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Rotterdam is de stad van 'geen woorden maar daden', en van 'sterker door 
strijd'. De ongebreidelde dadendrang en veranderkracht maken niet alleen 
trots; we hebben er ook grote bekendheid mee gekregen tot ver buiten onze 
stadsgrenzen. 'Make it Happen' en 'Can Do' zijn Rotterdamse slogans die 
inmiddels internationaal weerklinken. Lonely Planet heeft eindelijk ook door 
hoe geweldig onze stad is geworden. Dat was ze altijd al, maar dat wisten de 
schrijvers van deze reisgids nog niet.

De wederopbouw van de stad is te vergelijken met een klassiek epos, het is 
een heus heldenverhaal. De keuze van destijds voor een geheel nieuwe stad, 
werkt vandaag de dag nog steeds door. Rotterdam met zijn moderne centrum, 
brede boulevards en betaalbare woningen voor gewone Rotterdammers weer-
spiegelt de behoefte aan hoop en optimisme. Het is voor velen de stad van 
experiment en vernieuwing. Helemaal zelf bedacht en gemaakt. Door en voor 
de Rotterdammers van toen, nu en van de toekomst. 

Het succes van het wederopbouwproject dat Rotterdam is, bestaat niet alleen 
in gebouwde vorm. De wederopbouw is altijd gekoppeld geweest aan het op-
lossen van sociale en economische misstanden of onvolkomenheden. Solida-
riteit en emancipatie vormden daarin een diepe Rotterdamse overtuiging. De 
stad wilde niet een liberale wereldstad of deugdzame provinciestad worden, 
maar juist een plek waar pijn en geluk op eerlijke wijze onderling worden 
gedeeld. De naoorlogse sociaaldemocratie en de maakbaarheidsgedachte zijn 
Rotterdamse uitvindingen; ze gaven kracht en waarde aan de wederopbouw.

Met het internationale succes, is ook Rotterdam in rap tempo aan het veran-
deren. Er zijn inmiddels toeristen op de Coolsingel gesignaleerd, en de nieuwe 
bouwwerken in de stad figureren in tal van internationale tijdschriften. Rotter-
dam verhipt en veel mensen willen nu ineens wel in Rotterdam wonen.

Tegelijkertijd leeft onder een deel van de bevolking een gevoel van onbehagen 
over het moordende tempo van aanpakken en telkens maar weer veranderen. 
Veel mensen gaat het te snel, en buiten hen om. Als gevolg van internationa-
lisering, migratie en globalisering herkennen ze hun eigen Rotterdam steeds 
minder. Rotterdammers vrezen voor de betaalbaarheid van hun huur- of koop-
woningen en het aanbod van voldoende en toegesneden banen. Ze volgen de 
toename van de toeristen kritisch en zien de onderlinge Rotterdamse verbon-
denheid minder worden. 

 

TUSSEN WOORD 
EN DAAD
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Het Gesprek met de Stad is in dat licht een bijzonder project. Er is een jaar lan-
ge dialoog gestart in honderd-en-één vormen en maten, waaraan door meer 
dan 5.000 betrokkenen is deelgenomen. De gemeente was de initiatiefnemer, 
de dialoog was van de mensen zelf. Wat leeft er echt onder de Rotterdammers 
en wat drijft hen om deze stad elke dag een beetje beter te maken? Hoe zien ze 
de toekomst van de stad voor zich? Wat zijn de gemeenschappelijke dromen 
en verlangens? En wat maakt Rotterdam voor hen nu precies Rotterdam? Wel-
ke problemen worden gesignaleerd - en nog belangrijker - welke oplossingen 
zijn voorhanden? 

En wat blijkt? De eerdergenoemde zorgen worden inderdaad geuit en gedeeld. 
Maar het vertrouwen in de toekomst en in elkaar, en de hang naar Rotter-
damse solidariteit raakten mij weer als vanouds. Er blijkt veel begrip voor en 
betrokkenheid bij mensen die het minder hebben, die eenzaam zijn of voor 
wie het moderne leven een dagelijkse strijd is. In het Gesprek met de Stad 
was voortdurend het pleidooi hoorbaar voor een eerlijke en rechtvaardige 
verdeling van welvaart in het algemeen en woonruimte, cultuur en onderwijs 
in het bijzonder. En ondanks dat we verschillen in de waardering voor morele 
waarden, wordt diversiteit - ook met de onderlinge wrijving en spanning - als 
iets waardevols gezien. Rotterdam is het platform om elkaar te ontmoeten en 
te leren kennen, aldus veel deelnemers. Ook dat is altijd al geweest.

Het Gesprek met de Stad is voor mij een succesvol voorbeeld van voortduren-
de vernieuwingsdrang van Rotterdam. Het is een experiment in ontmoeting 
en het ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Het zoeken naar woorden, en 
ze ook vinden, is voor mij bij uitstek bouwen aan de stad. Ik hoop dat we het 
Gesprek met de Stad weten te verankeren in het samenleven in en het samen-
werken aan de stad. Met ruimte voor diversiteit en verschillende interpretaties, 
altijd met het uitgangspunt om Rotterdam stap voor stap een beetje rechtvaar-
diger en mooier te maken. Helemaal in lijn met de traditie van de Rotterdamse 
wederopbouw.

Mijn droom voor de stad? Blijven doen, blijven bouwen, blijven omkijken naar 
elkaar en blijven praten. Goede gesprekken gaan immers hand in hand met 
goede daden.

Patrick van der Klooster, directeur AIR Rotterdam
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De wereld verandert snel. Steden worden populairder en de arbeidsmarkt ver-
andert onder invloed van robotisering en flexibilisering. Daarnaast beïnvloedt 
digitalisering alle domeinen van het leven. Wat betekent dit voor de toekomst 
van Rotterdam? Hoe gaan inwoners hiermee om? Deze vragen stonden aan de 
basis van het ‘Gesprek met de Stad’.

Het Gesprek had ten doel de discussie over de toekomst van Rotterdam op gang 
te brengen en te achterhalen welke toekomstbelevingen Rotterdammers erop 
nahouden. Er is gekeken naar de invloed van verstedelijking, digitalisering/ro-
botisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen 
en individualisering in relatie tot een aantal thema’s. In het onderzoek hebben 
we geprobeerd zo veel mogelijk verschillende Rotterdammers te bereiken. 

Rotterdam is een bruisende stad. De laatste jaren is de levendigheid sterk ver-
beterd. Rotterdammers zijn trots op hun stad. Nieuwe Rotterdamse iconen zo-
als de Markthal en het Centraal Station worden omarmd. Op deze weg willen 
Rotterdammers doorgaan. Tegenover de toenemende populariteit van de stad 
en het groeiend aantal toeristen heerst een ambivalente houding: het is goed 
voor de economie en men is trots, maar Rotterdam moet vooral geen Amster-
dam worden, dat synoniem staat voor een stad waar de verhouding tussen 
toerisme en leefbaarheid uit balans is. Er zijn zorgen dat het ook in Rotterdam 
te druk wordt door de komst van toeristen, dat de verkeersdrukte toeneemt en 
dat de stad te vol wordt gebouwd. 

Het liefst zien veel Rotterdammers stedelijke ruimtes waar rust en levendig-
heid elkaar afwisselen. Hoewel de binnenstad veel mooier is geworden, mag 
de levendigheid in sommige wijken in de toekomst verbeterd worden. Daar-
naast vinden veel Rotterdammers dat het potentieel van Rotterdam-Zuid beter 
moet worden benut: nieuwe bruggen en beter openbaar vervoer kunnen de 
positie en levendigheid van Zuid verbeteren. De Maas is het middelpunt van 
Rotterdam en moet uitnodigen tot wandelen, verblijven en sporten. Opvallend 
is de vraag naar meer kleinschaligheid en bijzonder aanbod, zowel voor het 
centrum als in de wijken. Sommige bewoners zien de wijken ook in de toe-
komst graag als kleine eenheden of dorpen met een specifiek lokaal aanbod, 
ook op het gebied van cultuur en vrije tijd. Betere openbaarvervoersverbin-
dingen zouden de lokale winkelgebieden met elkaar kunnen verbinden zodat 
bewoners meer keuze hebben. 

