen groei.
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4.4.3 Werkgelegenheid in het haven-indu-

4.5

Vacatures

strieel complex
In Rijnmond als geheel kunnen bijna 73 duizend banen worden toegerekend aan de haven gerelateerde
bedrijvigheid en in Rotterdam zijn bijna 50 duizend
banen (12 procent van de totale werkgelegenheid)
aan de haven verbonden. Daarbij gaat het vooral om
banen in vervoer, industrie en dienstverlening voor

Op de arbeidsmarkt in de Rijnmond regio bestaat er
zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve mismatch. Onder meer opleidingsniveau en vaardigheden van de niet-werkende beroepsbevolking sluiten
niet goed aan op de vraag op de arbeidsmarkt.

vervoer. Ten opzichte van 2016 is de haven gerela-

4.5.1 Vacatures naar beroepen

teerde werkgelegenheid in Rotterdam met 4 procent

In het tweede kwartaal 2021 ontstonden er in de ar-

toegenomen; de laatste twee jaar is de groei wat af-

beidsmarktregio Rijnmond ruim 29 duizend vacatu-

gevlakt. Het aandeel banen verbonden aan de haven

res. Bij bedrijven in Rijnmond is er veel vraag naar

ten opzichte van de totale werkgelegenheid in Rot-

personeel voor technische beroepen (7,1 duizend va-

terdam is afgenomen van bijna 14 procent in 2010 tot

catures, ongeveer een kwart van alle vacatures in de

12 procent in 2021. Dit komt vooral, omdat de totale

arbeidsmarktregio). Daarnaast is er in Rijnmond veel

werkgelegenheid de laatste vijf jaar harder groeit

vraag naar personeel voor bedrijfseconomische en

dan de haven gerelateerde werkgelegenheid.

administratieve beroepen en transport en logistiek
beroepen. De tabel geeft het totaal aantal geschatte
vacatures weer dat nieuw ontstaan is in het kwartaal.
Tabel 4.1.

Top 3 ontstane vacatures, naar arbeidsmarktregio en beroepsklasse 2e kwartaal 2021
Rijnmond

Beroepsklasse
Technische beroepen

Figuur 4.16.

Ontwikkeling werkgelegenheid in het havenindustrieel-complex
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In vergelijking met de andere grootstedelijke regio’s
is in Rijnmond het meest vraag naar technische beroepen. In alle vier de grote steden is veel vraag naar
bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

In Amsterdam en Utrecht is daarnaast ook relatief

Figuur 4.18.

veel vraag naar ICT beroepen.

Aantal oprichtingen van bedrijfsvestigingen,
per duizend inwoners, per COROP-regio

25

4.5.2 Vacatures naar opleidingsniveau
In de periode januari 2016 tot juni 2021 is het aantal
vacatures in de arbeidsmarktregio Rijnmond voor
middelbaar en hoogopgeleiden sterk gegroeid. Het
aantal vacatures voor lager opgeleiden is ook gegroeid, maar minder sterk. Gedurende de afgelopen
vijf jaar is het aantal vacatures voor hoogopgeleiden
twee tot drie keer zo hoog als voor laagopgeleiden.
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Met de coronacrisis is er een daling en stagnatie van

Groot-Rijnmond

het aantal vacatures in 2020 en een sterke stijging in

Groot-Amsterdam

het voorjaar van 2021.

Agglomeratie Den Haag
Utrecht

Figuur 4.17.

Aantal vacatures naar opleidingsniveau, arbeidsmarktregio Rijnmond

De top 3 oprichtingen per sector in Rijnmond zijn spe-
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Bron: UWV, bewerking OBI.

4.6

Bron: CBS Statline, bewerking OBI

Economische dynamiek

4.6.1 Oprichtingen en faillissementen

ingezet. Opmerkelijk dat in Groot-Amsterdam het
aantal faillissementen in 2020 is gestegen, terwijl in
het COROP-gebied Utrecht juist sprake was van een
sterke daling.
Afgaande op de cijfers van de eerste 2 kwartalen van
2021 is de verwachting dat het aantal faillissementen
in alle vier de COROP -gebieden lager uit zal vallen
dan in 2020. De steun die veel bedrijven tijdens de
coronacrisis hebben ontvangen speelt daarbij zeker
een rol.

Het aantal oprichtingen van bedrijfsvestigingen
neemt geleidelijk toe na een dieptepunt in 2013.
Vanaf 2019 is er een lichte daling naar 2020, die vermoedelijk doorzet vanwege de coronacrisis. De trend
over de afgelopen jaren in de regio Rijnmond is vergelijkbaar met de regio Den Haag. In de regio Amsterdam ligt het aantal oprichtingen per duizend inwoners 1,5 keer hoger.
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Figuur 4.19.

Aantal faillissementen van bedrijven per duizend inwoners, per COROP-regio
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4.6.2 Omzetgroei en krimp
In het tweede en derde kwartaal van 2020 rapporteren veel ondernemers dat hun omzet is afgenomen
vanwege de coronacrisis en gerelateerde beperkende maatregelen. In de Rijnmond regio is de trend
vergelijkbaar met de andere COROP-regio’s van de
G4.
Figuur 4.20.

Het gewogen percentage ondernemers per
kwartaal dat meldt dat de omzet in de afgelopen 3 maanden is afgenomen
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5 Materiële welvaart

In Rotterdam neemt het percentage hoge inkomens al sinds enkele jaren geleidelijk toe en
neemt het aandeel lage inkomens navenant af. Het
verschil met de andere grote steden blijft nagenoeg gelijk. Voor ruim 60 procent van de Rotterdamse huishoudens is arbeid de belangrijkste
bron van inkomsten. Dat is minder dan in de andere grote steden; Rotterdam telt verhoudingsgewijs meer inwoners met een uitkering of pensioen.

Wel zien we dat het aandeel huishoudens met
werk als belangrijkste inkomstenbron tussen
2014 en 2018 toenam. Het aandeel inactieven met
een AOW/pensioen of een uitkering nam wat af.
Na enkele jaren van daling is het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam in 2020, mede als gevolg
van de coronacrisis, weer gestegen. Rotterdam
blijft de gemeente met de hoogste bijstandsdichtheid (het aantal bijstandsuitkeringen per duizend
inwoners). Na een daling tot 51,7 in 2019, steeg het
weer naar 55,6 begin 2021.
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Armoede is ook in Rotterdam een hardnekkig pro-

rest als ‘midden’ wordt beschouwd. Ruwweg komt de

bleem. Uitgaande van een inkomensgrens tot 110

grens tussen ‘laag’ en ‘midden’ ongeveer overeen met

procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM),

het besteedbaar inkomen van een kostwinner met

leven in 2019 rond 55 duizend Rotterdamse huis-

een modaal inkomen (in 2018 € 34.500 bruto per

houdens in armoede. Bijna 33 duizend van hen

jaar) en twee kinderen (“Jan Modaal”).

doet dat al langer dan vier jaar. Dat is één op de
acht Rotterdamse huishoudens. Terwijl het aan-

In onderstaande grafiek is de inkomensverdeling in

deel huishoudens in armoede sinds 2014 een da-

de grote steden in 2018 te zien; het jaar waarvan we

ling laat zien, zien we een stijging van het aandeel

over de meest recente inkomensgegevens van het

huishoudens dat langdurig op een laag inkomen is

CBS beschikken. In alle vier de grote steden is de

aangewezen. Dit is een trend die we ook terugzien

groep met een laag inkomen oververtegenwoordigd;

in de andere grote steden.

in Rotterdam (53 procent) nog iets sterker dan in de

De armoede onder minderjarige kinderen staat

andere drie grote steden.

hoog op de beleidsagenda. Rond 18 procent van de
kinderen in Rotterdam maakt deel uit van een
huishouden met een laag inkomen. Het gaat dan in

Figuur 5.1.

Inkomensverdeling besteedbaar huishoudensinkomen, 2018

totaal om 20,1 duizend kinderen. Ruim 60 procent
van deze kinderen maakt deel uit van een eenou-

100%

dergezin; van alle Rotterdamse kinderen in een

90%

eenoudergezin leeft 39 procent in een huishouden

80%

met een laag inkomen. Kinderen in een tweeou-

70%

dergezin maken veel minder vaak deel uit van een

60%

huishouden met een laag inkomen. Op de lange

50%

termijn bezien daalde het percentage kinderen in

40%

een huishouden met een laag inkomen van 21 pro-

30%

cent in 2011 naar 18 procent in 2019.

20%

Sinds enige tijd publiceert het CBS cijfers over het

10%

aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Volgens deze gegevens hadden in
oktober 2020 bijna 51 duizend Rotterdamse huishoudens een geregistreerde problematische
schuld; dat is 15,5 procent van alle Rotterdamse
huishoudens. Dit percentage, dat sinds 2015 redelijk stabiel is, ligt daarmee hoger dan in de andere
drie grote steden.

5.1

Inkomensverdeling

Aan de hand van de landelijke verdeling van de huishoudensinkomens kunnen lage, midden- en hoge inkomens worden gedefinieerd. Gangbaar is, dat de on-

0%
Rotterdam Amsterdam Den Haag
Laag

Midden

Utrecht
Hoog

Bron: CBS, IIVS, bewerking OBI

Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen is in
de meeste grote steden juist kleiner dan landelijk
(Rotterdam: 14 procent). Utrecht vormt hierop een
uitzondering. De groep met een laag inkomen wordt
in alle vier de grote steden heel langzaam iets kleiner,
en de groep met een hoog inkomen heel langzaam
iets groter. De verschillen tussen Rotterdam en de
overige grote steden veranderen in de loop der jaren
nauwelijks. 9

derste 40 procent van de landelijke inkomensverdeling als ‘laag’, de bovenste 20 procent als ‘hoog’, en de

9
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Helaas zijn er ten tijde van het schrijven van dit rapport nog geen recentere gegevens beschikbaar; die verschijnen naar verwachting in
december 2021.
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Figuur 5.2.

Figuur 5.3.

Ontwikkeling aandeel lage inkomens

Belangrijkste inkomensbron van huishoudens,
2018
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5.2

Inkomensbron

Inkomen huishouden naar belangrijkste inkomensbron
In 2018 was bij 61 procent van de Rotterdamse huis-

Figuur 5.4.
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en dit is lager dan in de andere grote steden. Verder
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heeft Rotterdam in vergelijking met de andere grote
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steden verhoudingsgewijs meer inactieven met een
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uitkering en gepensioneerden. De Rotterdamse opbouw van de inkomstenbronnen is vergelijkbaar met
die in Den Haag; in Amsterdam en vooral in Utrecht
heeft een aanzienlijk groter deel van de huishoudens

Belangrijkste inkomensbron van Rotterdamse
huishoudens
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5.3

Bijstandsuitkeringen en bijstandsdichtheid

Figuur 5.6.

Bijstandsdichtheid
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In alle vier de grote steden is het aantal
bijstandsuitkeringen in 2020 toegenomen,

50

waarschijnlijk vanwege corona; sinds juli 2021 is er

40

overal weer een daling. Het aantal bijstandsuitke-

30

ringen in Rotterdam komt in oktober 2021 uit op
35.348. Dat zijn er bijna 1.700 meer dan in januari

20
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2020 (voor de coronacrisis).

0
Figuur 5.5.
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vermogenspositie van de Rotterdamse huishoudens
is minder florissant dan in de andere grote steden.
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Rond 30 procent van de Rotterdamse huishoudens

Den Haag

Utrecht

heeft een negatief vermogen. Dat is iets meer dan in
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Amsterdam en in Den Haag. Van de huishoudens in
Rotterdam met een negatief vermogen heeft

36

Rotterdam telt verhoudingsgewijs meer

tweederde (18 procent van alle huishoudens) meer

bijstandsuitkeringen per duizend inwoners

dan € 5.000 schuld. Gemiddeld heeft deze groep

(bijstandsdichtheid) dan de andere G4 steden. Het

ruim € 40.000 schuld. In Rotterdam heeft bijna 30

verschil met de andere steden is tot en met begin

procent van de huishoudens meer dan € 50.000 aan

2020 kleiner geworden, om sinds Corona weer iets

vermogen. Dat is minder dan in de andere grote

toe te nemen.

steden.
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Figuur 5.7.

Vermogen van huishoudens, 2019
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5.5

Omvang en ontwikkeling van armoede

Er zijn verschillende definities om de omvang van de
armoede vast te stellen. De belangrijkste zijn 1) het
budget volgens het ‘niet-veel-maar-toereikend-criterium’ van SCP; 2) de lage-inkomensgrens zoals gehanteerd door het CBS; 3) de maximale beleidsgrens
voor het gemeentelijke armoedebeleid. Deze laatste
staat gelijk aan 110 procent van de voor het huishoudenstype toepasselijke bijstandsnorm, het ‘wettelijk
Rotterdam Amsterdam Den Haag

Utrecht

0 - 5.000 €
50.000 € en hoger

negatief
5.000 - 50.000 €

sociaal minimum’ (WSM). Globaal vormt de groep
huishoudens met een inkomen onder deze 110 procent-grens de doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid.

Bron: CBS, Statline, bewerking OBI.

In onderstaande grafiek staat het aandeel huishou-

Op de langere termijn zien we het percentage

dens behorende tot de lage-inkomensgrens en tot de

Rotterdammers met een negatief vermogen in de

110 procent-grens WMS. We maken hierbij een on-

periode 2011-2014 substantieel stijgen. Vanaf 2014

derscheid tussen huishoudens die relatief kort (mini-

zien we een daling; in 2019 is het percentage

maal één jaar) en relatief lang (vier jaar of langer) on-

negatieve inkomens lager dan in 2011. Tegelijkertijd

der de betreffende grens bevinden. Dit omdat er in de

zien we een duidelijke stijging van het percentage

eerste groep een vrij groot verloop is. 10 Afhankelijk

Rotterdammers met een vermogen tussen de 50.000

van de definitie leven volgens de meest recente cij-

en een miljoen euro. Dit heeft in elk geval voor een

fers in Rotterdam tussen de 14,0 procent en 18,8 pro-

deel te maken met de stijging van de woningwaarde

cent van de huishoudens in armoede; daarmee ligt dit

in deze periode (zie hoofdstuk Wonen); de

aandeel hoger dan in de andere grote steden. In ab-

woningwaarde maakt deel uit van het vermogen.

solute aantallen gaat het in Rotterdam bij de 110 procent-grens WMS om bijna 55 duizend huishoudens

Figuur 5.8.

Ontwikkeling van het vermogen van Rotterdamse huishoudens

(ofwel bijna 89 duizend personen).
Ook langdurige armoede (minimaal vier jaar) komt
relatief vaker voor in Rotterdam: afhankelijk van de

45%
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gebruikte definitie betreft het 7,4 procent (lage-inkomensgrens) en 12,6 procent (110 procent-grens
WSM). In absolute aantallen gaat het in Rotterdam
dan bij die laatste grens om ruim 32 duizend huishoudens en 50 duizend personen.
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Bron: CBS, Statline, bewerking OBI.

10

De meest recente cijfers volgens het ‘niet veel maar toereikend’-criterium van SCP betreffen 2017; deze worden 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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Figuur 5.11.
Figuur 5.9.

Percentage huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en tot 110 procent
WSM naar verblijfsduur onder deze grenzen,
2019

Ontwikkeling aandeel huishoudens levend in
armoede minimaal 1 jaar (110 procent grens
WSM)
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De langjarige ontwikkeling van het percentage huishoudens in armoede volgens beide definities laat zien dat in
alle grote steden tot in 2013 het percentage huishoudens
in armoede steeg, om in de jaren daarna geleidelijk af te
nemen. Het verschil met de rest van de grote steden laat
een diffuus beeld zien; het verschil met Amsterdam is toegenomen en met Den Haag en vooral met Utrecht iets afgenomen. Overigens zien we dat de kortdurende armoede
in de periode 2014-2019 afneemt en de langdurige armoede juist toeneemt en dit zien we terug ongeacht de gekozen definitie voor armoede.

5.6

Kenmerken van de doelgroep van het
armoedebeleid

Bron van inkomen
Rond 70 procent van de huishoudens in de doelgroep
van het Rotterdamse armoedebeleid, ofwel de lage
inkomens, heeft een bijstandsuitkering of heeft een
pensioenuitkering. Rond 17 procent is werkend in
loondienst of als zelfstandige. Zelfstandigen, waaronder ZZP’ers, hebben veel vaker een laag inkomen dan

Figuur 5.10.

Ontwikkeling aandeel huishoudens levend in
armoede minimaal 1 jaar (lage inkomensgrens)

procent een inkomen tot 110 procent, van de zelfstan-
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digen 14 procent. Van de Rotterdammers met een

16%

pensioenuitkering heeft rond een kwart een laag in-
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komen.
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Onder de langdurig lage inkomens zijn bijstandsge-
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digd: langdurige armoede onder deze groepen laat
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de laatste jaren ook een stijging zien.
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werkenden in loondienst: van de laatste groep heeft 3
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Figuur 5.12.

Percentage huishoudens met een inkomen tot
110 procent WSM naar bron van inkomen, 2019

Figuur 5.13.

Rotterdam

Percentage huishoudens met een inkomen tot
110 procent WSM naar gezinstype , 2019
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Bron: CBS, bewerking OBI

van het Rotterdamse armoedebeleid gaat het om al-

Kinderen

leenstaanden zonder kinderen. Nog eens 12 procent

Rond 18 procent van de kinderen in Rotterdam maakt

is eenoudergezin. Het percentage lage inkomens on-

deel uit van een huishouden met een laag inkomen en

der eenoudergezinnen met alleen minderjarige kin-

is dus onderdeel van het armoedebeleid. Het gaat

deren is veruit het hoogst: bijna 40 procent van hen

dan in totaal om 20.100 kinderen, waarvan 60 pro-

heeft een laag inkomen, ruim een kwart een langdu-

cent tot een eenoudergezin behoort. Van alle Rotter-

rig laag inkomen. Deze percentages liggen bij de pa-

damse kinderen in een eenoudergezin leeft 39 pro-

ren met uitsluitend minderjarige kinderen aanmerke-

cent in een huishouden met een laag inkomen; bij

lijk lager, op respectievelijk 8 procent en 4 procent.

ruim een kwart van de kinderen in een eenouderge-

Ook onder alleenstaande 65-plussers is het percen-

zin is dit vier jaar of langer. Kinderen in een tweeou-

tage lage inkomens relatief hoog: 33 procent heeft

dergezin maken veel minder vaak deel uit van een

minimaal een jaar een laag inkomen, 27 procent heeft

huishouden met een laag inkomen: 10 procent van

dit vier jaar of langer. Bij de eenoudergezinnen is in

hen leeft in een gezin met een laag inkomen, en 5 pro-

de afgelopen jaren wel een relatief sterke daling van

cent leeft in een dergelijk gezin dat al vier jaar of lan-

het percentage lage inkomens te zien, vooral door fis-

ger een laag inkomen heeft. Vergeleken met de an-

cale maatregelen om deze financieel kwetsbare
groep te ondersteunen.

dere grote steden is het aandeel kinderen dat in een
huishouden met een laag inkomen woont relatief
hoog. Sinds 2014 zien we een, in overeenstemming
met de daling van het aandeel huishoudens met een
laag inkomen, ook een daling van het percentage
minderjarige kinderen dat leeft in een dergelijk huishouden.
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Figuur 5.14.

Percentage kinderen in een huishouden met
een inkomen tot 110 procent WSM naar gezinstype, 2019

Sekse

Ruim de helft (55 procent) van de gezinshoofden van
de doelgroep van het armoedebeleid is vrouw. Bij de
langdurig lage inkomens zijn de vrouwen nog meer

Rotterdam

vertegenwoordigd: bij 59 procent van de huishoudens met vier jaar of langer een laag inkomen gaat
het om een alleenstaande vrouw, al dan niet met kin-

Eenoudergezin

deren.
Van alle Rotterdamse vrouwen met een zelfstandig

Paar met kinderen

huishouden heeft 25 procent een laag inkomen, te-

Overige meerpersoonshuishouden

gen 15 procent van de mannen.
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Minstens 1 jaar
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Figuur 5.16.

Percentage huishoudens met een inkomen tot
110 procent WSM naar sekse, 2019

Bron: CBS, bewerking OBI

Rotterdam
Figuur 5.15.