De bevolking van Rotterdam zal de komende jaren groeien. Rotterdammers 
maken zich zorgen over de betaalbaarheid van woningen. Gentrificatie wordt 

SAMENVATTING
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door sommige Rotterdammers als negatief beoordeeld: de oorspronkelijke 
bewoners verliezen hun plek, de sfeer verandert en de huizenprijzen stijgen. Er 
moeten meer woningen gebouwd worden: een combinatie van sociale huur-
woningen, woningen voor hogere inkomens en woningen voor studenten en 
ouderen. Rotterdammers wonen het liefst in gemengde wijken met hoog- en 
laagopgeleiden, verschillende culturen en jong en oud. Veel Rotterdammers 
vinden daarom dat de stad voor alle doelgroepen toegankelijk moet worden 
gemaakt. 

Tegelijkertijd heerst bij sommigen het gevoel dat de stad te volgebouwd raakt. 
Er is te weinig groen. En groene en aantrekkelijke buitenruimte is juist zo be-
langrijk voor een stad: om te spelen, te bewegen, om met elkaar in contact te 
komen en om rust te vinden in een drukke stad. Een woonstad moet aantrek-
kelijk zijn voor jong en oud. Voor kinderen en jongeren moet de buitenruimte 
veilig en uitdagend zijn. Buitenspelen wordt belangrijk gevonden, maar door 
digitalisering en het gebrek aan veilige en uitdagende speelplekken en vol-
doende groen, speelt de jeugd te weinig buiten. Voor ouderen en mensen met 
een beperking moet de stad toegankelijk zijn. Het moet op straat schoner en 
veiliger worden.

Rotterdam wordt steeds diverser, zelfs ‘superdivers’. Mensen ervaren verschil-
len tussen etnische groepen, maar ook tussen jong en oud en arm en rijk. 
Hoewel een deel van de Rotterdammers niet positief staat tegenover culturele 
en etnische diversiteit, is het algemene beeld dat diversiteit bij een havenstad 
als Rotterdam hoort. Wel moet de diversiteit in balans zijn en mag niet één 
groep domineren. Een groot deel van de bewoners viert diversiteit en voelt 
zich mede daarom thuis in Rotterdam. Ondanks of wellicht dankzij de trends 
van individualisering en digitalisering is er een grote behoefte aan de mense-
lijke maat en weer echt contact. Er is een grote vraag naar meer ontmoetings-
plekken en verbindende activiteiten in de stad en in de buurt.

Robotisering en digitalisering veranderen de arbeidsmarkt snel. Andere 
vaardigheden worden belangrijk en het onderwijs moet daarop voorbereiden. 
Een ‘leven lang leren’ wordt in de toekomst nog belangrijker. Rotterdammers 
willen meer investeren in onderwijs. De rol van de leraar en de school als 
instituut blijven in de toekomst belangrijk of worden zelfs belangrijker. De 
digitale middelen die er nu al zijn, worden niet door iedereen positief beleefd. 
Men wenst dan ook dat persoonlijk onderwijs in de toekomst blijft bestaan 
en digitale middelen alleen ondersteunend worden gebruikt. Op school moet 
minder aandacht komen voor cijfers en meer voor de individuele talenten 
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en competenties van leerlingen. Daarnaast moet er meer waardering komen 
voor beroepsonderwijs, want in de toekomst verwacht men dat er meer banen 
komen die praktische vaardigheden vereisen. De maakindustrie biedt hiervoor 
kansen. Terwijl sommigen kansen zien ontstaan door de invloed van roboti-
sering en digitalisering, maken anderen zich zorgen over het verdwijnen van 
werkgelegenheid. In de toekomst is er wellicht minder werk. Het basisinko-
men zou ervoor kunnen zorgen dat welvaart in de toekomst eerlijk verdeeld 
wordt. Daarnaast biedt het mensen ruimte om meer voor elkaar te gaan 
zorgen en taken van de overheid over te nemen. Veel Rotterdammers zijn ook 
bereid om een maatschappelijke bijdrage te leveren, maar vrijwilligerswerk 
moet wel vrijwillig blijven. 

Gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke vraagstukken voor de toekomst. 
Veel Rotterdammers zien het belang van een gezonde leefstijl met beweging 
en gezonde voeding. De overheid zou dit kunnen stimuleren door gezond 
gedrag te belonen en de leefomgeving gezonder in te richten. Bewoners 
moeten bewuster bezig zijn met een gezonde leefstijl en bedrijven kunnen als 
werkgever meer verantwoordelijkheid nemen. Hoewel veel Rotterdammers 
wel duurzaam gedrag vertonen, zijn er ook veel bewoners die vinden dat zij 
maar beperkt kunnen bijdragen. Een individu kan maar zoveel doen, grote 
vervuilers moeten worden aangepakt. Voor een positieve gedragsverandering 
van zowel burgers en bedrijven wijzen Rotterdammers naar de overheid als 
aanjager. Ook de gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. Er moet 
meer voorlichting worden gegeven en de gemeente kan stimulerend optreden 
door duurzaam gedrag te belonen en slecht gedrag onaantrekkelijk te maken. 
Een duurzame levenswijze moet normaal worden.

Om de stad toekomstbestendiger – veerkrachtiger – te maken, is het belang-
rijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Rotterdammers willen 
meer betrokken worden bij beslissingen over hun wijk en de stad. Ze willen 
een bestuur dat naast hen staat. Hoewel de rol van de overheid verandert, 
wordt deze niet minder belangrijk. Burgers verwachten van de gemeente 
dat ze bij complexe vraagstukken het voortouw neemt. Digitalisering zorgt 
voor risico’s ten aanzien van privacy die inwoners alleen niet aankunnen: de 
gemeente moet voorlichten en zorgen voor bewustzijn. Ze moet ook scholen 
en ouders terzijde staan die zich voor digitale opvoedvraagstukken gesteld 
zien. De schone en veilige stad ten slotte, moet met preventie en handhaving 
bereikt worden.
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Bewoners in het Oude Noorden (Foto: Ossip van Duivenbode)
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1.  
INLEIDING

Straatactie Binnenrotte (Foto: Rogier Bos)
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WAT IS HET GESPREK  
MET DE STAD?

Gesprek over Rotterdam in de toekomst

De wereld verandert in rap tempo. De arbeidsmarkt ver-
andert onder invloed van robotisering en flexibilisering, 
we staan aan het begin van een ingrijpende energietran-
sitie en voortschrijdende digitalisering beïnvloedt alle do-
meinen van het leven. Steden worden ondertussen steeds 
populairder. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor 
Rotterdammers? Hoe vinden ze dat de stad er in 2037 uit 
moet zien? En waar hebben ze tegen die tijd behoefte 
aan? Deze vragen stonden aan de basis van het onderzoek 
‘Gesprek met de Stad’, uitgevoerd door Veldacademie. 
Het Gesprek met de Stad liep van januari tot juni 2017 en 
is onderdeel van het ‘Verhaal van de Stad’. 

Voor het onderzoek gingen we uit van het begrip social 
resilience: het vermogen van mensen en gemeenschap-
pen om te reageren op ingrijpende veranderingen, hun 
‘veerkracht’. 

We keken naar vijf trends: verstedelijking, digitalisering 
en robotisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
demografische veranderingen en individualisering. In de 
loop van het onderzoek bleek ook de trend van de terug-
trekkende overheid relevant. We bekeken deze trends in 
relatie tot een aantal thema’s. In eerste instantie: wonen, 
werken, onderwijs, opgroeien, duurzaamheid, samenle-
ven en gezondheid. Later hebben we hier nog de thema’s 
veiligheid, mobiliteit, bestuur en stad aan toegevoegd. 

Met welke Rotterdammers?

Met het Gesprek met de Stad probeerden we zo veel 
mogelijk Rotterdammers te bereiken: geboren en geto-
gen bewoners, nieuwe inwoners, toeristen en andere 
stadsgebruikers. Hoe stellen al deze Rotterdammers zich 
het Rotterdam van 2037 voor? We wilden niet alleen een 
beeld krijgen van hun toekomstbeleving, maar ook de 
discussie over Rotterdam in de toekomst op gang bren-
gen, het gesprek met Rotterdammers aangaan en ze aan 
het denken zetten. 

Het Gesprek met de Stad is open opgezet, zodat inwoners 
en bezoekers van Rotterdam veel ruimte hadden om zelf 
onderwerpen in te brengen. De resultaten geven een 
uniek breedtebeeld van hun stadsbeleving en toekomst-
wensen. Het onderzoek is niet representatief voor alle 
Rotterdammers. Dat was het streven ook niet: de bedoe-
ling van het onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe 
een brede groep Rotterdammers over de toekomst denkt. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is er gekozen 
voor drie methodes die elkaar versterken: een online- 
portaal met gesloten en open vragen, korte straatgesprek-
ken met vooral open vragen en verdiepende focusgroe-
pen. Het portaal heeft relatief veel hoogopgeleiden bereikt 
en ouderen bleken eerder geneigd mee te doen met de 
straatgesprekken. Bij de straatgesprekken is daarom juist 
geprobeerd mensen aan te spreken die in eerste instan-
tie minder geïnteresseerd waren om deel te nemen, met 
name jongeren en mensen met een migratieachtergrond. 

Straatactie Binnenrotte (Foto: Rogier Bos)
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Bij de focusgroepen is ervoor gekozen om mensen met 
verschillende specifieke achtergronden aan het woord te 
laten. Figuur 1.1 geeft een overzicht van de meest voorko-
mende onderwerpen die door Rotterdammers in het on-
derzoek genoemd zijn. Vrijwel alle wijken van Rotterdam 
zijn vertegenwoordigd. Voor meer informatie over aantal 
en spreiding deelnemers en onze onderzoeksaanpak: zie 
hoofdstuk 9. 

Opbouw van deze publicatie

In de volgende hoofdstukken presenteren we de uitkom-
sten van het onderzoek. In hoofdstuk 2 gaat het over de 
toenemende populariteit van Rotterdam en de grenzen 
ervan: Rotterdam moet zich kunnen ontwikkelen, maar 
wel aantrekkelijk blijven voor bewoners en haar eigen 
karakter houden. In hoofdstuk 3 bespreken we wat Rot-
terdam nodig heeft om een aantrekkelijke woonstad voor 
iedereen te blijven. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 4 

over de wens naar meer verbondenheid, ook in relatie tot 
de invloed van digitalisering op sociale contacten en de 
betekenis van publieke ruimte voor sociale contacten. In 
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de toekomst van onder-
wijs, werk en een maatschappelijke bijdrage. Hoofdstuk 6 
gaat over de vraag: hoe ziet de duurzame en gezonde stad 
van de toekomst eruit? Ten slotte staan we in hoofdstuk 7 
stil bij rollen en verantwoordelijkheden: wie doet wat om 
Rotterdam de gewenste stad van de toekomst te maken? 

Elk hoofdstuk begint met een schets van hoe Rotterdam 
eruit zou kunnen zien in twintig jaar, gebaseerd op opval-
lende zaken die Rotterdammers genoemd hebben. Hierna 
beschrijven we de relevante trends en daarna gaan we 
in op hoe Rotterdammers die trends beleven en wat hun 
wensen voor de toekomst zijn.

We sluiten af met een toekomstagenda voor Rotterdam 
(hoofdstuk 8). 

Portaal
n = 5636

Straatacties
n = 2550

Focusgroepen
n = 127

1 Groene woonomgeving Buitenspelen Groene woongeving

2 Openbaar vervoer Behoefte sociaal contact Onderwijs

3 Schone stad Buurtactiviteiten Veiligheid

4 Betaalbare woningen Opvoeding Betaalbare woningen

5 Ontmoetingsplekken Omgangsvormen Duurzaamheid

6 Meer differentiatie in woningen Opvoeden en digitalisering Gezonde leefstijl

7 Sport en bewegen Groene woonomgeving Veilig fietsen

8 Veiligheid Levendigheid Openbaar vervoer

9 Onderwijs Inspraak en luisteren Ontmoeting

10 Uitgaan en horeca Gezonde leefstijl Autoluwe stad

figuur 1.1: Top 10 van meest genoemde onderwerpen per methode
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2037

Rotterdam is in 2037 een bruisende, levendige en bedrijvige stad. Rotter-
dam heeft zijn reputatie kunnen vestigen als ‘hippe stad met een rauw 
randje’. Steeds meer toeristen bezoeken de stad en dat is goed voor de 
economie, maar de Rotterdammers zijn nog altijd fier op de eigen iden-
titeit: dit is de arbeidersstad waar we niet lullen, maar poetsen. Daarom 
krijgen ondernemers alle ruimte en heeft de stad creatieve hotspots in 
overvloed. Wie hard werkt moet ook ontspannen: Rotterdam staat in 2037 
bekend om zijn vernieuwend cultureel aanbod, spraakmakende evene-
menten, zijn talrijke restaurants, cafés en diverse uitgaansleven. 

De Rotterdamse wijken zijn ook veel levendiger geworden. Elke wijk heeft 
zijn eigen karakter met een gevarieerd voorzieningenaanbod en lokaal 
georganiseerde activiteiten. Er zijn goede openbaarvervoerverbindingen 
tussen de lokale centra.  

Online en fysiek winkelen bestaan naast elkaar. Je gaat naar de stad voor 
de gezellige winkels, er is geen leegstand meer. Internationale winkelke-
tens, conceptstores en unieke boetiekjes wisselen elkaar af – en er is ook 
genoeg aanbod voor mensen met een kleine beurs. Met pakjes sjouwen 
hoeft niet meer, want de artikelen die je uitzocht liggen als je thuiskomt al 
op je te wachten. 

Het is drukker geworden in de stad. Toch voelt het niet vol, bewoners en 
bezoekers verspreiden zich over de verschillende centra. Door de aanleg 
van nieuwe buitenvoorzieningen zoals speelplekken, pleinen en parkjes 
is het heerlijk vertoeven in de stad. Rust en drukte wisselen elkaar af. De 
Maas is een hotspot geworden, met een ruime en gezellige boulevard en 
talloze watersportmogelijkheden. Nog belangrijker, Rotterdam is één 
stad: al jaren spreekt niemand meer over Zuid en Noord. Vooral de nieuwe 
bruggen hebben gezorgd voor een sterkere relatie tussen de stadsdelen, 
maar ook het razendsnelle gratis openbaar vervoer en nieuwe trekpleis-
ters op Zuid, zoals Feyenoord City. 

2.  
BRUISENDE STAD
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 Bedrijvigheid in de stad - levendigheid in de wijken

Rotterdam wordt steeds populairder. Nadat de stad jarenlang negatief in beeld is geweest, prijkt de stad nu op de 
lijstjes van Rough Guides, The New York Times en Lonely Planet van steden die je moet bezoeken. Het aantal bezoekers 
stijgt, evenals het aantal overnachtingen en de uitgaven van toeristen in de stad. Maar de stad is niet alleen in trek bij 
toeristen, ook het aantal mensen en bedrijven dat zich in Rotterdam vestigt, stijgt de afgelopen jaren. Het beeld van de 
stad verandert. 

De toename van het aantal bezoekers, bedrijven en bewoners is te begrijpen vanuit twee mondiale trends die ook 
Rotterdam raken: verstedelijking en globalisering. Steeds meer mensen wonen in steden. Door betere en goedkopere 
vervoersmogelijkheden leggen mensen makkelijker grotere afstanden af en steden worden internationaler. Digitalise-
ring en innovatie in de logistiek leiden tot een grotere uitwisseling van producten en goederen. Al deze ontwikkelingen 
zorgen voor een grotere druk op de stedelijke ruimte. 

De stad is bij uitstek de plek waar consumptie en recreatie plaatsvinden: de stad als pretstad. Daarbij ligt de nadruk 
steeds meer op vertier - horeca, evenementen en festivals - en minder op winkels: het gevolg van online winkelen. Door 
die ‘festivalisering’ wordt de stad steeds meer een modeartikel. Omwonenden klagen vaker over overlast en komen in 
verzet tegen het toenemend aantal festivalgangers. 

De trend van mondialisering gaat gelijk op met een trend van lokalisering. Juist in een tijd waarin we fysiek niet per 
se gebonden zijn aan een plaats, dichten we veel betekenis toe aan de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd 
doorbrengen. We zijn op zoek naar echtheid en naar een thuis. We kiezen bewust voor een stad en buurt en voelen ons 
verbonden met de stad.

Mensen op het terras van de Fenix Food Factory, Katendrecht  (Foto: Iris van den Broek)
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HOE LEVENDIG IS DE STAD?

Levendigheid in een veranderende stad 

Rotterdam ontleent eigenheid aan haar iconen, zoals de 
Erasmusbrug en de Markthal, aan de Rotterdamse menta-
liteit, maar vooral aan de levendigheid, bedrijvigheid en 
diversiteit van de stad, vinden Rotterdammers. De stad is 
gezellig druk, er zijn veel verschillende mensen op straat 
en er is een divers aanbod van voorzieningen, winkels, 
kunst, cultuur, evenementen en horeca. 

Rotterdam is een ‘echte’ stad. Veel Rotterdammers verge-
lijken Rotterdam met andere Europese metropolen zoals 
Barcelona of Wenen. Dit gaat vooral op voor de binnen-
stad, de levendigheid in de wijken is minder uitgesproken. 