Percentage minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen tot 110 procent WSM
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de Rotterdammers met een laag inkomen is 45 jaar of

Rotterdam

Amsterdam

ouder. Het aandeel lage inkomens onder hoofdkost-

Den Haag

Utrecht

winners tot 45 jaar laat op de langere termijn een da-

Bron: CBS, bewerking OBI

ling zien; tussen 2017 en 2019 verscherpte die daling
nog eens. Ook de daling bij de hoofdkostwinners tussen 45 en 65 jaar zet door. Bij de 65-plussers bleef
het percentage lage inkomens ten opzichte van 2018
gelijk: een kwart van de ouderen heeft een laag inkomen, terwijl een vijfde dat al vier jaar of langer heeft.
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Figuur 5.17.

Percentage huishoudens met een inkomen tot
110 procent WSM naar leeftijdsklasse, 2019

Figuur 5.18.

Percentage huishoudens met een inkomen tot
110 procent WSM naar migratieachtergrond,
2019
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niet-westerse herkomst. Rotterdammers met een mi-

10%

Bron: CBS, bewerking OBI

gratieachtergrond hebben vaker een laag inkomen
dan Rotterdammers van Nederlandse origine. Van de

5.7

Rotterdammers met een Antilliaanse of Marokkaanse

Rotterdammers met een geregistreerde problematische schuld

achtergrond heeft meer dan 30 procent een laag inkomen, tegen 12 procent van de Rotterdammers met
een Nederlandse achtergrond. Gepensioneerde Rotterdammers met een migratieachtergrond lopen een
extra groot risico op armoede: van de 65-plussers
met een Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft meer dan 60 procent een laag inkomen,
tegen 16 procent van de Nederlandse 65-plussers.

Sinds enige tijd publiceert CBS cijfers over het aantal
huishoudens met geregistreerde problematische
schulden. Deze cijfers bieden een completer inzicht
in de schuldpositie van huishoudens in Rotterdam
dan de indicator ‘wanbetalers zorgverzekering’ die
tot nu toe werd gebruikt. Deze laatstgenoemde indicator maakt nu deel uit van de verschillende bronnen
(onder meer Belastingdienst, DUO, CJIB) om de aanwezigheid van ‘geregistreerde problematische schulden’ vast te stellen.
In oktober 2020 stonden 50.990 Rotterdamse huishoudens geregistreerd met problematische schuld;
dat is 15,5 procent van alle Rotterdamse huishoudens. Vergeleken met de andere grote steden ligt dit
aandeel huishoudens met problematische schulden
in Rotterdam hoger. Sinds 2015 is dit aandeel in alle
steden afgenomen; het minst in Rotterdam en het
meest in Amsterdam. Ook in absolute aantallen heeft
er een afname plaatsgevonden, behalve in Rotterdam.
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Figuur 5.19.

Percentage huishoudens met een geregistreerde problematische schuld

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
'15

'16

'17

'18

'19 jan-20 okt-20

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS

42

Materiële welvaart - Hoofdstuk 5

6 Onderwijs

Vier op de vijf peuters met een mogelijke

bij taal ligt dit op 57 procent. Dit is iets lager dan

(taal)achterstand maken gebruik van het extra

het gemiddelde van de vier grote steden (respec-

aanbod ‘spelen en leren’. Het aantal peuters dat

tievelijk 73 procent en 59 procent).

door het CJG is geïndiceerd als doelgroeppeuter is

Derdejaarsleerlingen in het voortgezet onderwijs

in 2020 flink afgenomen. Door de coronapandemie

uit Rotterdam volgen vaker dan gemiddeld in de

heeft het CJG minder kinderen op consult gehad.

vier grote steden een lagere opleiding dan de ba-

Het aandeel leerlingen uit groep 8 met een advies

sisschool hen adviseerde (afstroom). Dit verschil

havo/vwo blijft onveranderd lager dan gemiddeld

met de vier grote steden is de laatste jaren vrijwel

in de vier grote steden. Voor lezen behaalt 70 pro-

onveranderd. Het percentage leerlingen dat een

cent van de achtstegroepers het streefniveau en

hogere opleiding volgt dan geadviseerd
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(opstroom) is gelijk aan die in de vier grote steden.

6.2

Het jonge kind

Deze opstroom komt in Rotterdam (en ook in de
andere grote steden) minder vaak voor dan af-

Met ingang van 1 oktober 2017 werkt het Centrum

stroom.

voor Jeugd en Gezin Rijnmond met nieuwe criteria

Rotterdamse derdeklassers doen minder vaak

om 3-jarige peuters met een mogelijke (taal)achter-

havo of vwo dan gemiddeld in de vier grote steden

stand (zogenaamde 'doelgroeppeuters') beter voor te

en dit verschil is het laatste jaar iets kleiner ge-

bereiden op de basisschool. Er is sprake van een

worden. Bijna alle leerlingen zijn het afgelopen

doelgroepkind voor de voor- en vroegschoolse edu-

jaar geslaagd: op de havo is 97 procent geslaagd

catie (vve) wanneer een kind verschenen is op con-

en op vmbo en vwo is 99 procent geslaagd. Dit is

sult (14 en 24 maanden) bij het CJG én de thuistaal

gelijk aan het gemiddelde in de vier grote steden.

van het kind niet de Nederlandse taal is, óf beide ou-

Vanwege de coronapandemie is de wijze van exa-

ders/verzorgers of de ouder/verzorger die met de da-

minering en beoordeling anders geweest dan in de

gelijkse zorg is belast een opleidingsniveau heeft van

voorgaande schooljaren.

maximaal Mbo-1 of lager. Ook kan het CJG een ont-

Voortijdig schoolverlaten komt in Rotterdam iets

wikkelingsachterstand constateren en vinden dat het

vaker voor dan in de vier grote steden. Vergeleken

kind baat heeft bij ‘extra spelen en leren’.

met eerdere jaren is het voortijdig schoolverlaten
afgenomen. Voortijdig schoolverlaten komt op het

In 2020 maakt 80 procent van de doelgroeppeuters

voortgezet onderwijs relatief minder voor dan op

gebruik van het extra aanbod ‘spelen en leren’. Dit is

het mbo.

minder dan de 89 procent in 2017. Ook is het aantal
peuters dat bereikt is, minder hoog dan in 2017 (2.150

6.1

Aantal leerlingen en studenten in Rotterdam

Tabel 6.1.

versus 2.330 peuters). Het aantal peuters dat door
het CJG is geïndiceerd als doelgroeppeuter is toegenomen tussen 2017 en 2019, maar is in 2020 flink la-

Overzicht aantallen leerlingen en studenten
wonend in Rotterdam, 2020/2021

Primair onderwijs

ger dan in 2019. Door de coronapandemie heeft het
CJG minder kinderen op consult gehad.

54.343

Basisonderwijs

51.516

Speciaal basisonderwijs

1.200

Speciaal onderwijs11

1.627

Voortgezet (speciaal) onderwijs
Voortgezet onderwijs

31.906
30.518

Voortgezet speciaal onderwijs
Mbo en hoger onderwijs
Mbo niveau 1 (tot 27 jaar)
Mbo niveau 2 (tot 27 jaar)
Mbo niveau 3 en 4 (tot 27 jaar)

1.388

Tabel 6.2.

Doelgroeppeuters, Rotterdam

Bereik 3-jarige doelgroeppeuters
Bereikte 3-jarige doelgroeppeuters
Totaal 3-jarige doelgroeppeuters
Bron: Feitenkaart VVE-monitor

2017

2018

2019

2020

89%

80%

81%

80%

2.380

2.510

2.560

2.150

2.678

3.141

3.164

2.688

56.475
1.022
3.537
12.927

Hbo
19.735
Wo
19.254
Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs (SSB, CBS, bewerking
OBI)

11
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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 voor speciaal basisonderwijs (SBO)
vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder het reguliere onderwijs (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs)
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6.3

Primair onderwijs

6.4 Referentieniveaus
Vanaf schooljaar 2020/2021 gebruikt de Inspectie

6.3.1 Schooladviezen
In schooljaar 2019/2020 kreeg 50 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. Door de coronapandemie zijn er
in het schooljaar 2019/2020 geen schooladviezen
naar boven toe heroverwogen omdat de Eindtoets
vanwege de coronapandemie niet is afgenomen onder de leerlingen. Ook wanneer gecorrigeerd wordt
voor het opleidingsniveau van de ouders blijft het
aandeel havo/vwo schooladviezen in Rotterdam onder leerlingen met midden en hoogopgeleide ouders
iets lager dan gemiddeld in de vier grote steden (Basismonitor Onderwijs NPRZ, 2020). Het verschil tussen Rotterdam en het gemiddelde in de vier grote
steden blijft over de jaren heen onveranderd.
Figuur 6.1.

Aandeel leerlingen in groep 8 met advies
havo/vwo naar woongebied

van het Onderwijs de referentieniveaus in combinatie met de nieuwe schoolweging om te bepalen of
leerlingen in het basisonderwijs voldoende geleerd
hebben. Het referentieniveau 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
referentieniveau leerlingen op dat moment in de
schoolloopbaan zouden moeten voldoen. Referentieniveau 1F, het fundamentele niveau, is het niveau dat
leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs
goed te kunnen maken. Het fundamentele niveau 2F
is het algemeen maatschappelijk functioneel niveau,
het niveau waaraan elke Nederlander zou moeten
voldoen. Er zijn ook streefniveaus geformuleerd als
uitdaging voor leerlingen die meer aan kunnen (S).
Het Rotterdamse college heeft als doelstelling dat de

Aandeel leerlingen in groep 8 met
advies havo/vwo naar woongebied
70%

score op de referentieniveaus in het primair onderwijs stijgt. Het aandeel Rotterdamse basisschoolleerlingen op het referentieniveau stijgt in 2021 naar het

60%

landelijk gemiddelde van 2017, dat wil zeggen:

50%
40%

• Taal: stijging van 54,9 procent naar 56,9 procent op

30%

2F

20%

• Lezen: stijging van 60,9 procent naar 67,4 procent

10%

op 2F
• Rekenen: stijging van 34,8 procent naar 37,8 pro-

0%

cent op 1S.
Rotterdam

G4

Voor rekenen zijn de niveaus 1S en 2F vanaf schooljaar 2018/2019 samengenomen in de DUO-data. Dit

Bron: OBI/EUR Basismonitor Onderwijs NPRZ

betekent dat we geen goede vergelijking meer kunnen maken met de collegedoelpalen die gebaseerd
zijn op 1S. 12
De referentieniveaus zijn beschikbaar voor het
schooljaar 2018/2019. In het schooljaar 2019/2020
zijn de eindtoetsen niet afgenomen vanwege de coronapandemie. In het daaropvolgend schooljaar is

12

Zie ook de Voortgangsrapportage Rotterdams Onderwijsbeleid, 2020., gemeente Rotterdam.
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dit wel gebeurd maar deze data zijn nog niet beschik-

6.5

Voortgezet onderwijs

baar gesteld door DUO.
In 2018/2019 heeft 43 procent van in Rotterdam wonende leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs
het niveau 2F (inclusief 1S) behaald. Gemiddeld in de
vier grote steden is dat 45 procent. Voor lezen haalt
70 procent het niveau 2F en voor taal 57 procent. In
de vier grote steden is dit gemiddeld genomen hoger:
73 procent voor lezen en 59 procent voor taal.
Figuur 6.2.

6.5.1 Op- en afstroom
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 vervolgopleiding. Derdejaarsleerlingen in het voortgezet
onderwijs uit Rotterdam volgen in 2020/2021 vaker
dan gemiddeld in de vier grote steden een lagere op-

Referentieniveaus van groep acht leerlingen
naar rekenen, lezen en taal naar woongebied,
2018/2019

leiding dan de basisschool hen adviseerde. Het verschil met het gemiddelde in de vier grote steden in
deze zogenaamde afstroom nam tussen 2017/2018
en 2018/2019 af en daarna is het verschil vrijwel con-
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stant gebleven. Het percentage leerlingen dat een hogere opleiding volgt dan geadviseerd, de zogenoemde opstroom, is in Rotterdam in het schooljaar
2017/2018 wat hoger dan gemiddeld in de vier grote
steden en is in de daaropvolgende schooljaren vrij-
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Figuur 6.5.

Percentage opstroom in leerjaar 3 voortgezet
onderwijs t.o.v. schooladvies eind basisonderwijs *

Ook wanneer het aandeel havo- en vwo-leerlingen in
het derde leerjaar wordt vergeleken naar opleidingsniveau van de ouders dan is dit aandeel lager dan ge-
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middeld in de vier grote steden.
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6.5.2 Aandeel havo/vwo leerlingen
Het aandeel havo- en vwo-leerlingen in het derde
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leerjaar is in Rotterdam lager dan gemiddeld in de
vier grote steden. Dit verschil is in het laatste school-

6.5.3 Slaagpercentages

jaar (2020/2021) iets afgenomen.

In het schooljaar 2019/2020 zijn de slaagpercenta-

Figuur 6.6.

Percentage havo/vwo leerlingen (exclusief
praktijkonderwijs) in leerjaar 3

ges in Rotterdam bijzonder hoog: 99 procent op het
vmbo en vwo en 97 procent op de havo. Dit is gelijk
aan het gemiddelde in de vier grote steden. Het
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Figuur 6.8.

Slaagpercentages naar niveau in het voortgezet onderwijs, 2019/2020

100%

Figuur 6.9.

Percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters
(VSV'ers) jongeren dan 23

4%

90%
80%

3%

70%
60%
2%

50%
40%

1%

30%
20%
10%

0%
'14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20

0%
vmbo

havo
Rotterdam

vwo
G4

Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs (SSB, CBS, bewerking
OBI)

6.6

Voortijdig schoolverlaters (VSV)

In 2019/2020 verliet 2,6 procent van de leerlingen tot
23 jaar in Rotterdam het onderwijs zonder een startkwalificatie te hebben gehaald. Dit is lager dan de jaren ervoor en betekent ook een eind aan de toename
van het aandeel van deze groep. Vermoedelijk speelt
ook hier de coronapandemie een rol. Het percentage

Rotterdam

G4

Bron: OCW, DUO

6.7

Mbo

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 17.486 mbo studenten tot 27 jaar die wonen in Rotterdam. Het aantal
is sinds het schooljaar 2015-2016 sterker gedaald
dan gemiddeld in de vier grote steden.
Figuur 6.10.

Index aantal studenten mbo jonger dan 27 jaar
naar woongebied (2015=100)
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6.7.1 Mbo naar niveau en naar richting

Figuur 6.12.

Het aandeel studenten tot 27 jaar uit Rotterdam dat

Percentage studenten mbo jonger dan 27 jaar
naar woongebied en studierichting, 2020-2021
(voorlopig)

een mbo-opleiding volgt op niveau 3 of 4 is 74 procent, net iets hoger dan in Amsterdam en lager dan in
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Utrecht. In Rotterdam en in Amsterdam zijn de aan-
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delen mbo-entree (niveau 1) hoger dan in Utrecht en
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Den Haag.
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Figuur 6.11.

Percentage studenten mbo jonger dan 27 jaar
naar woongebied en niveau, 2020-2021 (voorlopig)
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Sterke schouders en hoogopgeleiden

mbo 3/4

Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs (SSB, CBS, bewerking
OBI)

In Rotterdam is het aandeel mbo-studenten dat een
studie volgt in de richting ‘vervoer, transport en logistiek’ hoger dan onder de studenten wonend in de andere drie grote steden. Ook is het aandeel studenten
dat de richting ‘zorg’ heeft gekozen hoger dan in Amsterdam en Utrecht maar even hoog als in Den Haag.
Bijna een kwart van de Rotterdamse studenten doet

6.8.1 Studenten
In 2020/2021 wonen in Rotterdam 15.700 hbo-studenten en 17.150 wo-studenten van 15 t/m 26 jaar
oud. Het aandeel studenten in het hbo en wo in de
leeftijdsgroep 15 t/m 26 jaar ligt lager dan in Utrecht
en Amsterdam, hoewel het verschil tussen 2015/2016
en 2019/2020 (in procentpunten) afneemt. In het
laatste jaar is het verschil stabiel.

een studie richting ‘techniek’, ongeveer vergelijkbaar
met de studenten uit de andere drie grote steden.

Onderwijs – Hoofdstuk 6

49

Figuur 6.13.

Aandeel studenten (hbo en wo) in de leeftijdsgroep 15 t/m 26 jaar
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Figuur 6.14.

Aandeel sterke schouders (hoogopgeleiden en
studenten hoger onderwijs) van bevolking 1575 jaar
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6.8.2 Sterke schouders
Rotterdam onderscheidt als ‘Sterke Schouders’ vijf

6.8.3 Opleidingsniveau

deelgroepen naar gelang de levensfase waarin men

Hoogopgeleid zijn degenen die een afgeronde oplei-

zich bevindt: ‘studenten’ die een HBO of universitaire

ding op HBO of (bachelor) universitair niveau heb-

opleiding volgen, alsmede een viertal groepen die

ben. Van de Rotterdammers van 15 tot 75 jaar was in

een HBO of universitaire opleiding hebben afgerond

oktober 2020 31 procent hoogopgeleid. In oktober

namelijk ‘young professionals’, ‘hoogopgeleide gezin-

2019 was dit aandeel in Rotterdam nog 30 procent.

nen’, ‘hoog opgeleiden zonder kinderen’ en ‘empty

Vergeleken met de andere grote steden, en vooral

nesters’.

Amsterdam en Utrecht, kent Rotterdam relatief een

In Rotterdam stijgt het aandeel sterke schouders

hoog aandeel laag- en middelbaar opgeleiden en een

vanaf oktober 2013 vanaf 28 naar 33 procent in 2020.

laag aandeel hoogopgeleiden.

De toename komt inmiddels van alle vijf de deelgroe-

Het opleidingsniveau van de Rotterdammers neemt

pen. Ook in de andere steden van de G4 stijgt het

gestaag toe. Deze toename zien we ook in de andere

aandeel. In Rotterdam blijft dit aandeel het laagst.

grote steden terug. Aangezien het aandeel hoogopgeleiden in alle steden een vergelijkbare stijging
kent, blijft de achterstand van Rotterdam ten opzichte van de andere steden gelijk.
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Figuur 6.15.

Opleidingsniveau van de totale Rotterdamse
bevolking 15 tot 75 jaar
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Figuur 6.16.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote
steden (15-75 jaar)
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7 Gezondheid

52

De Rotterdammers oordelen in 2020 gemiddeld

Amsterdam is dit tussen 2008 en 2020 licht toege-

iets positiever over hun gezondheid dan in 2016.

nomen. Het aandeel Rotterdamse 65-plussers met

Rotterdam blijft hierin iets achter bij het gemid-

een verhoogd risico op depressie of een angst-

delde van de vier grote steden. Ruim een kwart

stoornis is gedaald ten opzichte van 2016.

van de Rotterdammers tot 65 jaar heeft één of

De samenredzaamheid ten opzichte van 2018 is

meer langdurige ziekten of aandoeningen. Bij de

afgenomen. Dat geldt voor zowel de actieve inzet

65-plussers is dit de helft.

van burgers, hun ondersteuning van en zorg voor

Ruim één op de tien Rotterdammers van 19- tot en

anderen maar ook voor de subjectieve samenred-

met 64-jaar heeft een hoog risico op een depressie

zaamheid, de publieke vertrouwdheid, het ver-

of angststoornis. Zowel in Rotterdam als

trouwen in de gemeente en het oordeel over de
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aanwezigheid van sociaal-culturele wijkvoorzie-

7.1

COVID-19

ningen. Het oordeel van Rotterdammers zelf over
hoe zij meedoen in de samenleving is ook afgenomen ten opzichte van het voorgaande meetmo-

7.1.1

Vaccinatiegraad

ment. De objectieve participatie, zoals de arbeids-

Vaccinatie tegen COVID-19 verkleint het risico op

deelname, deelname aan sport en cultuur, en het

overdracht van het virus naar anderen, en beschermt

doen van vrijwilligerswerk, daarentegen is licht

tegen een ernstig ziektebeloop, ziekenhuisopname

gestegen.

en overlijden als gevolg van besmetting. Vaccineren
is daarom een belangrijke stap naar een samenleving

Rotterdam telt begin 2021 naar schatting zo’n 71

zonder coronaregels. Op 6 januari 2021 werd in Ne-

duizend mantelzorgers van 13 tot en met 85 jaar.

derland begonnen met vaccineren. Rotterdam kent

Acht procent van deze mantelzorgers voelt zich

de laagste vaccinatiegraad van de vier grote steden.

zeer zwaar- of overbelast.