De levendigheid van de stad is een belangrijke reden om 
in de stad te wonen. Bewoners waarderen het aanbod 
aan voorzieningen, activiteiten en de (zomer)festivals in 
de stad. Rotterdam is een bruisende stad. Rotterdammers 
zijn heel positief over de ontwikkeling van de laatste 
jaren.

De invloed van online winkelen

Omdat veel mensen steeds vaker online winkelen, veran-
dert het beeld en de beleving van de stad. Vroeger ging je 
naar de stad om gezellig te winkelen, nu komen mensen 
steeds meer voor de horeca en recreatie. Dit geldt voor 
jong en oud. Wekelijkse boodschappen worden om tijd te 
besparen vaker online besteld. Bijzondere boodschappen 
doen veel bewoners daarentegen graag in het centrum, 
gecombineerd met een bezoek aan een restaurant.

“Er is veel te doen in Rotterdam, zeker in de 
zomer. De allure van de stad vind ik prachtig 
en natuurlijk de skyline.” 

Vrouw, 54 jaar, straatgesprek in Ommoord

“Vanwege de grote diversiteit in Rotterdam 
heb je veel keus. Ik vier de stad al als ik van-
af Zuid over de Zwaan Rotterdam in rij. Dat 
vind ik zo’n mooi stukje. Als je dan mensen 
meeneemt van buiten Rotterdam, dan pak 
je dat mee - en Katendrecht en de Markthal. 
Mensen zien Rotterdam wel echt als een 
grote stad. Dat is het ook echt natuurlijk.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

“Ik ben blij met hoe Rotterdam is: de win-
kels, het is druk, het is gezellig. Je hebt alles. 
Dat vind ik wel het leukste aan Rotterdam.”

Meisje, 15 jaar, gesprek met gezin in Delfshaven

“Je kan voor alles hier in Rotterdam terecht. 
Op het gebied van leven, op het gebied van 
interesses en hobby’s. Je komt niets te kort 
in Rotterdam. Dat vind ik het leukst. Of je nu 
groen zoekt of dynamiek opzoekt of spiritu-
aliteit, sport…het maakt niet uit. Voor jong 
en oud en voor iedereen is er wel wat. Dat 
vind ik het leukst in Rotterdam.” 

Man, 42 jaar, gesprek met gezin in Delfshaven

“Nou we hebben echt al superveel festivals 
en veel leuke dingen om te doen. Dat mag 
niet verloren gaan. Zoals Metropolis, ofzo, 
dat is zo leuk. Of zomercarnaval” 

Jongen, 16 jaar, gesprek op het Marnix Gymnasium
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“Ik vind het leuk om een broodje te gaan eten, een 
hapje. En dan meteen eventjes een kijkje nemen in 

een winkel. Omdat je er dan toch bent.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

Bepaalde winkels verdwijnen. Oudere Rotterdammers 
betreuren deze ontwikkeling meer dan jongere. Maar 
voor bijzondere of luxe boodschappen zijn echte winkels 
nog steeds aantrekkelijk, vinden de Rotterdammers. Het 
winkelaanbod in de binnenstad is nog vrij eenzijdig: er 
zijn nu vooral grote ketens en er is weinig speciaal aan-
bod. Interessante winkels liggen te ver uit elkaar. Enkele 
jongeren vinden dat Rotterdam wat betreft de aanwezig-
heid van bepaalde internationaal bekende winkelketens 
achterloopt op andere steden. Meerdere Rotterdammers 
vinden dat winkels in een grote stad niet al om 17.00 uur 
horen te sluiten. 

Moeder: “Vroeger gingen we de stad in met de 
kinderen om kleren te kopen. Tegenwoordig zitten 

ze allemaal 's avonds online kleren te bestellen.” 
Zoon: “Het gebeurt nog wel, maar het is meer de 
generatie van mijn moeder die naar de stad gaat. 
Mijn generatie van rond de dertig zit liever in een 

café een speciaalbiertje te drinken dan dat ze 
gezellig gaan winkelen. Ze kijken meer online. Hoe 

dat vroeger ging, gaat het niet meer.” 

Moeder, 61 jaar en zoon, 25 jaar, gesprek met gezin 
 in Prinsenland

Toenemende populariteit en drukte

Rotterdammers zien dat er meer mensen van buiten in de 
stad komen wonen en dat steeds meer toeristen de stad 
bezoeken. Dit roept verschillende reacties op (figuur 2.2). 
Het vervult Rotterdammers met trots dat zo veel mensen 
Rotterdam willen zien. Er is ook enige verbazing dat Rot-
terdam zo populair is. Veel Rotterdammers zijn bezorgd 
dat het te druk wordt. De vergelijking met Amsterdam is 
snel gemaakt: daar heeft het aanzienlijke toerisme de bin-
nenstad voor bewoners onleefbaar gemaakt. Sommigen 
stellen dat Rotterdammers andere voorzieningen nodig 
hebben dan toeristen. Toch zien mensen ook voordelen 
van toerisme: het creëert levendigheid en economische 
bedrijvigheid en zorgt voor meer werkgelegenheid.

2.1 We winkelen steeds meer online. Dat heeft 
veel invloed op voorzieningen in de buurt. Hoe 
doe jij in 2037 je dagelijkse boodschappen? 

Oudere Rotterdammers gaan vaker bewust naar kleine winkels in 
de buurt dan jongeren. Ook respondenten uit Rotterdam-West doen 
dit vaker dan bewoners van andere wijken. Mensen met een hoger 
inkomen gaan minder vaak naar grote supermarkten en winkelke-
tens en kopen vooral vaker via internet.

Ik ga bewust naar kleine  
winkels in de buurt

In grote supermarkten  
en winkelketens

Ik bestel alles via internet  
en laat het bezorgen

Ik bestel op internet en haal  
het op bij een ophaalpunt

Ik bestel direct bij de producent

Ik maak/produceer zoveel mogelijk 
zelf en koop zo weinig mogelijk

Anders

53,1%

50,1%

31,7%

23,1%

17,8%

11,0%

4,2%

“Kijk maar naar Amsterdam met de ellende 
van alle toeristen (…) Mijn broer is daar de 

stad uit gevlucht.” 

Vrouw, 86 jaar en man, 71 jaar, gesprek met senioren 
in Kralingen

“Toerisme is voor Rotterdam zeker goed, ik 
baal er wel een beetje van dat de charme 
verdwijnt. Ik zie overal op Facebook ver-
schijnen dat Rotterdam groter is dan dit, 

groter dan dat, allerlei onderzoeken. Ben 
daar wel een beetje klaar mee. Ik weet zelf 

ook wel dat Rotterdam mooi is. Het is wel 
goed voor de economie, Rotterdam gaat 

daar wel van opbloeien, maar het moet niet 
te toeristisch worden zoals Amsterdam. 

Daar heb je allemaal winkeltjes met toeris-
tische ditjes en datjes - dat moeten we hier 

niet hebben.” 

Man, 25 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

“Zes maanden geleden zag ik Japanners 
lopen met een stokkie in de lucht met een 
vlag erop en toen dacht ik - hier in Rotter-

dam? Hier ken je toch niet verdwalen? Maar 
het gebeurt toch. Dit kennen we helemaal 

niet, dat zie je in Barcelona en Wenen, ofzo. 
Maar Rotterdam wordt wel meer zo de  

laatste jaren.” 

Man, 64 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland
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Rotterdam wordt drukker, dat is het gevolg van de toege-
nomen populariteit. Het is volgens de bewoners belang-
rijk om in de drukte je rust te kunnen vinden, op plekken 
zoals parken en rustige pleinen. 

“Het leukste aan Rotterdam? Ook in de drukte je 
rust kunnen vinden.” 

Vrouw, 28 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst, Tarwewijk

Sommigen vinden dan ook dat bepaalde plekken niet 
verder gecommercialiseerd moeten worden, zoals het 
Kralingse Bos. Wat dat betreft zijn er grenzen aan de 
‘festivalisering’ van de stad. Tegelijkertijd zijn er ook 
Rotterdammers die vinden dat er te snel geklaagd wordt 
door omwonenden. Zij vrezen dat bepaalde evenementen 
in de toekomst niet meer in de stad georganiseerd mogen 
worden en dat nieuwe initiatieven, zoals het stadsinitia-
tief RIF010, door omwonenden geweerd worden.

“Ja, ze willen iedereen de stad uit hebben. (…) Bij-
na alle partijen willen festivals de stad uit. Blijkbaar 
hebben mensen er last van, maar dan moet je niet 
in de stad gaan wonen. Dan moet je lekker in dat 
Barendrecht en Ridderkerk gaan wonen” 

Man, 25 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

Sommige bewoners vragen zich af of de toenemende po-
pulariteit niet leidt tot identiteitsverlies. Rotterdam moet 
wel zijn eigenheid behouden. Rotterdam is een arbeiders-

stad en de Rotterdamse mentaliteit kenmerkt zich door 
no-nonsense en recht voor zijn raap en het welbekende 
‘niet lullen, maar poetsen.’ 

“Hou Rotterdam rauw en echt en geen concurrent 
van Amsterdam.” 

Portaal, open vragen

Wijkaanbod blijft achter

Terwijl bewoners over het algemeen positief zijn over de 
levendigheid van de binnenstad, zijn zij minder te spreken 
over de levendigheid van de omliggende wijken. Dat heeft 
onder andere te maken met het teruglopende winke-
laanbod waarmee ook de bedrijvigheid verdwijnt. In de 
straatgesprekken betreuren veel bewoners de leegstand 
van winkels of ze klagen over het gebrek aan een divers 
lokaal winkelaanbod. De levendigheid van de wijken 
komt verder onder druk te staan doordat diensten steeds 
meer digitaliseren. Banken, postkantoren, politieposten 
en overheidsloketten hebben hierdoor minder vesti-
gingen. Vooral mensen in randgemeenten ervaren dit. 
Volgens bewoners komt de leegstand ook door de te hoge 
huren voor winkeliers en de verbeterde mobiliteit (auto, 
openbaar vervoer) waardoor mensen makkelijker naar 
aantrekkelijkere winkelgebieden elders gaan. 

“In Pernis waren er vijftien jaar geleden nog heel veel 
winkeltjes. Het ging er allemaal uit. Je hebt nog een 
Plus en nog twee kroegen - en dat is het. Die midden-
stand die redt het hier gewoon niet. Mensen zijn veel 
mobieler geworden, ze kunnen naar Rotterdam Zuid, 
Hoogvliet, Spijkenisse. Met de metro ben je tegen-
woordig overal zo. Dus kleine winkeltjes heb je niet 
meer nodig. Want je bent veel sneller in een gebied 
waar je veel meer winkels hebt - dat zal in de toekomst 
niet veranderen.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

Vooral in Rotterdam-Zuid en de randgemeenten Rozen-
burg, Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet zijn mensen 
minder positief over de levendigheid, maar ook dichter 
bij het centrum is dat het geval, zoals in Overschie en 
Schiebroek. Veel bewoners missen ‘echte’ winkels. Vooral 
minder mobiele bewoners zonder auto of rijbewijs zijn 
aangewezen op winkels in de buurt, zoals veel ouderen. 

“Als huismoeder met een fiets ben ik beperkt tot een paar 
winkels in de buurt en daar loopt het hele dorp mee.” 

Vrouw, 39 jaar, woont sinds 17 jaar in Rotterdam,  
straatgesprek Rozenburg

2.2 Rotterdam is populair. Er komen steeds 
meer mensen naar onze stad. Voor welke 
groepen moeten we Rotterdam in de toe-
komst nog aantrekkelijker maken?    

Respondenten met een hoger inkomen1 kiezen vaker voor toeristen 
dan mensen met een lager inkomen. 

1 Er is op het portaal niet direct naar het inkomen gevraagd. Wel is gevraagd 
welke woning in 2037 bereikbaar is voor de respondent. Het antwoord op 
deze vraag is gebruikt als indicatie voor het huidige inkomen.

Voor bedrijven, die zorgen voor werk-
gelegenheid

Voor wetenschappers, creatieven en 
kunstenaars, die maken de stad mooier

Voor studenten en jongeren, dat is de 
toekomst

Voor hoogopgeleiden, die hebben we 
hard nodig

Voor toeristen, die brengen geld in 
het laatje

Voor mensen in nood, wij zijn er om 
elkaar te helpen

Anders

40,0%

34,7%

31,8%

27,3%

21,6%

18,6%

5,5%
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WENSEN VOOR EEN  
BRUISENDE STAD 

Nog meer leven in de brouwerij

Over het algemeen vinden de bewoners dat Rotterdam op 
de goede weg is. Niettemin doen zij tal van suggesties hoe 
we de binnenstad en de wijken levendiger kunnen maken. 
Bewoners willen vooral meer kleinschalige bedrijvigheid. 
Ondernemers moeten meer kansen krijgen, hiervoor zou 
je creatieve hotspots kunnen stimuleren. 

Rotterdammers zien in het centrum graag meer variatie 
in het winkelaanbod: meer gespecialiseerd en bijzonder 
aanbod en minder grote en goedkope ketens. De Panne-
koekstraat, de Nieuwe Binnenweg en de Meent worden 
in deze context positief genoemd, net als Hillegersberg. 
Verschillende bewoners willen een compacter aanbod, 
met minder loopafstand tussen de winkels.
 
 
 
 

“Een aantrekkelijke binnenstad met gevarieerd 
winkelaanbod. Geen Xenos, H&M, Primark of de zo-

veelste Blokker, maar unieke kleinere winkelplots, 
gericht op voetgangers en verblijf.” 

Portaal, open vragen

Hoewel er steeds meer online wordt gewinkeld, zien 
sommige bewoners veel kansen voor vernieuwende 
winkelconcepten in combinatie met slimme logistieke 
oplossingen. Mensen ontmoeten elkaar, ook in de toe-
komst, in winkels en in de horeca (figuur 2.3). Exclusieve 
boodschappen of etenswaar willen ze kunnen aanraken 
en proeven. De fysieke winkel zullen ze bezoeken voor 
de belevenis of variatie en kwaliteit. De winkelier kan het 
product dan snel thuis laten bezorgen zodat de klant het 
niet hoeft te dragen.

In de toekomst kan winkelen nog meer gecombineerd 
worden met recreatie en horeca. Bewoners kunnen met 
vrienden in de horeca afspreken en ook nog even winke-

“Rotterdam is heel goed op weg. We moeten 
zorgen voor meer leuke plekken, zoals Witte 

de With. De horeca in het centrum, bij het 
Stadhuisplein, dat kan verbeterd worden.”  

Vrouw, 30 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, 
straatgesprek Afrikaanderplein

“Iets meer leven in de brouwerij, meer 
horeca, restaurants etc. Plekken waar men-

sen elkaar ontmoeten, dat is goed voor de 
saamhorigheid.” 

Portaal, open vragen

“Mijn dochter zou dat niet meer willen: win-
kelen en het pakje dan meeslepen. Die wil 

het graag hebben, maar die wil dat het pakje 
eerder thuis is dan zij. Die logistieke proble-

men worden dadelijk allemaal opgelost.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

“Ik zie graag wat ik ga kopen en wil het ver-
gelijken bij verschillende winkels, maar dat 

is lastiger als je ouder wordt.” 

Vrouw, 82 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, 
straatgesprek Keizerswaard
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len. Naar de stad gaan is dan een gezellig uitje waar je so-
ciale en recreatieve activiteiten en winkelen combineert. 
In het Rotterdam van de toekomst is plek voor meer dan 
één centrum. Naast een kosmopoliet binnenstedelijk cen-
trum kunnen ook andere kernen opbloeien. Een bewoner 
van Zuid ziet veel ontwikkelingspotentieel op het gebied 
van voetbal, Feijenoord City als nieuw landelijk bekend 
icoon: 

“Ik ben enorm trots dat je Sparta, Excelsior en  
Feyenoord in deze stad hebt. Daar zie je wel 
verbondenheid. En ik zie ook wel dat er hooligans 
meelopen, maar dat zal wel veranderen. Als  
Feyenoord City echt doorgaat, wordt dat echt 
een familie-uitje. Waar echt een beleving wordt 
verkocht en entertainment. Dat vieren we met z’n 
allen. Dat blijft ook wel in de toekomst. Dan heb 
je ook financieel armslag om de stad de grootste 
in Nederland te maken. Want door heel het land 
wonen mensen die Feyenoord-fan zijn.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

Evenementen en festivals zijn dus belangrijke elementen 
die in de toekomst in de stad moeten blijven. Er is zelfs 
vraag naar meer grote evenementen zoals internationale 
sportevenementen. Daarbij is volgens enkele bewoners 
ruimdenkend beleid bij gemeente nodig en meer begrip 
van omwonenden. Sommige Rotterdammers willen graag 
meer grote attracties zoals een reuzenrad, een schaats-
baan, attractiepark of een tropisch zwembad. De Maas 
wordt genoemd als een plek die geschikt kan zijn voor 
recreatie: het water zou als watersportplek gebruikt kun-
nen worden. Er is behoefte aan leuke initiatieven op en 
aan het water. In de straatgesprekken worden dan ook en-
thousiast ideeën als een gondel over de Maas genoemd.
 