Begin oktober 2021 was 66 procent van de Rotterdamse bevolking volledig gevaccineerd tegen het vi-

In 2020 maakte 9 procent van de Rotterdamse

rus. In Utrecht was dit 80 procent.

jongeren tot 18 jaar gebruik van een vorm van
jeugdhulp. Dit percentage is lager dan in voor-

Figuur 7.1.

gaande jaren en is ook lager dan dat van de andere
grote steden.
De vaccinatiegraad voor onder andere de bof, mazelen en rodehond (BMR) daalt al een paar jaar
licht en blijft een punt van aandacht.
Op het gebied van leefstijl zien we een gunstige
daling van het percentage rokers in de vier grote
steden. Ook het aandeel overmatige drinkers is
sinds 2008 ongeveer gehalveerd. Een punt van
aandacht blijft het aandeel volwassenen met
overgewicht. In Rotterdam is dit het hoogst van
de G4, namelijk 47 procent van de 18- tot en met
64-jarigen en 61 procent van de 65-plussers. Rotterdammers voldoen minder vaak aan de beweegnorm dan gemiddeld in de vier grote steden.

Percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder dat volledig gevaccineerd is tegen COVID19, peildatum 3 oktober 2021
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7.1.2

Positief getest

Het aantal positief geteste inwoners zegt iets over de
snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Met het
bijhouden van deze cijfers kunnen voorspellingen gedaan worden over de belasting op de zorg en kan
worden bepaald of maatregelen verscherpt of versoepeld moeten worden. Begin november 2020 was
het aantal positief geteste Rotterdammers het
hoogst, met 95 op de 100 duizend inwoners. Dit cijfer
lag een stuk hoger dan in de andere drie grote steden.
Midden juli 2021 was er ook een flinke piek in het
aantal positief getesten. Op deze peildatum lagen de
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testcijfers van de grote steden rond de 80, behalve in

Figuur 7.3.

Den Haag waar dit cijfer rond de 60 lag.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart

100%
Figuur 7.2.

Gemiddeld aantal positief geteste mensen op
het coronavirus per 100.000 inwoners
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Bij de groep 65-plussers is tussen 2016 en 2020 een
vergelijkbare toename zichtbaar in het deel dat de eigen gezondheid als goed ervaart. De verschillen tusRotterdam
Den Haag

Amsterdam
Utrecht

sen de grote steden zijn in deze leeftijdsgroep kleiner
en liggen allemaal dicht bij het G4 gemiddelde van
59 procent.

Bron: RIVM website
Figuur 7.4.

7.2

Percentage 65-plussers dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart
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2016. Met 79 procent ligt het Rotterdamse percen-
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tage iets onder het G4 gemiddelde van 82 procent.
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7.2.2 Perinatale sterfte en vroeggeboorte

Figuur 7.6.

Vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht
(Big 2) (per 1.000 geboorten)

Perinatale sterfte is als een foetus vanaf 24 weken
zwangerschap komt te overlijden of als een baby in

220

de eerste 7 dagen na de geboorte overlijdt. Dit aantal

210

ligt in de vier grote steden tussen de vier en vijf per

200

duizend geboorten. Dit cijfer is tussen 2013 en 2019
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ongeveer gelijk gebleven.
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Figuur 7.5.
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Perinatale mortaliteit: sterfte rond de geboorte
vanaf 24 weken zwangerschapsduur (per 1.000
geboorten)
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7.2.3 (Gezonde) Levensverwachting
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In Rotterdam ligt de gemiddelde levensverwachting
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in 2019 met 78 jaar (mannen) en ruim 82 jaar (vrouwen) lager dan het landelijk gemiddelde. De lagere
levensverwachting in Rotterdam heeft mogelijk te
maken met kenmerken van de Rotterdamse bevolking en de leefomgeving (Senten 2015). In Rotterdam
wonen, evenals in andere grote(re) steden, relatief

Het cijfer voor vroeggeboorten bestaat uit een com-

veel alleenstaanden, laagopgeleiden, groepen met

binatie van geboorten met een laag geboortegewicht

een laag inkomen, groepen zonder werk en deze

en/ of geboorten na een zwangerschapsduur korter

groepen hebben gemiddeld genomen een kortere le-

dan 37 weken. Van de grote steden kent Rotterdam

vensverwachting. Ook speelt de leefstijl (zoals rook-

het hoogste en Utrecht het laagste aantal vroegge-

gedrag) een rol bij de levensverwachting en ook hier

boorten. In de periode 2015-2019 loopt het cijfer uit-

scoort Rotterdam relatief ongunstig (Volksgezond-

een van 154 per duizend geboorten in Utrecht tot 189

heidenzorg.info 2019). Ook de fysieke- en sociale

per duizend geboorten in Rotterdam. Dit Rotter-

leefomgeving speelt een rol bij de levensverwach-

damse cijfer is hoger dan het Nederlandse gemid-

ting. Zo beïnvloedt de luchtverontreiniging in Rotter-

delde van 158 per duizend geboorten. Ook het aantal

dam de levensverwachting ongunstig (Senten 2015).

vroeggeboorten bleef tussen 2013 en 2019 ongeveer
gelijk.

In het meest recente jaar 2020 ligt het aantal sterfgevallen in Rotterdam zo’n duizend hoger dan in de drie
voorgaande jaren (Feitenkaart Bevolkingsmonitor
Rotterdam, maart 2021). De oorzaak is het nieuwe coronavirus waarmee Nederland en de rest van de wereld in dat jaar te maken kreeg. De hogere sterfte
heeft geleid tot een lagere statistische levensverwachting, zowel in Rotterdam, in andere steden, in
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geheel Nederland, evenals in veel andere landen. In

Op basis van het aandeel mensen binnen een leef-

2020 is de gemiddelde levensverwachting voor Rot-

tijdsgroep met een (zeer) goede ervaren gezondheid

terdamse mannen bijna 78 jaar, voor vrouwen 82

is de gezonde levensverwachting bij geboorte bere-

jaar. Met betrekking tot de lange termijn ontwikke-

kend. Het aantal jaar dat iemand naar verwachting in

ling verwacht het CBS dat de stijgende lijn in de le-

goede ervaren gezondheid leeft, was in 2016 voor

vensverwachting ondanks de coronapandemie op

mannen in Nederland gemiddeld 64,9 jaar en voor

lange termijn waarschijnlijk niet nadelig beïnvloed

vrouwen 63,3 jaar. In Rotterdam lag deze levensver-

zal worden. Voor de korte termijn heeft het CBS in

wachting in goede ervaren gezondheid lager dan ge-

haar nieuwste landelijke prognose de levensver-

middeld in Nederland, met 59 jaar voor mannen en

wachting wel aangepast.

57,3 jaar voor vrouwen.

Figuur 7.7.

Figuur 7.9.
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Jaren in minder goed ervaren gezondheid
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Figuur 7.8.
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7.2.4 Chronische aandoeningen

Figuur 7.11.

Percentage 65-plussers met een ziekte of aandoening langer dan zes maanden

Van de 18- t/m 64-jarige Rotterdammers heeft 27
procent één of meer langdurige ziekten of aandoe-

70%

ningen. Dit ligt iets boven het gemiddelde van 26 pro-

60%

cent in de vier grote steden. In Utrecht geldt dit voor
22 procent van de inwoners in deze leeftijdsgroep.

50%

Dit is lager dan de andere grote steden. Er lijkt binnen

40%

deze leeftijdsgroep sprake van een daling in het deel

30%

met één of meerdere chronische ziekten of aandoeningen ten opzichte van 2016.

20%
10%

Figuur 7.10.

Percentage 18 t/m 64-jarigen met een ziekte of
aandoening langer dan zes maanden
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7.2.5 Dementie

20%

Een van de omvangrijkste ouderdomsziekten is dementie. Bij mensen met dementie gaat het cognitieve

10%

functioneren in de loop van de tijd achteruit, waar-

0%
'16

'20

door men niet meer volledig zelfstandig kan functioneren. In de periode 1991-2014 nam het aantal

Rotterdam

Amsterdam

nieuwe gevallen met dementie nog toe. In de periode

Den Haag

Utrecht

2011-2019 is er bij zowel mannen als vrouwen een af-

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

name van 35%. Toch was dementie in 2019 voor
vrouwen de belangrijkste en voor mannen de op een
na belangrijkste doodsoorzaak. Er zijn geen exacte

Van de 65-plussers heeft ongeveer de helft van de in-

cijfers voor het totaal aantal mensen met dementie,

woners van de vier grote steden een chronische aan-

wel zijn er schattingen beschikbaar. De meest re-

doening. In Utrecht en Den Haag is dit aandeel iets

cente schatting voor Rotterdam (2020) komt uit op

hoger, namelijk 53 procent. In Rotterdam is dit aan-

8.800 mensen met dementie. Door vergrijzing wordt

deel 51 procent. Dit komt overeen met het gemid-

verwacht dat dit in 2050 verdubbeld is. In vergelij-

delde van de vier grote steden. In Amsterdam is dit

king met de andere grote steden heeft Rotterdam

aandeel iets lager en gaat het om 47 procent. Ook in

naar schatting per 100 inwoners van 60 jaar en ouder

deze leeftijdsgroep lijkt er tussen 2016 en 2020 een

de meeste mensen met dementie (6,5%).

daling zichtbaar van het deel van de bevolking met
één of meerdere chronische ziekten of aandoeningen.
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Figuur 7.12.

Schatting van aandeel inwoners met dementie
per 100 inwoners van 60 jaar en ouder, 2020

Negen procent van de Rotterdammers van 65 jaar en
ouder voelt zich ernstig gehinderd door gezondheidsproblemen. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde

7%

van de vier grote steden. De verschillen met de an-

6%

dere grote steden zijn klein in deze leeftijdsgroep. Al-

5%

leen in Utrecht lijkt het percentage van de 65-plus-

4%

sers dat te maken heeft met ernstige beperking door

3%

de gezondheid in 2020 iets te zijn afgenomen ten opzichte 2016.
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Figuur 7.14.
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Bron: Volksgezondheidenzorg.info; CBS

20%

7.2.6 Beperkingen in dagelijks leven door

16%

Percentage 65-plussers dat een half jaar of langer ernstige beperkingen ervaart door gezondheidsproblemen

gezondheidsproblemen
De impact van lichamelijke gezondheidsproblemen
op het dagelijks functioneren kan groot zijn. Inwoners die door gezondheidsproblemen tegen beperkingen in het dagelijks leven aanlopen zijn vaker af-

12%
8%
4%

hankelijk van mantelzorg of formele vormen van ondersteuning. In 2020 voelt 5 procent van de Rotter-

0%
'16

dammers van 18 t/m 64 jaar zich ernstig beperkt

'20

door zijn of haar gezondheid. Dit is hoger dan het G4

Rotterdam

Amsterdam

gemiddelde van 4 procent. In Utrecht is het aandeel

Den Haag

Utrecht

dat zich ernstig belemmerd voelt door de eigen gezondheidstoestand met een kleine 3 procent het

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,

laagst. Het aandeel lijkt in Rotterdam, Den Haag en

CBS en RIVM

Utrecht te zijn gedaald ten opzichte van 2016.
Figuur 7.13.

Percentage 18- t/m 64-jarigen dat een half jaar
of langer ernstige beperkingen ervaart door gezondheidsproblemen

7.2.7 Psychisch welzijn
Mentale (psychische) ongezondheid vormt in Nederland een groot deel van de totale ziektelast onder de
volwassen bevolking. In 2020 heeft 11 procent van

20%

de 18 t/m 64-jarige Rotterdammers een hoog risico

16%

op een depressie of angststoornis. Dit is vergelijkbaar met het G4 gemiddelde. In Utrecht heeft 7 pro-

12%

cent van deze leeftijdsgroep een verhoogd risico. Dit

8%

is lager dan het G4 gemiddelde. Met uitzondering van
Den Haag is het aandeel van de 18 t/m 64- jarigen

4%

met een hoog risico op depressie of een angststoornis tussen 2008 en 2020 licht toegenomen.

0%
'16
Rotterdam
Den Haag

'20
Amsterdam
Utrecht

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM
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Figuur 7.15.

Percentage 18- t/m 64-jarigen met hoog risico
op depressie of angststoornis

20%

7.3

Sociale omgeving

7.3.1

16%

Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie

Om deel te nemen in de samenleving zijn zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie van

12%

belang. Zowel de objectieve zelfredzaamheid, als ook
de subjectieve zelfredzaamheid in termen van het

8%

oordeel van Rotterdammers over hun eigen financiele situatie, over hun gezondheid, hun taalbeheer-

4%

sing, hun initiatiefgeneigdheid en mentale weerbaarheid is weinig veranderd ten opzichte van voor-
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'16

'20

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

gaande meting.
De objectieve samenredzaamheid, zoals de actieve
inzet van burgers voor hun ondersteuning van en
zorg voor anderen is afgenomen ten opzichte van

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,

2018. De publieke vertrouwdheid, het vertrouwen in

CBS en RIVM

de gemeente en het oordeel over de aanwezigheid

Onder de 65-plussers loopt het deel met een verhoogd risico op depressie of een angststoornis niet
erg uiteen tussen de G4. In Utrecht gaat het om 5
procent van deze leeftijdsgroep en in Rotterdam om
7 procent. Amsterdam en Den Haag liggen daar tussenin. Er lijkt in 2020 een lichte daling zichtbaar te
zijn in de percentages ten opzichte van 2016.
Figuur 7.16.

van sociaal-culturele wijkvoorzieningen, rekenen we
tot de subjectieve samenredzaamheid. Ook deze is
sinds 2018 afgenomen.
De subjectieve participatie in termen van het oordeel
van Rotterdammers zelf over hoe zij meedoen in de
samenleving is ook lager dan het voorgaande meetmoment. De objectieve participatie, zoals de arbeidsdeelname, deelname aan sport en cultuur, en het

Percentage 65-plussers met hoog risico op depressie of angststoornis

doen van vrijwilligerswerk, daarentegen is licht gestegen.

20%
Figuur 7.17.

Indexcijfers Zelfredzaamheid (Rotterdam)
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Figuur 7.18.

Indexcijfers Samenredzaamheid (Rotterdam)

Figuur 7.20.
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Figuur 7.19.
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Het gemiddeld aantal uren dat wekelijks aan
mantelzorgtaken wordt besteed, 2020
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7.3.2 Mantelzorg

2
0
Rotterdam

In de Gezondheidsmonitor wordt gevraagd of men
mantelzorg verleent. De definitie die daarbij gehanteerd wordt is minimaal 8 uur per week en/of langer
dan 3 maanden. Eén op de tien volwassen Rotterdammers vanaf 18 jaar verleent mantelzorg volgens
deze definitie. Binnen de G4 zien we hierbij geen
grote verschillen. In de Gezondheidsmonitor wordt
daarnaast gevraagd naar de draaglast. In Rotterdam
geeft het hoogste percentage mantelzorgers aan zich
zwaar belast te voelen. In vergelijking met de andere
drie grote steden besteden Rotterdammers de
meeste uren per week aan hun mantelzorgtaken.

60
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Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

Ook de Omnibusenquête vraagt sinds 2019 naar het

Figuur 7.23.

verlenen van mantelzorg . Rotterdam telde begin
13

Percentage overbelaste Rotterdamse mantelzorgers, 2021

2021 naar schatting zo’n 71 duizend mantelzorgers
van 13 tot en met 85 jaar. Uit de Omnibusenquête
komt naar voren dat acht procent van alle mantelzorgers zich zeer zwaar- of overbelast voelt. Het aandeel
zeer zwaar- of overbelaste mantelzorgers nam tussen
2020 en 2021 af met zo’n duizend, wat een voortzetting betekent van de trend die in het vorige jaar al
was ingezet.
Figuur 7.22.

Percentage Rotterdamse mantelzorgers (minimaal 3 maanden of 8 uur p.w.)

20%

Niet of nauwelijks belast

Enigszins belast

Tamelijk zwaar belast

Zeer zwaar belast

Overbelast
15%
Bron: Omnibusenquête, 2021

10%

7.4

Zorggebruik

5%

7.4.1 Jeugdzorg
0%
'19
Bron: Omnibusenquête

'20

'21

Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en
beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp
en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische,
psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. In 2020 maakte 9 procent van
de Rotterdamse jongeren tot 18 jaar gebruik van een
vorm van jeugdhulp. Dit percentage is lager dan de
voorgaande jaren en is ook lager dan dat van de andere grote steden. In Utrecht gaat het bijvoorbeeld
om 16 procent van de jongeren.

13

De definities van de Gezondheidsmonitor en de Omnibusenquête verschillen enigszins. Bij de Gezondheidsmonitor gaat

het om minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden, bij de Omnibusenquête om langer dan drie maanden of
meer dan acht uur per week.
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Figuur 7.24.

Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

7.4.2 Vaccinatie
De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond

20%

(BMR) daalt al een paar jaar licht. Zo wordt de norm
van 95 procent, die nodig is om mazelen uit te ban-

16%

nen, bij de eerste BMR-vaccinatie alleen in Utrecht
nog gehaald.
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Figuur 7.26.
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In de eerste helft van 2020 bestond de jeugdzorg
bijna voor driekwart uit jeugdhulp zonder verblijf,
voor 11 procent uit jeugdhulp met verblijf, voor 12
procent uit jeugdbescherming en voor 4 procent uit

90%
88%
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jeugdreclassering.

Figuur 7.25.

Opbouw jeugdzorgtrajecten (binnen totaal van
jeugdzorgtrajecten) in eerste halfjaar 2020

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: Rijksvaccinatieprogramma Nederland, RIVM

Ook de vaccinatiegraad bij andere vaccinaties daalt
licht, zoals de volledig afgesloten vaccinatie voor Difterie, Tetanus en Polio (DTP) onder schoolkinderen.
Bij zowel de DTP als de BMR onder schoolkinderen
(10 jaar) wordt in geen van de grote steden de doelstelling van 90 procent gehaald. De vaccinatiegraad
is het laagst in Rotterdam en Amsterdam en het
hoogst in Utrecht en Den Haag.

Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugdhulp met verblijf

Jeugdbescherming totaal

Jeugdreclassering

Bron: waarstaatjegemeente.nl/CBS Jeugd
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Figuur 7.27.

Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR volledig immuun naar gemeente, 2021

Figuur 7.28.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat rookt
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7.5

Het aandeel rokende 65-plussers is binnen de G4

Leefstijl

sinds 2016 ook afgenomen. Van deze groep rookt in
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholge-

2020 rookt gemiddeld nog 13 procent. Het aandeel

bruik aan te pakken, kan de gezondheid van een

Rotterdamse rokers in deze leeftijdsgroep ligt met 14

grote groep Nederlanders verbeteren. Daarom richt

procent dicht tegen dit gemiddelde. In Utrecht ligt dit

het Nationaal Preventieakkoord zich op deze

percentage lager, namelijk 11 procent.

thema’s.

7.5.1 Roken
Van 2008 tot en met 2016 bleef het aandeel rokers in
de vier grote steden nagenoeg gelijk. In de periode
van 2016 tot en met 2020 is hierin echter een afname
zichtbaar in de vier grote steden. Van de Rotter-

Figuur 7.29.

Percentage 65-plussers dat rookt
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20%

damse 18 t/m 64-jarigen rookt in 2020 ongeveer 22
procent, wat overeenkomt met het G4 gemiddelde. In
Utrecht is dit aandeel met 19 procent het laagst.
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Figuur 7.31.

7.5.2 Overgewicht
Gemiddeld heeft 41 procent van 18 t/m 64-jarige be-

Percentage 65-plussers met matig of ernstig
overgewicht

70%

volking van de G4 matig of ernstig overgewicht. In
Rotterdam is dit aandeel hoogst van de G4, namelijk

60%

47 procent. In Utrecht is het percentage met matig of
ernstig overgewicht met 35 procent het laagst. Net
als in de andere grote steden is dit aandeel onder de

50%

18 t/m 64-jarigen sinds 2008 vrijwel onveranderd ge40%

bleven.
Figuur 7.30.