 

“Rotterdam is een havenstad en aan de Maas heb 
je eigenlijk helemaal niets te doen. Daar kun je niet 
varen, doe daar iets mee. Een plek waar mensen 
lekker naartoe kunnen gaan, vis kunnen eten. 
Leuke terrasjes waar mensen kunnen zitten en 
eventueel speeltoestellen voor de kinderen”  

Vrouw, 41 jaar, gesprek met gezin in Delfshaven

Rotterdam-Zuid loopt achter op Rotterdam Noord. Veel 
bewoners wensen voor de toekomst een betere verbin-
ding tussen Noord en Zuid. Er moeten meer bruggen en 
tunnels komen. De Maas is in de toekomst dan het verbin-
dende element tussen Noord en Zuid. 

Ook voetgangers zouden meer ruimte moeten krijgen om 
de levendigheid op straat te versterken. De binnenstad 
kan autoluw of autovrij gemaakt worden, door bijvoor-
beeld parkeren onder de grond of aan de rand van het 
centrum te stimuleren. Dat ontlast het centrum, waar-
door de stad voor voetgangers aantrekkelijker wordt als 
uitgaans- en winkelstad. In dit verband is het plan voor 
een autoluwe Coolsingel vaak positief benoemd (meer 
ruimte voor voetgangers, meer ruimte voor activiteiten). 
Meerdere bewoners geven aan dat ze vinden dat de Witte 
de Withstraat en de Meent in de toekomst autovrij zouden 
moeten zijn. Maar er zijn ook tegenstanders die vinden 
dat de stad met de auto bereikbaar moet blijven. 

Veel bewoners zien graag betere openbaarvervoerver-
bindingen. Niet alleen naar het centrum, maar ook naar 
en tussen lokale winkelgebieden. Dat zou de aantrekke-
lijkheid en levensvatbaarheid van de winkelcentra in de 
wijken kunnen versterken. 

Veel bewoners wensen voor het Rotterdam van de toe-
komst een goede balans tussen drukte en rust. Dankzij 
de afwisseling van levendige en rustige stedelijke ruimtes 
kun je juist van de levendigheid genieten. Omdat er in de 
binnenstad steeds meer mensen zullen wonen, moet er 
goed over de inrichting van de openbare ruimte worden 
nagedacht zodat meer levendigheid niet leidt tot meer 
conflicten met omwonenden. Vooral groene parken en 
pleinen ervaren bewoners als rustgevend. 

Lokaal aanbod en levendigheid in  
wijken versterken

In sommige wijken buiten het centrum moet het lokale 
voorzieningenniveau omhoog, vinden veel bewoners. Ze 
willen de bibliotheek weer terug in de wijk en er mogen 
best wat kleine theaters, lokale winkels en markten met 
wisselend aanbod komen. Er moeten ook meer buurtfees-
ten en evenementen komen. Veel respondenten willen 

2.3 In 2037 doen we vrijwel alles digitaal en 
besteden we nog meer tijd online.  
Waar ontmoeten we elkaar dan nog?

Cafés en restaurants

Openbare ruimtes zoals parken

Bij verenigingen of clubs

Thuis

Theaters, musea

Religieuze gebouwen

Anders

55,6%

38,3%

34,5%

25,9%

22,1%

6,3%

4,0%
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meer horeca (vooral gezellige, stijlvolle, kleine barretjes), 
kleine winkeltjes en (kleinschalige) voorzieningen in de 
buurt. Dit zijn plekken om elkaar te ontmoeten. Ook in 
nieuwbouwwijken moet meer plek worden gemaakt voor 
horeca. Sommige bewoners zien de buurt in de toekomst 
als zelfvoorzienende eenheid waar op buurtniveau alle 
voorzieningen aanwezig zijn. 

Een aantal kinderen van de Arentschool heeft het idee om 
in elke wijk kleine markthallen op te richten. 

Jongen 1: “Sommige winkels zijn te ver weg. 
Het zou beter zijn als je meer van die markthal-
len hebt”. Jongen 2: “Ja, in elke wijk een kleine 
markthal. Op de markt vind je meer dan in een 

supermarkt. Daar vind je meer bijzondere dingen 
en ik denk ook meer groente.” 

Twee jongens, gesprek op de Arentschool

2.4 In de toekomst brengen we misschien va-
ker tijd rond ons huis door. Welke voorzienin-
gen wil je dan meer in jouw buurt?

Meer cultuur en gezelligheid en meer buitenruimte: deze wensen 
springen eruit. Respondenten uit Rotterdam-West geven vaker aan 
meer cultuur en gezelligheid te willen, respondenten uit het cen-
trum meer buitenruimte. Dat laatste geldt ook voor Rotterdammers 
van met name middelbare leeftijd. Mensen met een hoger inkomen 
wensen vaker zowel meer cultuur en gezelligheid als meer buiten-
ruimte.

“Oude woningen renoveren/moderniseren 
en de buurt als eenheid ontwikkelen: oude 
gebouwen/panden omtoveren tot buurtca-
feetjes of pop-up winkeltjes, goede fietspa-

den, kleine parkjes/groen op de hoek van de 
straat.”

Portaal, anoniem

“Het is van belang dat er voldoende winkels 
in de stadswijken blijven. In Zuidwijk is de 
winkelvoorraad namelijk aan het verpau-

peren: je moet voor een schroefje naar het 
Zuidplein!” 

Vrouw, 87 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, 
straatgesprek Zuidwijk

“Ik denk dat je het karakter van een buurt 
verder kan versterken. Je kan in de buurt 

voorzieningen aanbieden zodat je niet naar 
het centrum hoeft, dat alles in de buurt is. 
Zoals een theatertje, of een bioscoop, res-

taurants en zo.”  

Man, 73 jaar, gesprek met bewonersgroep in Middelland

Meer cultuur en gezelligheid: 
bibliotheek, theater, horeca

Meer buitenruimte:  
parken, speelpleinen

Meer mobiliteit: openbaar vervoer 
en fietsenstallingen

Meer ontmoeten:  
wijk- of buurtgebouw

Meer sport: binnen en buiten

Meer mogelijkheden om te werken

Anders

51,9%

49,1%

27,8%

16,9%

15,3%

13,9%

3,5%
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Straatgesprek Pernis (Foto: Jan van der Ploeg)

CONCLUSIE

Levendigheid is een wezenlijk kenmerk van Rotterdam. Rotterdammers zijn trots op hun stad. Wel is er een ambivalente 
houding tegenover de toenemende populariteit van de stad: het vervult Rotterdammers met trots en ze zijn blij met het 
groeiend aanbod van vertier, maar er zijn zorgen dat het te druk wordt. Rotterdam moet niet zo toeristisch en druk als 
Amsterdam worden. Opvallend is de vraag naar meer kleinschaligheid en bijzonder aanbod, zowel in het centrum als 
ook in de wijken. Sommige bewoners zien de wijken ook in de toekomst graag als kleine eenheden of dorpen met een 
specifiek lokaal aanbod, ook op het gebied van cultuur en vrije tijd. 

In het Rotterdam van de toekomst is er plek voor meer dan één centrum. Met betere openbaarvervoersverbindingen 
van en naar de lokale winkelgebieden hebben bewoners meer keuze en neemt de levensvatbaarheid van winkelgebie-
den in de wijken toe. Dan ontstaat er meer ruimte voor specialisatie en uitwisseling.
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2037

Door de toenemende populariteit maakten bewoners zich twintig jaar 
geleden veel zorgen over de snel stijgende huizenprijzen in de stad: zullen 
er straks nog wel genoeg betaalbare woningen zijn voor de ‘echte’ Rot-
terdammers? Gelukkig heeft de gemeente toen richtlijnen opgesteld om 
wonen in de stad betaalbaar en gevarieerd te houden. Er is voldoende 
aanbod voor verschillende inkomensklassen: huur en koop. Het aanbod 
is gevarieerd: er zijn woningen voor ouderen en jongeren en er is veel 
aandacht voor gezinsvriendelijke en collectieve woonvormen. Ook experi-
menteert men volop met nieuwe zorgwoningen en woon-werkwoningen. 
De kwaliteit van veel woningen is verbeterd, vooral op Zuid. De woningen 
zijn opgeknapt, verduurzaamd en toegankelijk gemaakt waardoor ook ou-
dere bewoners in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Niet alleen de ge-
meente is verantwoordelijk voor het woonbeleid. Bewoners en gemeente 
gaan samen over dit beleid en komen zo tot de beste oplossingen. Zo blijft 
Rotterdam een woonstad in balans, ook al wordt de stad steeds drukker. 