Percentage 18 t/m 64-jarigen met matig of ernstig overgewicht
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7.5.3 Overmatig drankgebruik

20%

Bijna driekwart van de 18 t/m 64-jarige Rotterdammers dronk in 2020 alcohol. De grens waarbij we

10%

spreken over overmatig drinken van alcohol ligt bij
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mannen bij meer dan 21 glazen alcohol per week. Bij
vrouwen is dit meer dan 14 glazen per week. Dit geldt

Rotterdam

Amsterdam

voor ongeveer 5 procent van de Rotterdamse bevol-

Den Haag

Utrecht

king van 18 t/m 64 jaar. Dit komt overeen met het G4

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

gemiddelde. In alle vier de grote steden is het aandeel overmatige drinkers sinds 2008 ongeveer gehalveerd.

Van de 65-plussers in de G4 heeft gemiddeld 57 procent matig of ernstig overgewicht. Ook in deze leef-

Figuur 7.32.

tijdsgroep hebben Rotterdammers met 61 procent relatief vaak overgewicht. Dit keer zijn het echter de
Amsterdammers die, met 53 procent, het minst vaak
overgewicht hebben. Het deel van de 65-plussers
met overgewicht lijkt sinds 2016 iets te zijn gedaald.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat overmatig
drinkt
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In 2020 drinkt ongeveer twee derde van de 65-plus-

Figuur 7.34.

sers wel eens alcohol. Het deel dat overmatig alcohol
drinkt is met 10 procent het hoogst onder Amster-

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat voldoet aan
de beweegnorm

80%

dammers, en met 7 procent het laagst in Rotterdam
en Den Haag. Met uitzondering van Utrecht lijkt het

70%

deel van de 65-plussers in de grote steden dat over-

60%

matig alcohol gebruikt iets gedaald tussen 2008 en
50%

2020.
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Figuur 7.33.

Percentage 65- plussers dat overmatig drinkt

30%

30%
20%
'16

'20

25%
20%
15%

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

10%

Gemiddeld voldoet ongeveer een derde van 65-plus-
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sers van de vier grote steden aan de beweegnorm. In
Rotterdam is dit aandeel lager en gaat het om onge-
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ners dat voldoet aan de beweegnorm. In 2016 ging
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7.5.4 Bewegen
De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om wekelijks minimaal twee en een half uur matig intensief
te bewegen. Dit verlaagt onder meer het risico op dia-

het nog om 33 procent van de 65-plussers, in 2020
voldoet 39 procent aan deze
Figuur 7.35.
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betes, depressieve symptomen en, bij ouderen, bot-

50%

breuken. In Rotterdam en Den Haag is het deel van

40%

de 18 t/m 64-jarige bevolking dat in 2020 aan de be-

30%

weegnorm voldoet, 50 en 54 procent. Dit is lager dan
het G4 gemiddelde van 57 procent.

Percentage 65-plussers dat voldoet aan de beweegnorm
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8 Subjectief welzijn

In 2019 waren acht op de tien Rotterdammers te-

op de tien Rotterdammers. Daarnaast voelt ook

vreden met hun leven. Begin 2021 blijkt uit het

bijna negen op de tien Rotterdammers zich tame-

Wijkprofiel dat acht op de tien Rotterdammers te-

lijk of heel gelukkig. Opvallend is dat de jongvol-

vreden waren over de kwaliteit van hun leven. Nog

wassenen, die voorheen steeds het meest aanga-

niet bekend is of de coronapandemie gevolgen

ven gelukkig te zijn, op dit onderwerp nu nage-

heeft voor de stijgende lijn op deze onderwerpen

noeg niet meer verschillen van de andere leeftijds-

sinds 2013. Het aandeel Rotterdammers dat vol-

groepen.

doende regie op het eigen leven ervaart is tussen
2016 en 2020 niet gewijzigd, en geldt voor negen
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8.1

Figuur 8.2.

Tevreden met het leven

Iets meer dan acht op de tien volwassen Rotterdam-

Percentage Rotterdammers dat tevreden is
over de kwaliteit van het leven

85%

mers zijn in 2019 tevreden met het leven dat ze leiden. Vanwege het nog niet voorhanden zijn van recentere cijfers is niet bekend of en hoe de coronapandemie deze cijfers heeft beïnvloed. De tevredenheid
van inwoners over hun leven is in de vier grote steden
tussen 2013 en 2019 op een vergelijkbare wijze toegenomen. Inwoners van Utrecht tonen gemiddeld ge-

80%
75%
70%
65%

durende de hele periode vanaf 2013 de hoogste tevredenheid, gevolgd door inwoners van Amsterdam.
Inwoners van Rotterdam en Den Haag hebben ieder
jaar een gedeelde derde plaats.
Figuur 8.1.

Percentage volwassen inwoners dat tevreden is
over het leven dat men nu leidt
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* voorlopig cijfer gebaseerd op voorjaarsmeting 2021 (Wijkprofiel
2022)
Bron: Wijkprofiel
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Ervaren regie over het eigen leven
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Het merendeel van de volwassen inwoners in de vier
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grote steden ervaart voldoende regie over het eigen
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leven. In Rotterdam geldt dit voor bijna negen op de
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tien inwoners en ligt daarmee 3 procentpunt hoger
dan in 2016. Dit verschilt niet significant met het per-
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centage van 86 procent in 2016. Hoewel de verschil-
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len tussen de vier grote gemeenten beperkt zijn, is dit

Bron: CBS

aandeel het hoogst in Utrecht.

In het Wijkprofiel wordt de Rotterdammers van 15

Figuur 8.3.

jaar en ouder een soortgelijke vraag gesteld over de
tevredenheid met het leven als door het CBS. Op

Percentage inwoners van 18 jaar dat voldoende
regie over het eigen leven ervaart

100%

deze vraag geven, ten tijde van de coronacrisis in het

95%

voorjaar van 2021, bijna acht op de tien Rotterdam-

90%

mers aan tevreden te zijn over de kwaliteit van hun

85%

leven. In het laatste jaar ligt dit aandeel daarmee dui-

80%

delijk lager (2 tot 3 procentpunt lager) dan in de jaren

75%

daarvoor.

70%
65%
60%
Rotterdam Amsterdam Den Haag
'16

Utrecht

'20

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020,
GGD'en, CBS en RIVM
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8.3

Rotterdammers die zich gelukkig voelen

Van de Rotterdammers voelt 87 procent zich in 2020
tamelijk of heel gelukkig. In 2012 en 2016 gaven
jongvolwassenen vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen vaker aan zich gelukkig te voelen. In 2020 is
dit verschil in gevoelens van geluk tussen de leeftijdsgroepen afgenomen.
Figuur 8.4.

Percentage Rotterdammers dat zich tamelijk of
heel gelukkig voelt

100%
95%
90%
85%
80%
75%
'12

'16

18 t/m 23 jaar

'20
18 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020,
GGD'en, CBS en RIVM
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9 Vrije tijd

De invulling van de vrije tijd is sterk beïnvloed

In de periode vóór corona zien we een duidelijke

door de coronapandemie: het aantal jonge Rotter-

toename van het percentage volwassen Rotter-

dammers dat deelnam aan een door de Stichting

dammers dat tevreden is over de hoeveelheid

Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) georga-

vrije tijd. In 2019 was dit percentage in Rotterdam

niseerde culturele activiteit is gehalveerd en het

voor het eerst groter dan in Amsterdam en Den

aantal toeristen en het aantal overnachtingen in

Haag. Sport en bewegen is één van de belangrijk-

Rotterdamse hotels is sterk gedaald. Een bijna on-

ste vormen van vrijetijdsbesteding. Rotterdamse

onderbroken stijging van het aantal banen in re-

volwassenen sporten echter minder vaak dan die

creatie en toerisme vanaf 2012 kwam in 2020 als

in de andere drie grote steden. Ook zijn Rotter-

gevolg van corona tot een einde.

dammers minder vaak lid van een sportbond.
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Naast sporten zijn culturele activiteiten voor de

Figuur 9.1.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat
tevreden is over de hoeveelheid vrije tijd

Rotterdammers een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Ruim vier van de vijf Rotterdam-

76%

mers ondernamen in 2018 minstens één culturele

74%

activiteit. Het maandelijks bezoek aan culturele

72%

voorzieningen en het maandelijks uitgaan nam in

70%

2020 nog wat toe: deze cijfers zijn wel verzameld

68%

in de periode vóór de coronacrisis.

66%

Het oordeel over voldoende groen en over vol-

64%

doende gebruiksgroen is tussen 2016 en 2022 licht

62%

afgenomen. Begin 2021 verrichtte ruim een derde

60%
'13

van de Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar

'14

'15

'16

'17

'18

'19

wel eens onbetaald werk op vrijwillige basis. Vrij-

Rotterdam

Amsterdam

willigers zijn van oudsher het meest actief in

Den Haag

Utrecht

sportorganisaties en in organisaties of instellingen voor hulp of bezoek aan zieken, bejaarden of
gehandicapten. Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet ligt in Amsterdam en Den Haag
iets hoger, en in Utrecht substantieel hoger.

Bron: CBS

9.2

Sport en bewegen

Van de Rotterdammers voldoet 45 procent aan de beweegrichtlijn van het RIVM14. Rotterdam bevindt zich

9.1

Tevredenheid over de hoeveelheid

hiermee als enige grote stad onder het landelijk ge-

vrije tijd

middelde. Dit geldt zowel voor de 18 tot 65-jarigen
als de 65-plussers.

In 2019 toonde 70 procent van de Rotterdammers

Uit de GGD Gezondheidsmonitor 2020 blijkt dat de

zich tevreden over de hoeveelheid vrije tijd. Dit bete-

helft van de volwassen Rotterdammers wekelijks

kent een herstel van dit percentage na een relatief

sport. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van

sterke daling in de periode 2013-2017: het percen-

Den Haag, maar ligt duidelijk onder dat van Amster-

tage tevredenen ligt in 2019 boven dat van Amster-

dam en Utrecht. De 65-plussers in Rotterdam bewe-

dam en Den Haag.

gen aanmerkelijk minder dan die in de andere grote
steden: rond een kwart sport wekelijks en voldoet
aan de beweegrichtlijn, tegen ruim een derde in Amsterdam en Utrecht.
De Sportmonitor van NOC/NSF 2020 laat hogere
percentages wekelijkse sportparticipatie zien dan de
hiervoor genoemde Gezondheidsmonitor. Ruim 70
procent van de 18 tot 34-jarigen sport wekelijks. Onder de 35- tot 65-jarigen is dit rond 60 procent en onder de 65-plussers 45 procent. In vergelijking met
2019 zien we een afname van wekelijks sporten onder de Rotterdammers vanaf 35 jaar. Dit kan (mede)
de invloed zijn van de coronacrisis.

14

70

Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig en intensieve inspanning te verrichten verspreid over
diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
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De sportdeelname van kinderen onder de 18 jaar is

vergelijking van de vier grote steden valt vooral het

sinds de start van corona in maart 2020 sterk ge-

hoge percentage leden in Utrecht op. In Den Haag

daald. Bijna 8 van de 10 kinderen tussen 6 en 14 jaar

zijn ook kinderen en jongeren tot 25 jaar vaker lid van

sportte eind 2019. Dit daalde naar iets meer dan de 5

een sportbond dan in Rotterdam of Amsterdam.

op de 10 eind 2020. Ook bij de groep 15- tot 17-jarigen is er sprake van een daling maar deze is veel min-

Figuur 9.4.

Percentage inwoners dat lid is van een sportbond, 2019

der groot (van 62 procent eind 2019 naar 52 procent
eind 2020).

40%
35%

Figuur 9.2.

Percentage Rotterdammers dat minimaal een
keer per week sport, en het percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijn van het RIVM

30%
25%
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80%
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70%
60%
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50%

5%

40%

0%
0-10 jr

30%

10-25 jr

25-45 jr

45-65 jr

20%
Rotterdam

10%

18 tot 65 jaar

Utrecht

Den Haag

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Den Haag

Amsterdam

Rotterdam

0%

65 jaar of ouder

Voldoet aan beweegrichtlijn

Sport wekelijks

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020,
GGD'en, CBS en RIVM
Figuur 9.3.

Percentage Rotterdammers vanaf 18 jaar dat
wekelijks sport (exclusief urban sports)

Amsterdam

Den Haag

65 jr en
ouder
Utrecht

Bron: NOC/NSF

In Rotterdam nam het percentage kinderen dat minimaal één uur per dag buiten speelt tussen 2014 en
2018 af. Ook het percentage kinderen dat vijf dagen
per week buiten speelt nam af, van 60 procent in
2014 naar 54 procent in 2018.
Figuur 9.5.

Percentage kinderen dat minimaal één uur per
dag buiten speelt

80%
70%
60%

80%

50%
60%

40%

40%

30%

20%

20%
10%

0%
18-34 jaar

35-64 jaar

65-80 jaar

0%
2 en 3 jaar

'19

4 t/m 11 jaar

'20
'14

'18

Bron: Sportmonitor NOC/NSF
Bron: GGD Gezondheidsmonitor Kinderen, 2014, 2018

In 2019 is 15 procent van alle Rotterdammers lid van
één of meerdere sportbonden. Onder de jongeren van
10 tot 25 jaar is dit ruim een kwart, onder de Rotterdammers van 65 jaar en ouder één op de tien. Bij
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Urban sports (zoals bijvoorbeeld BMX, Freerunning,

In 2020 nam 16 procent van de Rotterdammers

panavoetbal, 3x3 basketbal, bootcamp of skateboar-

maandelijks deel aan culturele activiteiten, 44 pro-

den) worden met name onder de jongeren steeds be-

cent bezocht maandelijks één of meer culturele voor-

langrijker. Deze vorm van sporten wordt veel minder

zieningen en 59 procent gaat maandelijks uit. Deel-

in georganiseerd verband gedaan. Rond 20 procent

name aan culturele activiteiten nam in vergelijking

van de Rotterdammers tussen de 15 en 35 jaar doet

met 2018 enigszins af, terwijl bezoek aan culturele

aan deze vorm van sport.

voorzieningen en uitgaan licht toenam. Hierbij moet
worden aangetekend dat de meting in 2020 is ver-

9.3

richt vóór de coronacrisis.

Cultuur

In 2018 bezocht 70 procent van de Rotterdammers

Figuur 9.7.

minstens één keer een bioscoop of filmtheater. Daarmee is dit het meest bezochte culturele genre, ge-

70%

volgd door festivals/evenementen, theaters, concert-

60%

zalen en musea. Ruim vier van de vijf Rotterdammers
ondernamen in 2018 minstens één van de onderzochte culturele activiteiten.

Percentage Rotterdammers dat maandelijks
culturele activiteiten onderneemt of bezoekt

50%
40%
30%

Figuur 9.6.

Bezoek aan diverse culturele genres in Rotterdam, in % van Rotterdammers, 2018

20%
10%
0%
Deelname aan
Bezoek
culturele
culturele
activiteiten
voorzieningen

Bioscopen / filmtheaters

Uitgaan

Festivals en evenementen
2016
Theaters

2018

2020

Bron: Wijkprofiel

Concertzalen, podia en
clubs

De effecten van corona zijn terug te zien in de deelname aan activiteiten van de Stichting Kunstzinnige

Musea

Vorming Rotterdam (SKVR). De SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst

Bibliotheek Rotterdam

van Rotterdam. Namen in 2019 nog bijna 17 duizend

Expositieruimten en
galeries

kinderen en jongeren tot 25 jaar in hun vrije tijd deel
aan activiteiten van de SKVR, in 2020 waren dit er

Wijkgebouwen,-theaters
en cultuurcentra

rond 8,4 duizend. De afname bij de deelnemers van

Muziekactiviteiten, gezelschappen

25 jaar en ouder is veel minder groot.

Andere culturele
organisaties en activiteiten
Dans- en
theatergezelschappen
Culturele workshops /
cursussen / lessen
Minstens één van deze
0%

50%

Bron: Cultuurmonitor Rotterdam 2018
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100%

Figuur 9.8.

Aantal deelnemers aan activiteiten van de
SKVR in de vrije tijd

9.5

Toerisme

Een bijna ononderbroken stijging van het aantal ba-

20000

nen in recreatie en toerisme in de periode 2012-2019

15000

kwam in 2020 als gevolg van corona tot een einde.
Dit is een landelijke trend, en zien we terug in alle

10000

grote steden. Traditioneel vinden we in Amsterdam in
5000

2020 veruit de meeste banen per duizend inwoners
(118 per duizend inwoners) en Den Haag de minste

0
2018

2019

< 25 jaar

2020

25 jaar en ouder

(46 per duizend inwoners). In Rotterdam zijn in dat
jaar 50 per duizend inwoners werkzaam in deze sector.

Bron: SKVR
Figuur 9.10.

9.4

Groen in de stad

Een belangrijk aspect in de beleving van de woonom-

140

geving is de aanwezigheid van groen. Ten aanzien

120

van kijkgroen (bomen, plantsoenen) vindt in 2021 ge-

100

middeld 76 procent van de Rotterdammers dat dat
voldoende beschikbaar is in hun woonbuurt (voorlo-

80

pige cijfers Wijkprofiel 2022). Over gebruiksgroen

60

(om te sporten, te spelen of te picknicken) is men wat

40

minder tevreden: 65 procent vindt dit voldoende aanwezig in de woonbuurt. In de laatste periode daalt
het aandeel bewoners dat vindt dat er voldoende
groen is, terwijl dit aandeel voor kijkgroen een duide-

Het aantal banen in de sector recreatie en toerisme (per 1.000 inwoners van 15-75 jaar)

20
0
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'19 '20

lijke daling zien; tevredenheid met voldoende ge-

Rotterdam

Amsterdam

bruiksgroen is stabiel.

Den Haag

Utrecht

Bron: waarstaatjegemeente.nl
Figuur 9.9.

Oordeel van Rotterdamse huishoudens over
aanwezigheid groen in en rond de woonbuurt
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'14
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Ook in het aantal overnachtingen in hotels, pensions
of een andere vorm van logies zien we de effecten
van corona terug. Het aantal overnachtingen halveerde van rond 2 miljoen in 2019 naar rond 1 miljoen
in 2020. De daling van de overnachtingen van bezoekers uit het buitenland was het sterkst: van ruim 1
miljoen in 2019 naar rond 400 duizend in 2020.

'22*

Voldoende groen (grasveldjes bomen)
aanwezig
Voldoende gebruiksgroen (picknick,
sporten, spelen) aanwezig
* voorlopig cijfer gebaseerd op voorjaarsmeting 2021
Bron: Wijkprofiel
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Figuur 9.11.

Bezoekers die één of meer dagen in Rotterdam
overnachten (x 1.000)

9.6

Informele zorg en vrijwilligerswerk

Volgens de Regionale monitor Brede Welvaart ver-

2500

richtte 38 procent van de Rotterdammers van 15 jaar
en ouder in 2019 vrijwilligerswerk. Het aandeel ligt in

2000

Amsterdam en Den Haag iets hoger; in Utrecht ligt
het met 51 procent substantieel hoger. Het Rotter-

1500

damse percentage komt dicht bij het percentage dat
in de meest recente Omnibusenquête voor begin

1000

2021 werd vastgesteld: 36 procent. Volgens deze en500

quête verrichtte op dat moment 48 procent van de
Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar wel eens

0
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'13

'14
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'16

Nederland

'17
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'19

'20

Totaal buitenland

één of meer vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis: 34 procent deed wel eens aan informele
hulp (los van een organisatie), en 36 procent verrichtte vrijwilligerswerk in georganiseerd verband.

Bron: CBS

Voor een deel gaat het hier om dezelfde mensen: 22

De meeste bezoekers kwamen ook in 2020 uit een

procent deed namelijk zowel aan informele hulp als

Europees land: de meesten hiervan komen uit Duits-

aan vrijwilligerswerk.

land, België, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. De
relatief sterke stijging van het aantal overnachtingen

Figuur 9.13.

van bezoekers uit Amerika of Azië in de afgelopen jaren kwam het afgelopen jaar abrupt tot een halt.