Rotterdam staat in 2030 internationaal bekend om zijn innovatieve aan-
pak op het gebied van stedelijke groenvoorzieningen – sinds twintig jaar 
een speerpunt van het Rotterdams beleid. Bewoners zijn massaal aan het 
tuineren, wandelen en buitensporten. Kinderen spelen op uitdagende 
speelpleinen, zo zijn er heuse speelbossen waar hutten gebouwd worden. 
Of ze spelen op een van de talloze groene dakparken. 

Rotterdam is ook een schone en veilige stad en afval bestaat niet meer –  
alles wordt gerecycled. Er ligt natuurlijk ook geen troep meer op straat. Er is 
veel sociale controle en mensen spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 
Er zijn weer meer wijkagenten en buurtbewoners hebben speciale buurt- 
apps waarmee ze in contact blijven met elkaar en zelf ook een oogje in het 
zeil kunnen houden. De verkeersveiligheid voor kinderen, voetgangers en 
fietsers is veel hoger dan vroeger. Rotterdam is ook een toegankelijke stad 
waar ouderen en bewoners met een beperking goed hun weg vinden.

3.  
WOONSTAD  
IN BALANS
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EEN GROENE STAD VOOR JONG EN OUD

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. De gemeente gaat uit van een prognose waarbij de Rotterdamse bevol-
king zal toenemen van 624.000 inwoners in 2015 naar 690.000 in 2035. Dat betekent dat de druk op de stad toeneemt. 
Niet alleen jongeren, maar ook steeds meer ouderen willen (weer) in de stad wonen, dichtbij voorzieningen. In Rotter-
dam wonen relatief veel jonge mensen, maar ook het aandeel 65-plussers neemt tussen 2015 en 2030 toe van 15% naar 
17%. Binnen de groep ouderen stijgt het aandeel 75-plussers. De stad moet dus goed ingericht zijn voor zowel gezinnen, 
jongeren als ouderen; en niet alleen de woonruimte maar ook de openbare ruimte. 

De stad wordt steeds meer ingericht met het oog op gezondheid, zorg en welzijn. De nadruk ligt daarbij op preventie. 
Daarom is er meer belangstelling voor de vraag hoe een stad uitnodigt tot gezond gedrag (denk aan beweging en ge-
zonde voeding), naar de betekenis van groen voor het welzijn van bewoners en het belang van een gezond leefmilieu. 
Omdat ouderen en bewoners met een beperking langer zelfstandig wonen en afhankelijker worden van sociale netwer-
ken is er ook meer aandacht voor ontmoetingsplekken en sociale activiteiten in de woonomgeving. 

Recreëren aan de Kralingse Plas (Foto: Iris van den Broek)



Gesprek met de Stad 29

HOE BELEVEN ROTTERDAM-
MERS HET WONEN IN DE 
STAD?

Wonen wordt duurder

Veel bewoners maken zich zorgen of woningen in Rotter-
dam in de (nabije) toekomst nog wel betaalbaar zijn. In 
verschillende bewoordingen wijzen zij op het proces van 
gentrificatie: zorgt een toenemende druk op de stad voor 
verdringing van bewoners met kleinere inkomens? Vaak 
wordt Amsterdam als schrikbeeld genoemd, een stad 
waar de ‘gewone’ Amsterdammer niet meer kan wonen 
vanwege de hoge huizenprijzen.

 Een groot deel van de bewoners vindt dat ‘echte’ Rotter-
dammers in de stad moeten kunnen blijven wonen. Echte 
Rotterdammers zijn volgens een bewoner degenen die in 
Rotterdam geboren zijn en ‘gewone’ middenstanders. Men 
is bang dat de instroom van nieuwe, beter verdienende 
mensen negatief uitpakt voor de buurt: dat de bruine kroeg 
er verdwijnt, en ook de levendigheid en de gewone mensen.

“Noord is ontzettend aan het gentrificeren. De 
buurt krijgt er mooie winkels en horeca bij en 
knapt erg op. Ik vind het belangrijk dat dat niet ten 
koste gaat van de huidige bewoners. Het zou zonde 
zijn als de wijk in 2037 een yuppenwijk is.”

Portaal, anoniem

“Ik vind dat alle groepen in een stad moeten 
kunnen wonen. Het is niet goed als ouderen 
weggejaagd worden omdat de stad onleef-
baar wordt, zoals in Amsterdam. De stad 
moet aantrekkelijk zijn voor iedereen” 

Man, 76 jaar, gesprek met senioren in Kralingen

“Rotterdam moet vooral zo blijven. Het 
moet geen Amsterdam worden, niet zo’n 
hotspot. Anders wordt het te duur om in te 
wonen en om in te leven.” 

Vrouw, 23 jaar, bewoner, hbo, straatgesprek Binnenrotte

“Mijn grootste doemdenken is dat het hier 
net als in het centrum van Amsterdam onbe-
taalbaar wordt om te wonen. Dat de Amster-
dammers daar geen huis meer kunnen kopen 
en dan hier alles opkopen. Dan blijven zij ach-
ter de voordeur zitten en het sociale dat wij 
hier aan het opbouwen zijn, valt dan weg.” 

Vrouw, 51 jaar, gesprek met bewonersgroep in 
Middelland

“Wie is geen echte Rotterdammer? Gewoon, 
geen buitenstaanders, niet om ze gelijk in een 
hokje te plaatsen. Maar die komen uit Krim-
pen, Nieuwerkerk of Gouda. Die hebben een 
goede kantoorbaan en gaan dan in de stad 
wonen. Dat is toch een ander slag mens.”

Man, 62 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

“Dat niet de Rotterdammers die hier al 
opgegroeid zijn, de gewone Feyenoorder 
zeg maar, dat die het gevoel hebben dat ze 
weggedrukt worden. Het is belangrijk dat de 
mensen die hier echt hun hart en ziel hebben, 
dat die hier kunnen blijven wonen. En dat ze 
niet door het enorme enthousiasme, van hoe 
leuk Rotterdam is, hun plek kwijtraken.” 

Vrouw, 23 jaar, gesprek met studenten van de  
Hogeschool Rotterdam/ Mentoren op Zuid
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“Als je nu kijkt naar al die wijken die worden op-
geknapt, met zulke hoge huren, dan verdwijnt het 

echte Rotterdam. Want dat leuke bruine kroegje 
op de hoek, daar komt niemand meer. Maar daar 
komt wel een of andere biologische koffiezaak te 

zitten. Dat yuppengedrag ga je krijgen. En natuur-
lijk, ik drink er zelf ook weleens een bakkie, maar 

dat levendige krijg je niet meer.” 

Man, 25 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland 

Bewoners die zich zorgen maken over verdringing vinden 
dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en 
ook woningen voor de middenklasse. Er zijn te weinig 
betaalbare huurwoningen in de vrije sector, waardoor 
vooral jongeren moeite hebben om een woning te vinden. 
Maar ook voor andere bewoners met een lager of modaal 
inkomen, zoals werknemers in de creatieve en culturele 
sector, het onderwijs of in de zorg, wordt het moeilijker 
om zich in de stad te vestigen. 

Er is onder bewoners weerstand tegen sloop en het terug-
plaatsen van duurdere woningen. Oorspronkelijke bewo-
ners verliezen daardoor hun lokale netwerk. Deze jongen 
uit Katendrecht vertelt hoe hij dat zelf heeft meegemaakt. 
Hij mist veel van zijn vrienden en gaat daardoor minder 
naar buiten: 

“Ik woon op Katendrecht in Zuid, Rotterdam-Zuid. 
Wat er is gebeurd? We hadden vroeger gewoon 

allemaal huizen, iedereen praatte met elkaar. Maar 
op den duur kwamen er steeds duurdere huizen 

en ze zijn ook oude huizen gaan afbreken. Wat 
vrienden van mij die daar woonden, moesten weg. 

En dan komen er hele dure huizen, dus dat trekt 
ook een heel andere soort mensen aan. Dus het 
verandert zeg maar, qua mensen, en dat vind ik 

niet zo leuk.” 