55%

Figuur 9.12.
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Bezoekers die één of meer dagen in Rotterdam
overnachten (x 1.000), naar herkomst

Percentage inwoners van 15 jaar en ouder dat
vrijwilligerswerk verricht (G4 2012-2019)
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Rotterdamse vrijwilligers zijn van oudsher, net als
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landelijk, het meest actief in sportorganisaties en in
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organisaties of instellingen voor hulp of bezoek aan
zieken, bejaarden of gehandicapten. De Rotterdammers die vrijwilligerswerk verrichten, doen dat gemiddeld in twee soorten organisaties. Het aandeel
Rotterdammers dat vrijwilligerswerk doet, daalde in

Totaal Oceanië

de coronaperiode. Het herstel in 2021 is veelal be-

Totaal Afrika

scheiden.

Bron: CBS
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Figuur 9.14.

Deelnamepercentages vrijwilligerswerk in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis

grotendeels overeen met die van 2019. Vanaf de lockdown in maart 2020 daalde het aandeel Rotterdammers in de informele zorg substantieel. In 2021 zien
we hierin een duidelijk herstel, hoewel het niet op het

Totaal

oude niveau is.

Overige organisaties

Figuur 9.15.

Deelnamepercentages informele zorg in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis
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De informele hulp bestaat in de meeste gevallen uit
het geven van informatie en advies, het verlenen van
lichamelijke of huishoudelijke hulp en het verrichten
van diensten. Begin 2020 kwamen de percentages
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10 Samenleving

In 2019, dus voor het uitbreken van de corona pan-

In 2020 blijkt de samenredzaamheid ten opzichte

demie hadden zeven op de tien Rotterdammers

van 2018 afgenomen. Dat geldt voor zowel de ac-

wekelijks contact met familie. De sociale cohesie,

tieve inzet van burgers, hun ondersteuning van en

de verbondenheid met de buurt, was in Rotterdam

zorg voor anderen maar ook voor de subjectieve

in 2019 stabiel laag in vergelijking met de drie an-

samenredzaamheid, de publieke vertrouwdheid,

dere grote steden. Er zijn nog geen recentere cij-

het vertrouwen in de gemeente en het oordeel

fers die aangeven in hoeverre de pandemie het

over de aanwezigheid van sociaal-culturele wijk-

contact met familie en verbondenheid met de

voorzieningen.

buurt heeft beïnvloed.

76
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Het oordeel van Rotterdammers zelf over hoe zij
meedoen in de samenleving is ook afgenomen ten
opzichte van het voorgaande meetmoment. De objectieve participatie, zoals de arbeidsdeelname,
deelname aan sport en cultuur, en het doen van
vrijwilligerswerk, daarentegen is licht gestegen.
Rotterdam telt begin 2021 naar schatting zo’n 71
duizend mantelzorgers van 13 tot en met 85 jaar.
Acht procent van deze mantelzorgers voelt zich
zeer zwaar- of overbelast.
Ruim een derde van de Rotterdammers van 13 tot
en met 75 jaar doet wel eens onbetaald werk op

10.1 Contact met familie, vrienden of buren
in de vier grote steden
Het aandeel bewoners dat minstens een maal per
week contact heeft met familie, vrienden ligt in Rotterdam op 71 procent en is daarmee hoger dan in Amsterdam en Den Haag. In de drie grootste steden is
deze groep sinds 2012 afgenomen; in Utrecht is het
beeld stabiel. Gegevens over 2020 zijn nog niet beschikbaar. Het is denkbaar dat het contact in 2020 als
gevolg van corona is afgenomen.
Figuur 10.1.

Aandeel bewoners met minimaal eenmaal per
week contact met familie, vrienden of buren

vrijwillige basis. Dit is minder dan in de drie andere grote steden.
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Ongeveer zes op de tien Rotterdammers hebben
vertrouwen in instituties, het minst van alle grote
steden. Sinds 2012 stijgt in alle steden, ook in Rot-

74
72

terdam, het vertrouwen in instituties. Hoe dit ver-

70

trouwen er na corona uitziet is nog niet bekend. In

68

2021 zijn de meest genoemde problemen: vervui-

66

ling, vernieling en het beheer van de openbare

64

ruimte (inclusief verwaarlozing openbaar groen);
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de verkeersproblematiek (zoals de parkeren en

Rotterdam

Amsterdam

bereikbaarheid; veiligheidsproblematiek en wo-

Den Haag

Utrecht

ningproblematiek. Het percentage Rotterdammers dat interesse heeft in de plaatselijke politiek
is in de afgelopen jaren toegenomen.

Bron: CBS Regionale Monitor Brede Welvaart

10.2 Sociale cohesie woonbuurt

Eén op de vijf Rotterdammers voelt zich in 2021
wel eens gediscrimineerd. Dit is hoger dan in 2018,

Sociale cohesie zegt iets over de tevredenheid van in-

maar nog wel lager dan in 2017. Bijna een op de

woners over de verbondenheid in de woonbuurt. Ge-

zes bewoners van de grote steden voelt zich in

middeld genomen zijn de bewoners van de grote ste-

2020 erg eenzaam, het meest in Rotterdam en Den

den matig tevreden met de cohesie: het gemiddelde

Haag. Daarnaast is bijna vier op de tien inwoners

cijfer ligt tussen de 5,5 en 6 (op een schaal van 1-10).

matig eenzaam (in Rotterdam 39%). In 2019 was

Bewoners van Rotterdam beoordelen de verbonden-

volgens voorlopige cijfers 74 procent van de

heid in alle jaren het laagst met een 5,5. Door de tijd

Rotterdamse mannen economisch zelfstandig en

heen is de score in alle steden vrij stabiel. Verschillen

59 procent van de vrouwen. In alle grote steden

tussen steden kunnen het gevolg zijn van een andere

zijn vrouwen minder vaak economisch zelfstandig

bevolking maar ook vanwege verschillen in de fy-

dan mannen. Dit verschil in zelfstandigheid is

sieke- en sociale kwaliteiten van de buurten.

echter het grootst in Rotterdam en Den Haag.
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Figuur 10.2.

Gemiddelde beoordeling sociale cohesie

7

Figuur 10.3.

Indexcijfers Zelfredzaamheid (Rotterdam)
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Bron: CBS Regionale Monitor Brede Welvaart

10.3 Zelfredzaamheid, samenredzaamheid
en participatie
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Bron: Wijkprofiel Rotterdam
Figuur 10.4.

Indexcijfers Samenredzaamheid (Rotterdam)
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Om deel te nemen in de samenleving zijn zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie van
belang. Zowel de objectieve zelfredzaamheid, als ook
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de subjectieve zelfredzaamheid in termen van het
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oordeel van Rotterdammers over hun eigen financi-
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ele situatie, over hun gezondheid, hun taalbeheersing, hun initiatiefgeneigdheid en mentale weerbaarheid is weinig veranderd ten opzichte van voor-

'16

'18

Subjectief

'20
Objectief

Bron: Wijkprofiel Rotterdam

gaande meting.
Figuur 10.5.

Indexcijfers Participatie (Rotterdam)

De objectieve samenredzaamheid, zoals de actieve
inzet van burgers voor hun ondersteuning van en
zorg voor anderen is afgenomen ten opzichte van

130
120

2018. De publieke vertrouwdheid, het vertrouwen in
de gemeente en het oordeel over de aanwezigheid
van sociaal-culturele wijkvoorzieningen, rekenen we
tot de subjectieve samenredzaamheid. Ook deze is

100

sinds 2018 afgenomen.

90

De subjectieve participatie in termen van het oordeel

80

van Rotterdammers zelf over hoe zij meedoen in de
samenleving is ook lager dan het voorgaande meetmoment. De objectieve participatie, zoals de arbeidsdeelname, deelname aan sport en cultuur, en het
doen van vrijwilligerswerk, daarentegen is licht gestegen.
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'14
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Subjectief

Bron: Wijkprofiel Rotterdam

'18

'20
Objectief

Figuur 10.7.

10.4 Mantelzorg
In de Gezondheidsmonitor wordt gevraagd of men

20

mantelzorg verleent. De definitie die daarbij gehan-

18

teerd wordt is minimaal 8 uur per week en/of langer

16

dan 3 maanden. Eén op de tien volwassen Rotter-

14

dammers vanaf 18 jaar verleent mantelzorg volgens

12

deze definitie. Binnen de G4 zien we hierbij geen
grote verschillen. In de Gezondheidsmonitor wordt
daarnaast gevraagd naar de draaglast. In Rotterdam

Het gemiddeld aantal uren dat wekelijks aan
mantelzorgtaken wordt besteed, 2020

10
8

geeft het hoogste percentage mantelzorgers aan zich

6

zwaar belast te voelen. In vergelijking met de andere

4

drie grote steden besteden Rotterdammers de

2

meeste uren per week aan hun mantelzorgtaken.

0
Rotterdam

Figuur 10.6.

Percentage mantelzorgers en percentage mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast voelt,
2020

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

Ook de Omnibusenquête vraagt sinds 2019 naar het

30%

verlenen van mantelzorg15. Rotterdam telde begin
25%

2021 naar schatting zo’n 71 duizend mantelzorgers
van 13 tot en met 85 jaar. Uit de Omnibusenquête

20%

komt naar voren dat acht procent van alle mantelzorgers zich zeer zwaar- of overbelast voelt. Het aandeel

15%

zeer zwaar- of overbelaste mantelzorgers nam tussen
2020 en 2021 af met zo’n duizend, wat een voortzet-

10%

ting betekent van de trend die in het vorige jaar al
5%

was ingezet.

0%
Rotterdam Amsterdam
Mantelzorger

Den Haag

Utrecht

Zwaar belaste mantelzorger

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

15

De definities van de Gezondheidsmonitor en de Omnibusenquête verschillen enigszins. Bij de Gezondheidsmonitor gaat het om mini-

maal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden, bij de Omnibusenquête om langer dan drie maanden of meer dan acht uur per week.
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Figuur 10.8.

Percentage Rotterdamse mantelzorgers (minimaal 3 maanden of 8 uur p.w.)

vrijwillige basis: 34 procent deed wel eens aan informele hulp (los van een organisatie), en 36 procent
verrichtte vrijwilligerswerk in georganiseerd ver-

20%

band. Voor een deel gaat het hier om dezelfde mensen: 22 procent deed namelijk zowel aan informele

15%

hulp als aan vrijwilligerswerk.

10%

Figuur 10.10.

5%

Percentage inwoners van 15 jaar en ouder dat
vrijwilligerswerk verricht

55%
50%

0%
'19

'20

'21

Bron: Omnibusenquête
Figuur 10.9.

45%
40%

Percentage- overbelaste Rotterdamse mantelzorgers, 2021

35%
30%
'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS

Rotterdamse vrijwilligers zijn van oudsher, net als
landelijk, het meest actief in sportorganisaties en in
organisaties of instellingen voor hulp of bezoek aan
Niet of nauwelijks belast

Enigszins belast

Tamelijk zwaar belast

Zeer zwaar belast

Overbelast

zieken, bejaarden of gehandicapten. De Rotterdammers die vrijwilligerswerk verrichten, doen dat gemiddeld in twee soorten organisaties. Het aandeel
Rotterdammers dat vrijwilligerswerk doet, daalde in

Bron: Omnibusenquête, 2021

de coronaperiode. Het herstel in 2021 is veelal bescheiden.

10.5 Informele zorg en vrijwilligerswerk
Volgens de Regionale monitor Brede Welvaart verrichtte 38 procent van de Rotterdammers van 15 jaar
en ouder in 2019 vrijwilligerswerk. Het aandeel ligt in
Amsterdam en Den Haag iets hoger; in Utrecht ligt
het met 51 procent substantieel hoger. Het Rotterdamse percentage komt dicht bij het percentage dat
in de meest recente Omnibusenquête voor begin
2021 werd vastgesteld: 36 procent. Volgens deze enquête verrichtte op dat moment 48 procent van de
Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar wel eens
één of meer vormen van onbetaald werk op

80

Samenleving - Hoofdstuk 10

Figuur 10.11.

Deelnamepercentages vrijwilligerswerk in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis

10.6 Vertrouwen in instituties en anderen

Als indicator voor vertrouwen in instituties is ge-

Totaal

vraagd naar het vertrouwen in de Tweede Kamer, de
politie en rechters. Het betreft hier het gemiddelde

Overige organisaties

van de drie items. Ongeveer 60 procent van de Rotterdammers heeft vertrouwen in instituties, het minst
van alle grote steden. Sinds 2012 stijgt in alle steden,

Actie- of milieugroep

ook in Rotterdam, het vertrouwen in instituties. Hoe
dit vertrouwen er na corona uitziet is onduidelijk. Re-

Sportorganisatie

cent Nederlands onderzoek suggereert dat de corona
maatregelen, na een aanvankelijke stijging, het ver-

Culturele organisatie

trouwen in de overheid in 2021 heeft doen afnemen
(Engbersen e.a. 2021).

Vrouwenorganisatie
Figuur 10.12.

Beroeps- of
belangenorganisatie

Aandeel bewoners met vertrouwen in instituties

80%
70%

Politieke organisatie

60%
50%

Kerk, moskee,
levensbesch. org.

40%
30%

Onderwijs

20%
10%
0%

Jeugd- en jongerenwerk

'12

Kinderopvang

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS Regionale Monitor Brede Welvaart

Andere hulp- en
dienstverlening

Ongeveer 55% van de Rotterdammers heeft vertrouHulp/bezoek zieken, bej.,
gehandic.

wen in anderen en daarmee ligt duidelijk lager dan in
Amsterdam en Utrecht. Sinds 2014 is dit vertrouwen
0% 10% 20% 30% 40% 50%

in alle vier de steden gestegen. Mogelijk is dit alge-

2019

mene vertrouwen in anderen in 2020 (en daarna)

2020 vóór 15 maart

door corona en de bijbehorende maatregelen afgeno-

2020 vanaf 15 maart

men (zie Lo Iacono e.a. 2021)

2021
Bron: Omnibusenquête 2021
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Figuur 10.13.

Aandeel bewoners met vertrouwen in anderen

Figuur 10.14.

Aandeel Rotterdammers dat zich afgelopen jaar
wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld*

80%
30%

70%
60%

25%

50%
40%

20%

30%
15%

20%
10%

10%

0%
'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

5%
0%
'15

Bron: Regionale Monitor Brede Welvaart

'16

'17

'18

'20

'21

*) gegevens over 2019 ontbreken
Bron: Gemeente Rotterdam, OBI: Omnibusenquête.

10.7 Discriminatie
10.7.1 Ervaren discriminatie

De helft van de Rotterdammers die zich gediscrimineerd voelden, noemt ras/huidskleur als één van de

Rotterdam is een hyperdiverse stad. Er wonen veel

gronden waarop werd gediscrimineerd; dat komt

verschillende groepen naar migratieachtergrond,

neer op 9% van alle Rotterdammers. Ook veel ge-

godsdienst en levensovertuiging en leeftijd. Dit sa-

noemd: nationaliteit (41% van wie zich gediscrimi-

menleven gaat vaak goed, maar levert voor bewoners

neerd voelden), godsdienst of levensovertuiging

soms ook problemen op zoals het gevoel gediscrimi-

(21%), geslacht (20%) en leeftijd (16%).

neerd te worden. Volgens de Omnibusenquête 2021
heeft 20% van de Rotterdammers zich in het afgelo-

De helft van de Rotterdammers die zich gediscrimi-

pen jaar wel eens gediscrimineerd gevoeld. Dit aan-

neerd voelden, noemt de straat als context; drie op de

deel is ten opzichte van 2018 iets toegenomen, maar

tien gediscrimineerden ervaarden dat tijdens het

nog wel lager dan in 2017. Gegevens over 2019 zijn

winkelen, en een kwart op de werkvloer. Ervaren dis-

niet bekend. Onder Rotterdammers met een migra-

criminatie tijdens het uitgaan wordt minder vaak ge-

tieachtergrond is dit percentage relatief hoog (26%,

noemd; in de laatste Omnibusenquête zelfs “maar”

tegen 13% bij Rotterdammers zonder migratieachter-

door 12%, maar in 2020 viel er door de coronapande-

grond). Verder neemt de ervaren discriminatie af

mie natuurlijk ook weinig uit te gaan. Slechts 6% zegt

naarmate men ouder wordt. Het verschil tussen man-

de discriminatie te hebben gemeld of aangifte te heb-

nen en vrouwen is niet groot; in de meeste jaren zei-

ben gedaan.

den vrouwen iets vaker wel eens discriminatie te
hebben ervaren.

Resultaten van dergelijke vragen in enquêtes zijn
overigens erg gevoelig voor de wijze van enquêteren.
Zo geven Rotterdammers met een migratieachtergrond die mondeling zijn geënquêteerd veel minder
vaak aan dat zij discriminatie hebben ervaren dan
schriftelijk of online geënquêteerden. En het Wijkprofiel levert ook weer nét iets andere uitkomsten.

82

Samenleving - Hoofdstuk 10

10.7.2 Meldingen discriminatie

10.8 Eenzaamheid

Enquêtes zijn slechts een momentopname. Maar ook
meldingen bij een antidiscriminatie voorziening, zo-

In welke mate voelen bewoners in de grote steden

als in Rotterdam RADAR, geven geen “hard” beeld

zich eenzaam? Bijna een op de zes bewoners van de

van de maatschappelijke stand van zaken. Zo zijn er

grote steden voelt zich in 2020 erg eenzaam, het

aanwijzingen dat slechts één op de vijf incidenten en

meest in Rotterdam en Den Haag. Daarnaast is bijna

voorvallen wordt gemeld; soms ook omdat burgers

vier op de tien inwoners matig eenzaam (in Rotter-

zelf steeds beter in staat zijn om op een adequate

dam 39%).

wijze te handelen. In 2020 waren er ook door het zo-

Emotionele- en sociale eenzaamheid liggen voor bei-

genaamde coronalied op Radio 10 (een lied met een

den het hoogst in Den Haag en Rotterdam met meer

denigrerende tekst over China) meer meldingen dan

dan een op de drie bewoners die zich eenzaam

in voorgaande jaren.

voelt.16 Bij sociale eenzaamheid ervaren ouderen dit
vergeleken met andere leeftijdsgroepen vaker, ter-

Tabel 10.1.

Discriminatiemeldingen in de grote steden,
2020

Aantal meldin-

R’dam

A’dam

Den Haag

Utrecht

674

1.049

465

352

1,04

1,20

0,85

0,98

gen door inwo-

wijl emotionele eenzaamheid het vaakst bij de leeftijdsgroep 18 t/m 23 jaar voorkomt. Op alle eenzaamheidsscores springt Utrecht er relatief gunstig uit.
Figuur 10.15.

Eenzaamheid onder de bewoners in de vier
grote steden, 2020

ners

45%
Idem per 1.000
inwoners

40%
35%

Aantal meldin-

240

613

X

237

gen over voorval
Idem per 1.000
inwoners

30%
25%

0,37

0,70

X

0,66

20%
15%
10%

Bron: Radar Rotterdam en de Amsterdamse, Haagse en Utrechtse
Antidiscriminatievoorzieningen.

5%
0%
(Zeer)
ernstig
eenzaam
Rotterdam

Matig
Emotioneel Sociaal
eenzaam eenzaam eenzaam
Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020,
GGD'en, CBS en RIVM

16

Eenzaamheid is te onderscheiden in emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Iemand is emotioneel eenzaam wanneer hij/zij
een gemis ervaart van intieme relaties, met wie lief en leed gedeeld kunnen worden. Sociale eenzaamheid duidt vooral op een gemis van
betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s of buurtgenoten.
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10.9 Belangrijkste problemen in Rotterdam

Deze drie soorten problematiek worden al vele jaren
het meest genoemd. Na die traditionele top-drie

De belangrijkste problemen volgens Rotterdamse inwoners die met voorrang moeten worden aangepakt
lagen volgens de Omnibusenquête lange tijd ieder
jaar weer op het vlak van criminaliteit, onveiligheid
en drugsoverlast, maar sinds 2015 werden zulke onderwerpen wel ieder jaar minder vaak genoemd. Na
een lichte toename in de afgelopen twee jaar is de
veiligheidsproblematiek in 2021 echter veel minder
vaak genoemd, en naar de derde plaats op de ranglijst gezakt. Belangrijkste probleem is nu de laatste
jaren steeds vaker genoemde problematiek van de
vervuiling en vernieling en het beheer van de openbare ruimte (inclusief verwaarlozing openbaar
groen). Op de tweede plaats komt nu de verkeerspro-

komt de woningproblematiek, die ieder jaar vaker genoemd wordt; inmiddels na wederom een forse toename zo’n drie-en-een-half keer zo vaak als vijf jaar
geleden. Daarna volgt de jeugdproblematiek en de
kwaliteit en kwaliteit van het openbaar groen. De sociaaleconomische problematiek (werkloosheid en armoede en dergelijke) wordt de laatste jaren weer iets
minder vaak genoemd.
Ook de verschillen naar sociale score van de buurt
volgens het Wijkprofiel 2020 zijn over het algemeen
niet groot. Vervuiling, vernieling en beheer van de
openbare ruimte wordt vaker genoemd naarmate de
sociale score van de buurt lager is.

blematiek (zoals de parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek).
Tabel 10.2.

Belangrijkste problemen in Rotterdam1
‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

‘19

‘20

‘21

Criminaliteit, onveiligheid en drugsoverlast

53%

50%

52%

47%

46%

39%

38%

42%

43%

31%

Vervuiling, vernieling en beheer openbare ruimte

32%

32%

29%

33%

29%

34%

33%

36%

40%

47%

Verkeersproblematiek

32%

30%

31%

34%

36%

40%

43%

44%

39%

40%

Woningproblematiek

5%

6%

7%

7%

8%

15%

19%

20%

24%

29%

Jeugdproblematiek

18%

18%

13%

14%

10%

9%

7%

8%

13%

11%

Kwantiteit / kwaliteit overige voorzieningen

10%

10%

15%

14%

14%

11%

12%

10%

9%

8%

Bevolking / bevolkingssamenstelling

12%

14%

13%

13%

11%

17%

11%

10%

8%

8%

Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede e.d.

11%

14%

17%

16%

15%

13%

13%

10%

8%

9%

Luchtvervuiling, milieu

3%

4%

5%

7%

7%

10%

11%

11%

8%

8%

Kwantiteit / kwaliteit openbaar groen

4%

4%

4%

5%

2%

7%

6%

8%

8%

10%

Overige overlast

6%

5%

5%

4%

5%

7%

5%

7%

7%

9%

Verpaupering / verloedering wijken

7%

6%

7%

5%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

Kwantiteit / kwaliteit speelgelegenheid

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

Verkeerde stedenbouwkundige plannen

2%

2%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15%

14%

16%

14%

12%

15%

16%

11%

11%

15%

10%

9%

9%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

4%

3%

2%

4%

2%

3%

3%

4%

0%

0%

3%

.

.

.

.

.

1%

0%

1%

0%

0%

Overige problemen
w.o.

gemeente / overheid algemeen
vluchtelingen / asielzoekers
onderwijs

1

):
Bron:
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Men mocht er (maximaal) drie in eigen bewoordingen noemen.
Gemeente Rotterdam, OBI: Omnibusenquête
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10.10 Interesse in de plaatselijke politiek

leeftijd. Scholieren en studenten blijven daarbij buiten beschouwing.

Volgens de Omnibusenquête 2021 heeft 10% van de
Rotterdammers veel interesse in de plaatselijke politiek. 52% heeft enige interesse, en 38% geen interesse. Daarmee is deze interesse weer wat hoger dan
de afgelopen jaren. Het aantal Rotterdammers dat
geen interesse heeft liep de laatste jaren steeds verder op, maar is nu fors afgenomen.

van de Rotterdamse mannen economisch zelfstandig,
en 59,1 procent van de vrouwen uit Rotterdam. In
Amsterdam en Utrecht waren zowel mannen als
vrouwen vaker economisch zelfstandig; in Den Haag
is de situatie vergelijkbaar met Rotterdam. In alle
grote steden zijn vrouwen dus minder vaak

Mannen zijn vaker geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek dan vrouwen, en Rotterdammers met een
niet-westerse achtergrond zijn minder vaak geïnteresseerd dan andere Rotterdammers. De interesse
neemt sterk toe met het opleidingsniveau. Voorts
neemt de interesse toe naarmate men in een sociaal
sterkere buurt woont.
Figuur 10.16.

In 2019 was volgens voorlopige cijfers 73,5 procent

economisch zelfstandig dan mannen. Dit verschil in
zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen is het
grootst in Rotterdam en Den Haag (14 procentpunt);
in Amsterdam en Utrecht bedraagt dit 9 procentpunt.
Helaas zijn op dit moment nog geen recentere gegevens beschikbaar.
Figuur 10.17.

Interesse in de plaatselijke politiek in Rotterdam

Economische zelfstandigheid van mannen en
vrouwen in de grote steden, 2019
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1

'10* '11 '12 '13 '14* '15 '16 '17 '18* '19 '20 '21
Geen interesse

Enige interesse

Veel interesse

):
Personen in particuliere huishoudens, van 15 jaar tot de
AOW-leeftijd, exclusief scholieren en studenten.
Bron:
CBS, IIVS, bewerking OBI. Gegevens over 2019 zijn nog
voorlopig.

*) Meting in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen.
Bron:
Gemeente Rotterdam, OBI: Omnibusenquête

De trendgegevens over de jaren 2014 tot en met
2019 tonen een continue stijgende lijn, wat inhoudt

10.11 Economische zelfstandigheid

dat er relatief steeds meer vrouwen en mannen van
15 jaar en ouder in de vier grote steden economisch

Van economische zelfstandigheid wordt gesproken

zelfstandig zijn. Het verschil in economische zelfstan-

als iemands persoonlijke netto inkomen uit arbeid of

digheid tussen mannen en vrouwen is tussen 2014 en

eigen onderneming ten minste gelijk is aan de netto

2019 wel iets kleiner geworden: die van de vrouwen

bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Economi-

nam met een procentpunt méér toe. Ook in Utrecht

sche zelfstandigheid wordt bepaald voor personen in

was dat het geval; in Amsterdam was dit verschil in

particuliere huishoudens van 15 jaar tot de AOW-

toename marginaal, en in Den Haag nam die van de
vrouwen zelfs iets minder hard toe.
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Figuur 10.18.

Economische zelfstandigheid van mannen en
vrouwen in de grote steden
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Amsterdam mannen

Amsterdam vrouwen
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Den Haag vrouwen

Utrecht mannen

Utrecht vrouwen

Bron:
CBS, IIVS, bewerking OBI. Gegevens over 2019 zijn
nog voorlopig
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11 Veiligheid

De veiligheid in de G4 is in het afgelopen decennium over het algemeen verbeterd. Bijna
alle veelvoorkomende misdrijven laten een
dalende tendens zien. Het aandeel inwoners
dat zich weleens onveilig voelt, kent ook een
licht dalende tendens. Auto-inbraken en fietsdiefstallen zijn de meest voorkomende misdrijven in de vier grote steden. Rondhangende jongeren zorgen voor de meeste onveiligheidsgevoelens. Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt stijgt overal in de G4. Helaas is het in Rotterdam het laagst.

11.1 Leeswijzer
Om een vergelijking te kunnen maken met de andere
grote steden wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt
van centraal beschikbare bronnen (veelal politiemonitor of CBS). Deze cijfers kunnen op detailniveau afwijken van de cijfers die zijn verkregen voor de veiligheidsindex in het Rotterdamse Wijkprofiel. De ontwikkelingen zijn echter bij beide bronnen op hoofdlijnen hetzelfde.
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Figuur 11.2.

11.2 Diefstal
In deze paragraaf geven we de ontwikkeling binnen
de G4 weer van de meest voorkomende vormen van
diefstal. Het betreft de geregistreerde diefstallen:
diefstallen waarvan aangifte is gedaan en de politie
een proces-verbaal heeft opgesteld.
Hieronder vallen ook de woninginbraken. In alle vier
de grote steden zien we eenzelfde sterke daling van

Aantal fietsdiefstallen per 10.000 inwoners
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vier grote steden zijn gering.
Figuur 11.1.
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minder brommers en scooters rondrijden dan fietsen
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Fiets- en brommerdiefstal vindt in de grote steden regelmatig plaats. In de eerste helft van het afgelopen
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decennium was er in alle vier de grote steden sprake

Rotterdam

Amsterdam

van een stijging van het aantal fietsdiefstallen. In de

Den Haag

Utrecht

tweede helft is er sprake van een daling. In Rotterdam (en Den Haag) stagneert de daling de afgelopen

88

Aantal bromfiets/scooter diefstallen per 10.000
inwoners

Bron: CBS, Bewerking OBI

twee jaar. In Rotterdam en Den Haag worden er rela-

Bij het aantal auto-inbraken (inclusief diefstal vanaf

tief minder fietsen gestolen dan in Utrecht en Amster-

de auto) zien we een dalende tendens in alle vier de

dam.

grote steden.
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11.3 Bedreiging en mishandeling
Alle vier de grote steden kenden een daling van het
aantal bedreigingen tussen 2012 en 2017. Vanaf dat
moment zien we in de drie grootste steden weer een
lichte stijging. In Utrecht blijft het aantal bedreigingen al sinds 2016 nagenoeg constant en op een lager
niveau dan in de andere drie steden.
Figuur 11.6.

Aantal bedreigingen per 10.000 inwoners
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Figuur 11.4.
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Het aantal mishandelingen daalt gelukkig wel ge-

Niet van iedere winkeldiefstal wordt aangifte gedaan. Vaak omdat het te laat wordt opgemerkt. Toch
lijkt het erop dat in drie van de vier grote steden
sprake is van een licht dalende tendens. De daling in
2020 kan mede veroorzaakt zijn door de tijdelijke
sluitingen van veel winkels tijden de coronacrisis.

staag in alle vier de grote steden. Ook hierbij is er
weinig verschil tussen de drie grootste steden. In
Utrecht is het aantal mishandelingen, net als de bedreigingen, al die jaren een stuk lager.
Figuur 11.7.
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Figuur 11.9.

11.4 Drugsmisdrijven
Het aantal drugsmisdrijven laat, na een aanvanke-
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lijke stijging, een licht dalende trend zien. Opmerke-
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lijk is de sterke daling in Amsterdam in 2020. Daarmee is het aantal drugsmisdrijven in Amsterdam
weer iets lager dan in Rotterdam. Vanwege de coronacrisis kwamen er in 2020 aanzienlijk minder toeristen. Dat zal zeker een bijdrage hebben geleverd
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aan de daling in Amsterdam.
Figuur 11.8.

Aantal doorrijdingen na ongeval per 10.000 inwoners
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Het aantal processen verbaal wegens rijden onder in-
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vloed is in alle vier de grote steden in de eerste helft
van het vorige decennium gedaald. In Rotterdam en
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Den Haag sterker dan in Utrecht en Amsterdam. In de
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tweede helft van het vorige decennium is deze vorm
van verkeersmisdrijf in alle vier de grote steden vrij-
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Doorrijden na een aanrijding komt vaak voor. Het kan

Figuur 11.10.

Rijden onder invloed per 10.000 inwoners
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hierbij gaan om aanrijdingen waarbij het slachtoffer
niet aanwezig was, zoals ‘parkeerschade’, maar ook
om aanrijdingen met een persoon of voortuig dat wel
werd bestuurd.
Het aantal keren dat dit gebeurt is vrij constant gedurende het afgelopen decennium in drie van de vier
grote steden. In Den Haag is er sprake van een licht
dalende tendens. In Rotterdam komt het relatief gezien iets vaker voor dan in de andere steden.
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Figuur 11.12.

11.5 (On)veiligheidsbeleving
Om een vergelijking te kunnen maken met de andere

Percentage inwoners dat zich in de eigen buurt
weleens onveilig voelt
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grote steden worden in deze paragraaf de cijfers van
het CBS gebruikt. De cijfers zijn afkomstig van de lan-
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delijke Veiligheidsmonitor. Deze cijfers kunnen daardoor iets afwijken van de cijfers die worden gebruikt
in het Rotterdamse Wijkprofiel.
Omdat er vanaf 2017 niet meer jaarlijks een meting
van de Veiligheidsmonitor plaatsvindt, ontbreekt het
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jaar 2018 in alle grafieken in deze paragraaf.
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Het aandeel inwoners in de vier grote steden dat zich
weleens onveilig voelt daalt zeer licht. De verschillen
tussen de vier grote steden zijn zeer gering.
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Figuur 11.11.

Percentage inwoners dat zich over het algemeen weleens onveilig voelt
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Rondhangende jongeren leveren bij relatief veel
mensen een gevoel van onveiligheid op. Net als bij de
onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt zien we
hier een lichte afname. De verschillen tussen de grote
steden zijn beperkt.
Figuur 11.13.
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Ook in de eigen buurt voelen inwoners van de vier
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grote steden zich steeds minder vaak onveilig. In
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Rotterdam voelen bewoners zich vaker onveilig in de
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eigen buurt dan in de andere steden.
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Ook rondom uitgaansgelegenheden - in de eigen
woonplaats – voelen steeds minder mensen zich onveilig. De afname van gevoelens van onveiligheid is
echter gering net als de verschillen tussen de vier
grote steden.
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Figuur 11.14.

Percentage inwoners dat zich weleens onveilig
voelt rondom uitgaansgelegenheden

Figuur 11.16.
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De gunstige ontwikkeling zien we ook in het open-

Tot slot kijken we naar het rapportcijfer dat inwoners

baar vervoer. Ook hier voelen steeds minder mensen

van de vier grote steden hebben gegeven voor de vei-

zich weleens onveilig. In Rotterdam nog wel iets

ligheid in hun eigen buurt. Omdat we zagen dat in

meer dan in Amsterdam en Utrecht. In en om de trein-

alle situaties het veiligheidsgevoel zich in de afgelo-

stations - in hun eigen woonplaats -voelt ook een

pen jaren positief heeft ontwikkeld, schept het geen

steeds kleiner deel van de inwoners van de vier grote

verbazing dat het rapportcijfer voor veiligheid is ge-

steden zich weleens onveilig. In Rotterdam en

stegen. In Rotterdam is dit rapportcijfer wel aanzien-

Utrecht is deze groep verhoudingsgewijs kleiner dan

lijk lager dan in de andere grote steden, maar wel

in Den Haag en Amsterdam.

ruim voldoende (6,7).

Figuur 11.15.

Percentage inwoners dat zich weleens onveilig
voelt in het openbaar vervoer

Figuur 11.17.
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11.6 Jeugd

Figuur 11.19.

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot en met 17 jaar

Het aandeel 12- tot en met 17-jarige Rotterdammers
dat verdacht wordt van een strafbaar feit is nagenoeg constant 4 procent. Bij de 18- tot en met 22-jarigen zien we een stijging van 5 naar 6 procent in 2020.
Jongeren worden daarmee aanzienlijk vaker verdacht van een misdrijf dan personen van 23 jaar en
ouder.
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Figuur 11.18.
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Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen. Met
uitzondering van Utrecht is er een dalende trend
waar te nemen in het aantal jongeren dat naar Halt
wordt verwezen.
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12 Duurzaamheid en milieu
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Sinds 2014 is het aardgasverbruik in particuliere

windenergie in Rotterdam beduidend groter dan

woningen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht re-

in de andere drie grote steden.

delijk stabiel rond de 800 kuub. Het gemiddeld

In Rotterdam zijn net zoveel bomen als mensen.

elektriciteitsverbruik per woning daalt geleide-

Driekwart van de Rotterdammers vindt dat er vol-

lijk. Het aandeel woningen met een relatief slecht

doende bomen en plantsoenen (kijkgroen) zijn in

energielabel (E, F of G) blijft in Rotterdam gelijk.

hun woonbuurt. Over gebruiksgroen (om te spor-

In de vier grote steden neemt het opgesteld ver-

ten, te spelen of te picknicken) is men wat minder

mogen van zonnestroom toe. Dankzij windturbi-

tevreden. De inwoners maken vooral melding van

nes in het havengebied is het vermogen van

lawaaioverlast, stankoverlast en overlast door
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stof. Een kwart van de Rotterdammers is actief op

Figuur 12.2.

het gebied van circulair gedrag.
De gemiddelde concentratie van stikstofdioxide

3.000

(NO2) daalt al langere tijd in Rotterdam, hoewel

2.500

deze, mede door het havengebied, het hoogst van
de grote steden is. De gemiddelde concentratie
van fijnstof (PM10), gewogen naar de bevolkingsgrootte, wijkt in Rotterdam niet af van de overige
grote steden. De Rotterdamse uitstoot van CO2 ligt
in vergelijking met de andere grote steden veel

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning, in
kWh
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hoger als gevolg van de petrochemische- en havenindustrieën.
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Amsterdam
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12.1 Energieverbruik van woningen

* 2018 en 2019 betreft voorlopige cijfers
Bron: CBS

In alle vier de grote steden neemt het aardgasverbruik per woning in de eerste helft van het afgelopen
decennium af. Sinds 2014 is het gasverbruik vrijwel
ieder jaar 800 m3 in Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht. In Den Haag is dat met gemiddeld duizend
kuub opmerkelijk hoger.

12.2 Energielabels van woningen

Figuur 12.1.

Gemiddeld aardgasverbruik particuliere woning, in m3

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. Het aandeel
woningen met een relatief slecht energielabel (E, F of
G) blijft in Rotterdam gelijk. In de andere drie grote
steden stijgt het aandeel woningen met een A label
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en daalt het aandeel van alle andere labels. De wo-
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ningvoorraad in Rotterdam verduurzaamt dus minder
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snel dan in de andere G4 steden.
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Figuur 12.3.
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Het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning
daalt in alle vier de grote steden geleidelijk. In Amsterdam wordt iets minder energie verbruikt dan in
de andere drie grote steden.
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Naast zonne-energie speelt ook windenergie een be-

12.3 Elektrificering

langrijke rol in de energietransitie. In Rotterdam zijn
Een van de middelen voor de energietransitie is het
overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Voor het opwekken van die elektriciteit spelen
zonnepanelen een belangrijke rol. Sinds enkele jaren
zien we in alle vier de grote steden een stijgende
trend in het opgesteld vermogen van zonnestroom.
Op 1 januari 2021 zijn er in Rotterdam bijna 270 duizend zonnepanelen op panden aanwezig met een totaal opgesteld vermogen (van alle economische activiteiten en woningen) van 73,5 MW. Dit aantal is in
november 2021 opgelopen tot 300 duizend zonnepanelen. Het opgesteld vermogen in Rotterdam is lager
dan in Amsterdam en Utrecht, maar hoger dan in Den
Haag.

de laatste 20 jaar veel windturbines gebouwd, maar
een aantal zijn ook al afgebroken of vervangen. In
2021 heeft Rotterdam meer windturbines en opgesteld vermogen dan de drie andere grote steden vermogen dankzij windturbines in het havengebied.
Figuur 12.5.

Aantal windturbines en opgesteld vermogen
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Bron: Statistieken - Windstats.nl

Laadpalen
Inmiddels heeft Rotterdam 64 (semi-)publieke laadpunten voor elektrische auto’s per 10 duizend inwoners. Het relatieve aantal laadpunten in Rotterdam
Figuur 12.4.

Totaal opgesteld vermogen zonnestroom*

komt ongeveer overeen met dat in Den Haag. In
Utrecht zijn het er 75 per 10 duizend inwoners, en in

140.000

Amsterdam 80. Behalve in Utrecht was de toename

120.000

het afgelopen jaar slechts bescheiden.
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Figuur 12.6.
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* voor Rotterdam zijn gegevens van cluster Stadsontwikkeling
(SO) gebruikt i.p.v. CBS gegevens. Deze SO-data geeft t/m 2020
een hoger opgesteld vermogen maar in 2021 een beduidend lager
vermogen dan het CBS.
Bron: CBS-Statline

Aantal (semi-)publieke e-laadpunten per 10.000
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12.4 Klimaatadaptatie

12.5 De Rotterdammer en milieuproblemen

Een grote maatschappelijke opgave waar Rotterdam

In de Omnibusenquête wordt gevraagd of men als

net als andere steden aan werkt, is het klimaat-adap-

gevolg van een aantal milieuproblemen klachten er-

tief maken van de stad. In het Rotterdams Weer-

vaart zoals kortademigheid, hoesten, gebrek aan

woord is dit als volgt geformuleerd: Met álle Rotter-

nachtrust en stress. 29 procent heeft regelmatig of

dammers samen onze stad voorbereiden op een ex-

vaak last van hoge temperaturen in de zomer, 27 pro-

tremer klimaat, zodat het er veilig en aangenaam wo-

cent van geluid van verkeer, 17 procent van luchtver-

nen en leven is, nu en in de toekomst. Een van de spo-

ontreiniging door verkeer, 15 procent van geluid van

ren waar Het Rotterdams Weerwoord zich op richt is

horeca, evenementen of mensen in de omgeving, 10

de inrichting van de openbare ruimte.

procent van geluid van vliegtuigen, 8 procent van
rook door houtstook en 6 procent van geluid van in-

Bij de afdoening van de motie 'Zo veel mensen zo

dustrie. Van alle Rotterdammers zegt 14 procent des-

veel bomen' (19bb23222) is vastgesteld dat er per

gevraagd dat de ervaren milieuproblematiek ook een

begin 2020 ruim 650.000 bomen op terreinen van

reden is om te willen verhuizen, 81 procent vindt dit

de gemeente staan. Inderdaad evenveel als het

geen reden om te willen verhuizen, en de overige 5

toenmalig aantal ingeschreven Rotterdammers.

procent weet het niet. Dat is dus inclusief de mensen
die geen klachten ervaren.

In de volgende figuur is te zien op wat voor terreinen deze bomen staan.
Figuur 12.7.

Aantal bomen per type gebied

18.000
Bedrijventerreinen
165.000
parken,
lanen en
straten
468.000
bosplantsoenen
en -percelen

Bron: Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer

Ten aanzien van kijkgroen (bomen, plantsoenen)
vindt in 2021 gemiddeld 76 procent van de Rotterdammers dat dat voldoende beschikbaar is in hun
woonbuurt (voorlopige cijfers Wijkprofiel 2022).
Over gebruiksgroen (om te sporten, te spelen of te
picknicken) is men wat minder tevreden: 65 procent
vindt dit voldoende aanwezig in de woonbuurt.
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Figuur 12.8.

Percentage Rotterdammers dat regelmatig of
vaak klachten ervaart als gevolg van milieuproblemen

vanaf 2018 een kleine stijging. De afname van de inzameling van papier en karton hangt wellicht ook samen met de voortschrijdende digitalisering van onder andere de post en kranten. Vanaf 1 januari 2020

Geluid van industrie

geldt in Rotterdam het 'opt-in systeem' voor reclame-

Rook door houtstook (van
kachels, barbecue, vuurkorf etc.)

drukwerk. Wie géén sticker op de brievenbus heeft,
krijgt géén ongeadresseerd reclamedrukwerk meer.

Geluid van vliegtuigen

Mogelijk leidt dit tot een verdere daling vanaf 2020.

Geluid van horeca, evenementen
of mensen in de omgeving

De inzameling van glas is in Rotterdam sinds 2011

Luchtverontreiniging door
verkeer

stabiel. De inzameling van textiel tenslotte laat in de
vier grote steden een grillig beeld zien. In 2019 werd

Geluid van verkeer

in Rotterdam per huishouden gemiddeld bijna 7 kilo

Hoge temperaturen in de zomer

textiel ingezameld.
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Figuur 12.9.

Totaal huishoudelijk afval per huishouden
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12.6 Circulair gedrag van de Rotterdammer
Rotterdam heeft op het gebied van duurzaamheid en

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

circulariteit als doel tot een afvalarme en een grondstofrijke stad te komen. Dat doet Rotterdam onder

Bron: CBS Statline

andere door minder afval te produceren, afval goed
te scheiden en meer spullen hergebruiken en recy-

Figuur 12.10.

clen.

700

Een kwart van de Rotterdammers is circulair actief.

600

Daarnaast horen zes op de tien Rotterdammers tot de

500

circulaire middenmoot. De overige 14 procent zijn
niet actief bezig met circulair gedrag. Dit percentage,

Totaal restafval per huishouden

kg

400
300

gemeten in mei 2021, is het laagst sinds begin 2018

200

(Bron: Blauw, in opdracht van gemeente Rotterdam).

100
0

In 2019 bedroeg het totaal huishoudelijk afval in Rotterdam gemiddeld 822 kg per huishouden. Sinds

Rotterdam

Amsterdam

2014 is de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval

Den Haag

Utrecht

in Rotterdam gestegen tot gemiddeld 34 kg per huishouden in 2019. Het gemiddeld aantal kilo’s ingezameld papier en karton is sinds 2011 in de vier grote
steden in grote lijn gedaald. Alleen in Utrecht zien we
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Bron: CBS Statline

Figuur 12.11.

Grof huishoudelijk restafval per huishouden

Figuur 12.14.

Verpakkingsglas per huishouden
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Figuur 12.12.

12.7 Luchtkwaliteit: stikstofdioxide en fijnstof

GFT-afval per huishouden
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goed mogelijk is. Om een goede luchtkwaliteit te be-
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verminderen van stikstofdioxide en fijnstof in de
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lucht. Zo wordt Rotterdam een aantrekkelijkere, ge-
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zonde plek voor bewoners en bedrijven.

Rotterdam

Amsterdam

De gemiddelde concentratie voor stikstofdioxide

Den Haag

Utrecht

(NO2) laat al een langere periode een daling zien in
Rotterdam, hoewel deze in Rotterdam, mede door de

Bron: CBS Statline

concentratie van industrieën in het havengebied, het
hoogst van de grote steden is. De gemiddelde con-

Figuur 12.13.

Oud papier en karton per huishouden

kingsgrootte, wijkt in Rotterdam niet af van de ove-
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80

rige grote steden
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Figuur 12.15.
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Figuur 12.16.

Bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie
[µg/m3] fijnstof (PM10)

Figuur 12.17.

Totale CO2 uitstoot naar vijf sectoren 20172020 in megaton (Mton)
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12.8 CO2 uitstoot
Het grootste deel van de Rotterdamse uitstoot (26,2

industrie

Energiesector

Mobiliteit

Gebouwde omgeving

Landbouw
Bron: DCMR

Mton) komt voor rekening van de industrie- (13,7
Mton) en de energiesector (9,4 Mton). 17 Mobiliteit (2,1
Mton), gebouwde omgeving (0,9 Mton) en landbouw
(0,05 Mton) stoten veel minder uit. Sinds 2016 neemt
de totale uitstoot duidelijk af en dat komt vooral door
een sterke daling bij de energiesector (DCMR 2020).
De afname in het laatste jaar (-3,0 Mton) is mede het
gevolg van afgenomen productie bij raffinaderijen en
de chemie door de coronacrisis (DCMR 2020). Ook
een langdurige storing en onderhoud bij energiecentrales en de petrochemie dragen bij aan een verminderde uitstoot in 2020. Hiernaast spelen ook de
maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak een
rol in de afname.

17

100

*De totale Rotterdamse uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zoals gerapporteerd door de DCMR is op basis van de uitstoot
binnen de gemeentegrenzen en waarbij de uitstoot door fossiele verbranding ook direct van die bron afkomstig is (scope
1). De definitie en bronnen wijken af van de verbruiksbenadering zoals die in de Klimaatmonitor worden gebruikt.
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13 Wonen

De woningvoorraad in Rotterdam (en de drie an-

Sinds het einde van de economische crisis is de

dere grote steden) verschilt zeer sterk van het Ne-

marktwaarde flink gestegen. In 2020 was de ge-

derlandse gemiddelde. Zo ligt het aandeel huur-

middelde WOZ-waarde van een woning in Rotter-

woningen er veel hoger, zijn er veel meer wonin-

dam 222 duizend euro. Dat is 52 procent meer dan

gen van voor 1940 en is er een oververtegenwoor-

in 2015. De gemiddelde verkoopprijs van een be-

diging van meergezinswoningen. Zo bezien ligt

staande koopwoning is in Rotterdam sinds 2015

het voor de hand om de Rotterdamse situatie en

met 62 procent gestegen van 190 duizend euro tot

die van de andere grote steden niet met het Ne-

307 duizend euro in 2020. Driekwart van de Rot-

derlandse gemiddelde maar onderling te vergelij-

terdammers is tevreden met hun woning en zeven

ken.

op de tien zijn tevreden met de woonbuurt.
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13.1 Woningvoorraad naar eigendom

steden hebben Amsterdam en Utrecht in het afgelopen decennium de meeste nieuwbouw gerealiseerd.

De Rotterdamse woningvoorraad telt op 1 januari
2021 in totaal bijna 318 duizend verblijfseenheden,
waarvan 304,5 duizend zelfstandige woningen en
zo’n 13,5 duizend onzelfstandige wooneenheden
(studentenunits, zorg-units). De zelfstandige woningvoorraad bestaat voor twee derde uit huurwoningen

Figuur 13.2.

Woningvoorraad naar bouwperiode, 1-1-2020
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en voor een derde uit koopwoningen.
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ningen het hoogst. Rotterdam en Amsterdam hebben

40%

ook veel corporatiewoningen; respectievelijk 44 en
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Figuur 13.1.

Woningvoorraad naar eigendom, 1-1-2020
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl

70%

13.3 Woningtype

60%
50%

Rotterdam telt net als andere grote steden veel meer

40%

appartementen dan eengezinswoningen. In Rotter-

30%

dam is een kwart een eengezinswoning; alleen in
Utrecht ligt dat aandeel hoger (ruim 40 procent). Van

20%

alle Rotterdamse appartementen is een derde voor-

10%

zien van een lift. De appartementen zonder lift zijn
vaak portiekwoningen.

0%
Rotterdam Amsterdam

Den Haag

Utrecht

koopwoningen
particuliere huurwoningen
corporatiewoningen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl

13.2 Bouwperiode
Rotterdam heeft, samen met Utrecht relatief weinig
oude woningen: 30 procent is van vóór 1945 (in Amsterdam en Den Haag rond de 40 procent). In Rotterdam is een groot deel van de vooroorlogse woningen
door het bombardement van 14 mei 1940 verwoest.
Bijna een kwart van de Rotterdamse woningen stamt
uit de vroeg naoorlogse periode (1945-1970) en nog
eens een kwart is van 1971-1990. Ruim een vijfde van
de woningen is gebouwd na 1990. Van de vier grote
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Figuur 13.3.

Woningvoorraad naar woningtype, 1-1-2021

100%

Figuur 13.4.

Woningvoorraad naar WOZ-waarde (* € 1.000)
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13.4 Marktwaarde

13.5 De koopwoningmarkt

De marktwaarde van de Rotterdamse woningvoor-

De druk op de woningmarkt is sinds 2015 weer flink

raad is de laagste van de vier grote steden. Deze

toegenomen en dat komt tot uiting in de fors stij-

marktwaarde is de waarde die ten behoeve van de

gende verkoopprijzen op de koopmarkt. De gemid-

Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is bepaald.

delde verkoopprijs is in Rotterdam sindsdien met 62

Sinds het einde van de economische recessie in 2015

procent gestegen van 190 duizend euro tot 307 dui-

is de marktwaarde de laatste jaren flink gestegen. In

zend euro in 2020. De stijging is aanzienlijk hoger

2020 was de gemiddelde WOZ-waarde van een wo-

dan in Den Haag (54 procent), maar minder dan in

ning in Rotterdam 222 duizend euro (prijspeil 1-1-

Utrecht (65 procent) en Amsterdam (68 procent).

2020). Dat is 52 procent hoger dan in 2015 en ligt
daarmee op een vergelijkbaar niveau met Utrecht (54
procent) en iets hoger dan in Den Haag (47 procent).

Figuur 13.5.

Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen (* € 1.000)

De relatief lage gemiddelde marktwaarde van de
Rotterdamse voorraad wordt onder meer bepaald
door de samenstelling van de woningvoorraad: relatief veel vroeg-naoorlogse woningen en veel corpora-
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Als in een bepaald jaar meer eengezinswoningen verkocht worden dan in een ander jaar beïnvloedt dat de

Figuur 13.7.

gemiddelde verkoopprijs. Om voor deze verschillen

14.000

in kwaliteit de controleren wordt de prijsindex van

12.000

bestaande koopwoningen gebruikt. In 2020 ligt de
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prijsindex in de grote steden rond de 60 procent hoger dan in 2015 en in Rotterdam is deze stijging, na

Aantal verkochte bestaande koopwoningen
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Utrecht, het hoogst.
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Figuur 13.6.
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Ook het aantal verkochte woningen nam na de econo-
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mische crisis zowel in absoluut aantal als in relatief
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aandeel flink toe. Door de snel opgelopen druk op de
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woningmarkt en de hoge verkoopprijzen daalde het

Rotterdam

Amsterdam

aantal transacties in 2018 en 2019, maar in 2020 is er

Den Haag

Utrecht

-ondanks corona- sprake van een toename. Relatief
gezien worden in Amsterdam en Utrecht de meeste

Bron: CBS-Statline

koopwoningen verkocht (als aandeel van alle koop-

Uit transactieoverzichten van vraagprijzen en ver-

woningen in de stad).

koopprijzen blijkt dat bij de meest gangbare woningtypen (appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen) in Rotterdam sinds 2018 sprake is van overbiedingen van tussen de 4 en 7 procent (medio 2021).
Dit illustreert de blijvend hoge druk op de (koop)woningmarkt.
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14 Mobiliteit

Door corona is het aantal motorvoertuigen in de

fiets. Bijna 6 procent van de Rotterdammers ge-

binnenstad, het gebruik van het openvaar vervoer

bruikte in 2021 wel eens een deelfiets.

en de fietsintensiteit afgenomen.

Rotterdam heeft het hoogste aantal verkeerson-

Het autobezit is in Rotterdam op de lange termijn

gevallen van de vier grote steden. Het aantal ver-

iets toegenomen. Daarnaast is het aantal deel-

keersslachtoffers is in Rotterdam wel afgenomen.

auto’s sinds 2015 duidelijk toegenomen. Dit aantal

De meeste geluidshinder wordt veroorzaakt door

blijft echter achter bij de andere drie grote steden.

brommers of scooters.

Bijna driekwart van de Rotterdammers heeft een
fiets en één op de zeven bezit een elektrische

Mobiliteit – Hoofdstuk 14
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14.1 Verkeersintensiteit

Figuur 14.1.

Om het autoverkeer te monitoren is de gemeente

160

Rotterdam opgedeeld in drie gebieden. Deze zijn op

140

de kaart hieronder aangegeven: Binnenstadcordon
(blauwe lijn), Ruitcordon (rode lijn) en Agglomeratiecordon (groene lijn). Op werkdagen wordt het aantal
voertuigen geteld dat het cordon passeert .

Indexcijfers gebruik verschillende vervoersmiddelen in Rotterdam 2010-2020 (2010 = 100)
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Bron: gemeente Rotterdam, afdeling Mobiliteit

Het aantal gemeten motorvoertuigen dat op een

14.2 Gebruik en bezit van vervoermiddelen

werkdag het binnenstadcordon passeert, is in vergelijking met 2010 met 11,5 procent gedaald in 2020.

Bijna een kwart van de Rotterdammers van 17 jaar of

Ten opzichte van 2019 bedroeg de daling in het co-

ouder gebruikte in 2020 als hoofdvervoermiddel bij

ronajaar 2020 4 procent.

een verplaatsing een auto (als bestuurder). Het auto-

De ontwikkeling van de fietsintensiteit in de stad
wordt bepaald met behulp van 20 fietsmeetpunten
op fietspaden in Rotterdam waar continu geteld
wordt. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt
gemeten aan de hand van het aantal door de RET bepaalde reizigerskilometers van bus, tram en metro in
het totale RET-concessiegebied. Zowel het openbaarvervoergebruik als de fietsintensiteit was tussen
2010 en 2019 gestegen, maar nam vergeleken met
2019 in het coronajaar 2020 fors af: de fietsintensiteit met 18 procent, en het openbaarvervoergebruik
zelfs met 44 procent.
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gebruik van Rotterdammers verschilt niet zo veel van
dat bewoners van Den Haag en Utrecht; Amsterdammers gebruiken minder vaak een auto. In coronajaar
2020 is het autogebruik duidelijk lager dan in de
voorgaande jaren en dat komt onder meer door maatregelen om thuis te werken in plaats van op kantoor.
In Rotterdam nam het autogebruik, in tegenstelling
tot elders in de G4, ook in 2019 al duidelijk af.

Figuur 14.2.

Autogebruik (als bestuurder) als hoofdvervoermiddel op een willekeurige dag 2018-2020

De grootste daling van het vervoermiddelengebruik
is te zien bij het openbaar vervoer.
Bijna één op de twaalf Rotterdammers van 6 jaar of
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(maar ook in de jaren ervoor) iets lager dan in Amsterdam en iets hoger dan in de andere grote steden.
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Het gebruik van het openbaar vervoer is het afgelo-
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pen jaar het meest gedaald van alle vervoermiddelen
(daling met meer dan de helft). De daling in Rotter-
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dam is vergelijkbaar met die van de andere grote ste-
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Figuur 14.4.

Gebruik van openbaar vervoer als hoofdvervoermiddel op een willekeurige dag 2018-2020

25%
Bron: CBS, ODiN, bewerking OBI

Eén op de vijf Rotterdammers van zes jaar of ouder
gebruikt de fiets als hoofdvervoermiddel bij een verplaatsing. Het fietsgebruik is in Rotterdam lager dan
elders in de grote steden. In het coronajaar 2020 nam
in Rotterdam in vergelijking met 2019 het fietsgebruik -mede door maatregelen in verband met de coronacrisis- af met 15 procent; in Amsterdam was de
afname groter (23 procent). In Rotterdam was het
fietsgebruik, in tegenstelling tot elders, een jaar eerder juist nog toegenomen.
Figuur 14.3.

Fietsgebruik als hoofdvervoermiddel op een
willekeurige dag 2018-2020
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Figuur 14.5.

Beschikbaarheid / bezit van auto of fiets in Rotterdam

6 procent van de Rotterdammers van 16 tot en met
85 jaar gebruikte in 2021 volgens de Omnibusen-

90%

quête wel eens een deelfiets. Daarmee is het gebruik

80%

na twee jaar stijging nu veranderd in een daling.
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Figuur 14.7.

Gebruik van deelfietsen in Rotterdam
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In 2020 had Rotterdam 67 deelauto’s per 10 duizend
inwoners. Het aantal deelauto’s is sinds 2015 in Rotterdam toegenomen, maar blijft achter bij dat in de
andere drie grote steden.
Figuur 14.6.

Aantal deelauto's per 10.000 inwoners (excl.
P2P auto's)18
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Bron: Kennisplatform CROW: Dashboard autodelen.

18

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 autodelen.
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14.4

Gebruik van elektrisch vervoer

14.5

Veiligheid

Inmiddels heeft Rotterdam 64 (semi-)publieke laad-

Volgens de registraties door politie en Rijkswater-

punten voor elektrische auto’s per 10 duizend inwo-

staat waren er in 2020 in Rotterdam 6,9 verkeerson-

ners. Het relatieve aantal laadpunten in Rotterdam

gevallen per duizend inwoners. Van de vier grote ste-

komt ongeveer overeen met dat in Den Haag en ligt

den hadden Amsterdam en Utrecht in 2020 de minste

lager dan in Amsterdam en Utrecht. In de G4, met uit-

verkeersongevallen. Rotterdam had tot voorkort het

zondering van Utrecht, is het afgelopen jaar het aan-

hoogste aantal verkeersongevallen, maar door een

tal laadpunten stabiel gebleven.

daling de laatste twee jaar is dit aantal nu het hoogst
in Den Haag.

Figuur 14.8.

Aantal (semi-)publieke e-laadpunten per 10.000
inwoners

In absolute aantallen nam het aantal geregistreerde
verkeersongevallen in Rotterdam af van 4.888 in
2019 tot 4.474 in 2020.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Overigens vinden er in werkelijkheid veel meer ongevallen plaats, maar de politie wordt niet bij alle ongevallen geroepen, en conform de instructies worden
lichtere ongevallen niet geregistreerd. Niettemin bestaat de indruk dat door de jaren heen niet overal altijd even consequent wordt geregistreerd.
Figuur 14.10.
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl / Rijkswaterstaat: Klimaatmonitor

Het aandeel Rotterdammers dat een elektrische fiets
heeft, verdubbelde in vijf jaar tijd van 7 tot 14 procent.
Het afgelopen jaar is de groei iets lager geweest dan
de twee jaar daarvoor.
Figuur 14.9.

Aandeel Rotterdammers dat in het bezit is van
een elektrische fiets
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jaren is het aantal verkeersslachtoffers in Rotterdam
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Figuur 14.11.

Aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Rotterdam

Figuur 14.13.

Ervaren geluidshinder wegen <50 km/uur, 2020
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl / Bestand geRegistreerde Ongeval-

Matig

Den Haag

Utrecht

Ernstig

len in Nederland (BRON).

Door verschillend brongebruik wijken de hierboven
aangegeven cijfers af van de cijfers van de afdeling
Mobiliteit.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM
Figuur 14.14. Ervaren geluidshinder wegen ≥ 50 km/uur,
2020
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In de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor 2020 is
een lijst met geluidsbronnen voorgelegd, met de
vraag aan te geven van welke bronnen men hoeveel

50%
40%
30% 14.15.
Figuur

geluidhinder ervaart. De meeste geluidhinder wordt

20%

in Rotterdam ondervonden van brommers en scoo-

10%

ters: 36 procent van de volwassen Rotterdammers er-

0%

vaart hier matige hinder van, en 13 procent ernstige

Rotterdam Amsterdam

hinder. Na brommers en scooters ondervinden Rot-

Matig

terdammers de meeste hinder van (lokaal) wegverkeer. Van de vier grote steden is de geluidhinder in
Amsterdam het hoogst, en in Den Haag het laagst.
Ervaren geluidshinder brommers/scooters,
2020
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Ervaren geluidshinder vliegverkeer, 2020
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Utrecht
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50%

Den Haag

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM
Figuur 14.16.

Figuur 14.12.

Ervaren geluidshinder vliegverkeer
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Utrecht

Ernstig

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en,
CBS en RIVM

Figuur 14.17.

Ervaren geluidshinder treinverkeer, 2020
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Ook in de Omnibusenquête wordt vaker hinder door
bromfietsen en scooters dan door auto’s aangegeven.
Het aandeel Rotterdammers dat hinder door geluid
en stank van het verkeer ondervindt, neemt de laatste
jaren af.
Figuur 14.18.

Percentage Rotterdammers dat veel hinder ondervindt door geluid en stank van auto’s en
bromfietsen/scooters
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Bijlage A Sustainable Development
Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties (VN). De onderliggende principes van de SDG’s zoals het uitgangspunt van ‘leave no one behind’, de aandacht voor onze voetafdruk en de vijf p’s (people, planet, peace, prosperity en partnership) zijn relevant voor onze kwaliteit van leven
en voor de toekomstbestendigheid ervan. Ze sluiten dan ook goed aan bij het streven naar een Brede Welvaart.
In onderstaande tabel alle indicatoren uit deze editie van de Staat van de Stad gegroepeerd naar de SDG
waarop ze het meest van toepassing zijn.

SDG
Figuur. Omschrijving
Geen Armoede

Blz

4.7.

Aantal bijstandsuitkeringen

26

4.8.

Bijstandsdichtheid

26

5.1.

Inkomensverdeling besteedbaar huishoudensinkomen, 2018

34

5.2.

Ontwikkeling aandeel lage inkomens

35

5.3.

Belangrijkste inkomensbron van huishoudens, 2018

35

5.4.

Belangrijkste inkomensbron van Rotterdamse huishoudens

35

5.5.

Aantal bijstandsuitkeringen

36

5.6.

Bijstandsdichtheid

36

5.7.

Vermogen van huishoudens, 2019

37

5.8.

Ontwikkeling van het vermogen van Rotterdamse huishoudens

37

5.9.

Percentage huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en tot 110 procent
WSM naar verblijfsduur onder deze grenzen, 2019

38

5.10.

Ontwikkeling aandeel huishoudens levend in armoede minimaal 1 jaar (lage inkomensgrens)

38

5.11.

Ontwikkeling aandeel huishoudens levend in armoede minimaal 1 jaar (110 procent grens
WSM)

38

5.12.

Percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent WSM naar bron van inkomen,
2019

39

5.19.

Percentage huishoudens met een geregistreerde problematische schuld

42

Goede gezondheid en welzijn

112

2.1.

Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten per 10.000 inwoners

2.2.

Aantal overledenen met corona per 10.000 inwoners

12

2.3.

Zorgmijding en zorguitstel, juli 2020

13

2.4.

Vaccinatiegraad, volledig gevaccineerden, 3-11-2021

13

2.8.

Mentaal welbevinden sinds de coronapandemie, september 2021

15

7.2.

Gemiddeld aantal positief geteste mensen op het coronavirus per 100.000 inwoners

54

7.3.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart

54

7.4.

Percentage 65-plussers dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart

54

7.5.

Perinatale mortaliteit: sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (per
1.000 geboorten)

55

7.6.

Vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht (Big 2) (per 1.000 geboorten)

55
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7.9.

De levensverwachting bij geboorte in goede en minder goede ervaren gezondheid voor
Rotterdam, 2012-2016 (in jaren)

56

7.10.

Percentage 18 t/m 64-jarigen met een ziekte of aandoening langer dan zes maanden

57

7.11.

Percentage 65-plussers met een ziekte of aandoening langer dan zes maanden

57

7.12.

Schatting van aandeel inwoners met dementie per 100 inwoners van 60 jaar en ouder,
2020

58

7.13.

Percentage 18- t/m 64-jarigen dat een half jaar of langer ernstige beperkingen ervaart door
gezondheidsproblemen

58

7.14.

Percentage 65-plussers dat een half jaar of langer ernstige beperkingen ervaart door gezondheidsproblemen

58

7.15.

Percentage 18- t/m 64-jarigen met hoog risico op depressie of angststoornis

59

7.16.

Percentage 65-plussers met hoog risico op depressie of angststoornis

59

7.17.

Indexcijfers Zelfredzaamheid (Rotterdam)

59

7.20.

Percentage mantelzorgers en percentage mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast voelt,
2020

60

7.21.

Het gemiddeld aantal uren dat wekelijks aan mantelzorgtaken wordt besteed, 2020

60

7.22.

Percentage Rotterdamse mantelzorgers (minimaal 3 maanden of 8 uur p.w.)

61

7.23.

Percentage overbelaste Rotterdamse mantelzorgers, 2021

61

7.24.

Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

62

7.25.

Opbouw jeugdzorgtrajecten (binnen totaal van jeugdzorgtrajecten) in eerste halfjaar 2020

62

7.26.

Vaccinatiegraad BMR zuigelingen basis immuun

62

7.27.

Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR volledig immuun naar gemeente, 2021

63

7.28.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat rookt

63

7.29.

Percentage 65-plussers dat rookt

63

7.30.

Percentage 18 t/m 64-jarigen met matig of ernstig overgewicht

64

7.31.

Percentage 65-plussers met matig of ernstig overgewicht

64

7.32.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat overmatig drinkt

64

7.33.

Percentage 65- plussers dat overmatig drinkt

65

7.34.

Percentage 18 t/m 64-jarigen dat voldoet aan de beweegnorm

65

7.35.

Percentage 65-plussers dat voldoet aan de beweegnorm

65

8.1.

Percentage volwassen inwoners dat tevreden is over het leven dat men nu leidt

67

8.2.

Percentage Rotterdammers dat tevreden is over de kwaliteit van het leven

67

8.3.

Percentage inwoners van 18 jaar dat voldoende regie over het eigen leven ervaart

67

8.4.

Percentage Rotterdammers dat zich tamelijk of heel gelukkig voelt

68

9.2.

Percentage Rotterdammers dat minimaal een keer per week sport, en het percentage dat
voldoet aan de beweegrichtlijn van het RIVM

71

9.3.

Percentage Rotterdammers vanaf 18 jaar dat wekelijks sport (exclusief urban sports)

71

9.4.

Percentage inwoners dat lid is van een sportbond, 2019

71

9.5.

Percentage kinderen dat minimaal één uur per dag buiten speelt

71

10.3.

Indexcijfers Zelfredzaamheid (Rotterdam)

78

10.6.

Percentage mantelzorgers en percentage mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast voelt,
2020

79

10.7.

Het gemiddeld aantal uren dat wekelijks aan mantelzorgtaken wordt besteed, 2020

79

10.8.

Percentage Rotterdamse mantelzorgers (minimaal 3 maanden of 8 uur p.w.)

80

10.9.

Percentage- overbelaste Rotterdamse mantelzorgers, 2021

80

10.15.

Eenzaamheid onder de bewoners in de vier grote steden, 2020

83

Kwaliteitsonderwijs
3.11.

Opleidingsniveau van de totale Rotterdamse bevolking 15 tot 75 jaar

3.12.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote steden (15-75 jaar)

22

4.1.

Opleidingsniveau van de totale Rotterdamse bevolking 15 tot 75 jaar

24
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4.2.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote steden (15-75 jaar)

24

6.1.

Aandeel leerlingen in groep 8 met advies havo/vwo naar woongebied

45

6.2.

Referentieniveaus van groep acht leerlingen naar rekenen, lezen en taal naar woongebied,
2018/2019

46

6.3.

Percentage groep acht leerlingen dat scoort op referentieniveaus rekenen (2F/1S), lezen
(2F) en taal (2F), naar woongebied

46

6.4.

Percentage afstroom in leerjaar drie voortgezet onderwijs t.o.v. schooladvies eind basisonderwijs*

46

6.5.

Percentage opstroom in leerjaar 3 voortgezet onderwijs t.o.v. schooladvies eind basisonderwijs *

47

6.6.

Percentage havo/vwo leerlingen (exclusief praktijkonderwijs) in leerjaar 3

47

6.8.

Slaagpercentages naar niveau in het voortgezet onderwijs, 2019/2020

48

6.9.

Percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) jongeren dan 23

48

6.10.

Index aantal studenten mbo jonger dan 27 jaar naar woongebied (2015=100)

48

6.11.

Percentage studenten mbo jonger dan 27 jaar naar woongebied en niveau, 2020-2021
(voorlopig)

49

6.12.

Percentage studenten mbo jonger dan 27 jaar naar woongebied en studierichting, 20202021 (voorlopig)

49

6.13.

Aandeel studenten (hbo en wo) in de leeftijdsgroep 15 t/m 26 jaar

50

6.14.

Aandeel sterke schouders (hoogopgeleiden en studenten hoger onderwijs) van bevolking
15-75 jaar

50

6.15.

Opleidingsniveau van de totale Rotterdamse bevolking 15 tot 75 jaar

51

6.16.

Percentage hoogopgeleiden in de vier grote steden (15-75 jaar)

51

7.1.

Percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder dat volledig gevaccineerd is tegen COVID-19, peildatum 3 oktober 2021

53

3.7.

Levensverwachting mannen

20

3.8.

Levensverwachting vrouwen

20

7.7.

Levensverwachting mannen

56

7.8.

Levensverwachting vrouwen

56

10.17.

Economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen in de grote steden, 2019

85

10.18.

Economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen in de grote steden

86

Gendergelijkheid

Betaalbare en duurzame energie
12.1.

Gemiddeld aardgasverbruik particuliere woning, in m3

95

12.2.

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning, in kWh

95

12.3.

Energielabels van de woningvoorraad

95

12.4.

Totaal opgesteld vermogen zonnestroom*

96

12.5.

Aantal windturbines en opgesteld vermogen

96

12.6.

Aantal (semi-)publieke e-laadpunten per 10.000 inwoners

96

Waardig werk en economische groei

114

2.5.

Percentage werknemers dat bang is door corona hun baan te verliezen

13

4.3.

Opleidingsniveau werkenden en niet-werkende beroepsbevolking, Rotterdam, 1 oktober
2019

25

4.4.

Bruto arbeidsparticipatie

25

4.5.

Netto arbeidsparticipatie

26

4.6.

Ontwikkeling werkloosheid

26

4.9.

Wekelijkse arbeidsduur, 1 oktober 2020

27

4.10.

Soort arbeidsrelatie, 1 oktober 2019

27

4.11.

Ontwikkeling arbeidsrelaties

27

4.12.

Gebruik re-integratie-/participatievoorzieningen naar arbeidsmarktregio, januari 2021 (per
1.000 inwoners)

28
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4.13.

Ontwikkeling gebruik re-integratie/participatie voorzieningen in arbeidsmarktregio Rijnmond (per 1.000 inwoners)

28

4.14.

Groei werkgelegenheid ten opzichte van het voorgaande jaar

29

4.15.

Werkgelegenheid verdeeld naar sector, 1 januari 2021

29

4.16.

Ontwikkeling werkgelegenheid in het havenindustrieel-complex

30

4.17.

Aantal vacatures naar opleidingsniveau, arbeidsmarktregio Rijnmond

31

4.18.

Aantal oprichtingen van bedrijfsvestigingen, per duizend inwoners, per COROP-regio

31

4.19.

Aantal faillissementen van bedrijven per duizend inwoners, per COROP-regio

32

4.20.

Het gewogen percentage ondernemers per kwartaal dat meldt dat de omzet in de afgelopen 3 maanden is afgenomen

32

9.1.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat tevreden is over de hoeveelheid vrije tijd

70

Infrastructuur voor duurzame industrie
14.3.

Fietsgebruik als hoofdvervoermiddel op een willekeurige dag 2018-2020

107

14.4.

Gebruik van openbaar vervoer als hoofdvervoermiddel op een willekeurige dag 2018-2020

107

14.8.

Aantal (semi-)publieke e-laadpunten per 10.000 inwoners

109

Ongelijkheid verminderen
5.13.

Percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent WSM naar gezinstype , 2019

39

5.14.

Percentage kinderen in een huishouden met een inkomen tot 110 procent WSM naar gezinstype, 2019

40

5.15.

Percentage minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen tot 110 procent
WSM

40

5.16.

Percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent WSM naar sekse, 2019

40

5.17.

Percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent WSM naar leeftijdsklasse, 2019

41

5.18.

Percentage huishoudens met een inkomen tot 110 procent WSM naar migratieachtergrond,
2019

41

6.7.

Percentage havo/vwo leerlingen (exclusief praktijkonderwijs) in leerjaar 3 naar opleidingsniveau ouders, 2020/2021

47

7.19.

Indexcijfers Participatie (Rotterdam)

60

10.5.

Indexcijfers Participatie (Rotterdam)

78

10.14.

Aandeel Rotterdammers dat zich afgelopen jaar wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld*

82

Duurzame steden en gemeenschappen
2.6.

Ontwikkeling autogebruik (indexcijfers, 27-1-2020 =100

14

2.7.

Ontwikkeling gebruik openbaar vervoer (indexcijfers, 24-2-2020 =100)

14

3.1.

Bevolkingsontwikkeling vier grote steden (x 1.000)

17

3.2.

Aandeel bewoners in instellingen

17

3.3.

Gemiddelde huishoudenomvang van particuliere huishoudens

18

3.4.

Aandeel huishoudens met kinderen

18

3.5.

Bevolkingsontwikkeling vier grote steden 2015 t/m 2019 naar componenten (jaarlijkse gemiddelden)

19

3.6.

Bevolkingsontwikkeling in coronajaar 2020 naar componenten

19

3.9.

Historische bevolkingsontwikkeling en bevolkingsprognose grote steden 2011-2021 (historisch) en 2022-2030 (prognose)

21

3.10.

Woningvoorraadtoename in de grote steden, gerealiseerd en verondersteld in gemeentelijke prognoses (jaarlijkse gemiddelden)

21

7.18.

Indexcijfers Samenredzaamheid (Rotterdam)

60

9.6.

Bezoek aan diverse culturele genres in Rotterdam, in % van Rotterdammers, 2018

72

9.7.

Percentage Rotterdammers dat maandelijks culturele activiteiten onderneemt of bezoekt

72

9.8.

Aantal deelnemers aan activiteiten van de SKVR in de vrije tijd

73

9.9.

Oordeel van Rotterdamse huishoudens over aanwezigheid groen in en rond de woonbuurt

73

9.10.

Het aantal banen in de sector recreatie en toerisme (per 1.000 inwoners van 15-75 jaar)

73

9.11.

Bezoekers die één of meer dagen in Rotterdam overnachten (x 1.000)

74
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9.12.

Bezoekers die één of meer dagen in Rotterdam overnachten (x 1.000), naar herkomst

74

9.13.

Percentage inwoners van 15 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht (G4 2012-2019)

74

9.14.

Deelnamepercentages vrijwilligerswerk in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis

75

9.15.

Deelnamepercentages informele zorg in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis

75

10.1.

Aandeel bewoners met minimaal eenmaal per week contact met familie, vrienden of buren

77

10.2.

Gemiddelde beoordeling sociale cohesie

78

10.4.

Indexcijfers Samenredzaamheid (Rotterdam)

78

10.10.

Percentage inwoners van 15 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht

80

10.11.

Deelnamepercentages vrijwilligerswerk in Rotterdam naar soort, vóór en na de coronacrisis

81

10.13.

Aandeel bewoners met vertrouwen in anderen

82

12.15.

Bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie [µg/m3] stikstofdioxide (NO2)

12.16.

Bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie [µg/m3] fijnstof (PM10)

100

12.17.

Totale CO2 uitstoot naar vijf sectoren 2017-2020 in megaton (Mton)

100

13.1.

Woningvoorraad naar eigendom, 1-1-2020

102

13.2.

Woningvoorraad naar bouwperiode, 1-1-2020

102

13.3.

Woningvoorraad naar woningtype, 1-1-2021

103

13.4.

Woningvoorraad naar WOZ-waarde (* € 1.000)

103

13.5.

Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen (* € 1.000)

103

13.6.

Prijsindex bestaande koopwoningen (2015=100)

104

13.7.

Aantal verkochte bestaande koopwoningen

104

13.8.

Percentage verkochte bestaande koopwoningen (t.o.v. koopwoningvoorraad)

104

14.1.

Indexcijfers gebruik verschillende vervoersmiddelen in Rotterdam 2010-2020 (2010 = 100)

106

14.2.

Autogebruik (als bestuurder) als hoofdvervoermiddel op een willekeurige dag 2018-2020

107

14.5.

Beschikbaarheid / bezit van auto of fiets in Rotterdam

108

14.6.

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

108

14.7.

Gebruik van deelfietsen in Rotterdam

108

14.9.

Aandeel Rotterdammers dat in het bezit is van een elektrische fiets

109

14.12.

Ervaren geluidshinder brommers/scooters, 2020

110

14.13.

Ervaren geluidshinder wegen <50 km/uur, 2020

110

14.14.

Ervaren geluidshinder wegen ≥ 50 km/uur, 2020

110

14.15.

Ervaren geluidshinder vliegverkeer

110

14.16.

Ervaren geluidshinder vliegverkeer, 2020

110

14.17.

Ervaren geluidshinder treinverkeer, 2020

111

14.18.

Percentage Rotterdammers dat veel hinder ondervindt door geluid en stank van auto’s en
bromfietsen/scooters

111

99

Verantwoorde consumptie en productie
12.9.

Totaal huishoudelijk afval per huishouden

98

12.10.

Totaal restafval per huishouden

98

12.11.

Grof huishoudelijk restafval per huishouden

99

12.12.

GFT-afval per huishouden

99

12.13.

Oud papier en karton per huishouden

99

12.14.

Verpakkingsglas per huishouden

99

Aanpak klimaatverandering
12.7.

Aantal bomen per type gebied

97

12.8.

Percentage Rotterdammers dat regelmatig of vaak klachten ervaart als gevolg van milieuproblemen

98

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

116
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10.12.

Aandeel bewoners met vertrouwen in instituties

81

10.16.

Interesse in de plaatselijke politiek in Rotterdam

85

11.1.

Aantal woninginbraken per 10.000 inwoners

88

11.2.

Aantal fietsdiefstallen per 10.000 inwoners

88

11.3.
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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

Matthieu Permentier

Netty van Veelen

118

Sustainable Development Goals - Bijlage A

Rotterdam.nl