Jongen, 15 jaar, gesprek op de Calvijn Business School

Hij vertelt verder over rijkere bewoners op Katen drecht: 

“Niks, ik heb niks aan hun. Ik ga niet met Kees en 
Klaas buitenspelen. Zij gaan vliegeren enzo. Wij 

willen voetballen. Het zijn niet mijn mensen,  
zeg maar.” 

Op het portaal zijn er ook ‘voorstanders’ van gentrificatie. 
Zij benoemen de voordelen van hoger opgeleiden in de 
stad en de buurt. Het betreffen “sterke schouders” die 
meer kunnen dragen, zij zijn ondernemender en initi-
atiefrijker, dat is beter voor alle bewoners. Ook vinden 
sommige mensen dat delen van Rotterdam verpauperen 
omdat er te veel kansarme of buitenlandse mensen dicht 
op elkaar wonen.

“Hou de hogeropgeleiden en mensen met een goed 
betaalde baan in Rotterdam! Zorg voor voorzienin-
gen voor hen. Rotterdam is in veel wijken een getto 

aan het worden waar niemand (alleen anderstali-
gen) wil wonen. Stop met goedkope woningen!”

Portaal, anoniem

Ook in een groepsgesprek komt dit aan de orde: hogerop-
geleiden organiseren veel voor de buurt en kunnen voor 
een beter voorzieningenniveau zorgen. Niet op de laatste 
plaats uit eigenbelang, maar het komt alle bewoners ten 
goede.

“Wat je nu ziet door de gentrification, is dat heel 
veel mensen het heft in eigen handen nemen en 
zelf de voorzieningen gaan maken. Vanuit eigen-

belang natuurlijk. Ze vinden het leuk om in de 
wijk uit eten te gaan of winkeltjes te hebben. Dus 

het belang van mensen wordt groter om het in de 
wijken leuk te regelen.” 

Man, 72 jaar, gesprek met bewonersgroep in Middelland

“Denk niet alleen aan eengezinswoningen, 
maar ook aan goedkope huizen voor jonge-
ren straks, zoals studio’s of appartementen, 

zodat de stad voor iedereen, jong en oud, 
bewoonbaar is. Studio’s, eengezinswonin-
gen, speeltuinen in de buurt en huizen die 

groen zijn.” 

Man 22 jaar, gesprek met studenten in Bloemhof

“Er moeten genoeg goedkope woningen 
komen voor starters, appartementen zijn 

prima. Zodat ze gewoon zelfstandig kunnen 
gaan wonen op een gegeven moment. Dat 

wordt steeds moeilijker. Voor mijn kinderen 
en kinderen van vrienden is ons huis niet 

meer te betalen in de toekomst.” 

Vrouw, 49 jaar, bewoner, straatgesprek Museumpark
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Beleving van wijken

De buurt is belangrijk. Op het portaal geven veel bewo-
ners aan liever voor een kleinere woning in een goede 
buurt te kiezen dan voor een groot huis in een minder 
goede buurt. Een deel zou zelfs helemaal uit de stad ver-
trekken als wonen steeds duurder wordt (figuur 3.1). Toch 
zijn bewoners over het algemeen tevreden over de wijk 
waarin ze wonen. 

“Ik woon al 41 jaar in het centrum en daar heb ik 
het nog steeds naar mijn zin. Leuke flat met een 
dakterras met mooi uitzicht, al wordt het iets min-
der door het bouwen. De bioscoop en het theater 
zijn in de omgeving; metro en tram in de buurt. 
Overal snel naartoe. We zijn hier vandaag ook met 
de fiets.” 

Man, 71 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam,  
straatgesprek Schiebroekse Markt

Veel mensen geven aan niet in Rotterdam-Zuid te willen 
wonen. De mensen die op Zuid wonen, willen graag dat de 
woningen op Zuid opgeknapt worden en dat de straten er 
schoner en veiliger zijn. Crooswijk en Delfshaven worden 
ook veel genoemd als wijken die verbeterd moeten worden.

“Op Zuid? Nee, dan zit je tussen mensen 
die heel de dag thuiszitten en mensen 
lastigvallen en zich vervelen en dan gaan 
inbreken of kattenkwaad gaan uitha-
len. Of hangjongeren, ik ga niet op Zuid 
wonen.” 

Vrouw, 21 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

“Meer sociale huurwoningen en deze 
moeten beter onderhouden worden. 
Ik ben voor een mix van woningen. 
Wel snap ik dat er in het centrum geen 
sociale huurwoningen gebouwd kunnen 
worden, maar de sociale huurwoningen 
moeten niet alleen op Zuid gebouwd 
worden.” 

Vrouw, 26 jaar, bewoner, straatgesprek Zuidplein

Bewoners die in gemengde wijken wonen, willen dit 
graag zo houden. De gemengde wijken bevorderen het 
sociaal contact tussen verschillende groepen mensen (zie 

ook hoofdstuk 4). Veel bewoners willen graag dat er een 
goede balans is tussen verschillende bevolkingsgroepen, 
zodat niet één groep overheerst. Een goede mix is be-
langrijk. Dan kan men elkaar helpen en van elkaar leren. 
Op dit moment zijn bepaalde wijken uit balans, wat juist 
zorgt voor slechtere relaties tussen groepen maar ook 
voor gevoelens van onveiligheid. 

“Ik blijf graag wonen in dezelfde wijk. Ik woon nu in 
Katendrecht. Daar heb je een goede mix van bewo-
ners; van rijke mensen en gewone mensen. Dit zou 
in de rest van Rotterdam ook moeten, voor gezond 
sociaal contact! Dan blijven mensen in gesprek. 
Dat is nu niet overal behalve in het centrum. Daar 
gebeurt het wel dat vreemden met elkaar praten.” 

Gesprek met jongeren, De Nieuwe Kans

“Geen wijken volstoppen met kansarmen en 
probleemgevallen zoals nu in Schiebroek-Zuid is 
gebeurd. Vroeger een hele normale arbeiderswijk 
met betaalbare huurwoningen, nu durf je er ‘s 
avonds bijna niet meer te komen.”

Portaal, anoniem

3.1 Wonen in Rotterdam wordt steeds popu-
lairder en in de toekomst mogelijk ook duur-
der. Als jouw droomwoning te duur wordt, 
waar kies jij dan voor?

De meesten kiezen ervoor om kleiner te wonen in een goede wijk, 
of anders de stad te verlaten. Respondenten uit Rotterdam-West 
zijn het minst bereid om de stad te verlaten. Hoe ouder, hoe minder 
vaak men kiest voor een mooie woning in een minder populaire 
wijk. En hoe hoger het inkomen, hoe minder snel men kiest een 
kleine woning in een goede wijk. 

44,3%
Ik kies voor een kleine 
woning in een goede wijk  

21,1%
Ik vertrek uit de stad

13,6%
Ik kies voor een mooie 
woning, in een minder 

populaire wijk

8,7%
Ik ga zelf iets (ver)bouwen 

1,3%
Ik kies voor een mobiele woning 

5,4%
Anders 5,4%

Ik ga een woning delen 
met anderen
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Kwaliteit van woningen

De meeste mensen baseren hun woningkeuze op prijs, 
bereikbaarheid, de grootte van de woning en op de 
aanwezigheid van een aantrekkelijke buitenruimte. Veel 
bewoners klagen over slecht onderhoud van hun huis en 
een te hoge huur. Zij geven aan dat er meer in de kwaliteit 
van sociale woningen geïnvesteerd moet worden, bijvoor-
beeld door deze te moderniseren of te vervangen door 
nieuwbouw. Algemeen vinden veel bewoners dat er meer 
rijtjeswoningen gebouwd moeten worden in plaats van 
flats. Jongeren op de Calvijnschool associëren een flat 
of appartement met geluidsoverlast van buren, onfrisse 
gemeenschappelijke ruimtes en vele trappen. Ze kunnen 
zich een ander soort appartement niet eens voorstellen 
en willen later in een eengezinswoning wonen.   

“Ik wil sowieso niet in een flat wonen, als ik die flats 
zie van nu. Die flat van ons stinkt, één donker trappen-
huis, allemaal van die vervelende buren. Links heeft 

de buurvrouw een hond, boven zitten kleine kinderen.”

Jongen, 16 jaar, gesprek op Calvijn Business School

Jongeren op het Marnix Gymnasium vertellen daarente-
gen enthousiast over een woonwijk in Hillegersberg waar 
kinderen met boten over de slootjes achter in de tuin 
kunnen varen. Maar zij kunnen zich ook voorstellen in een 
appartement middenin de stad te wonen. 

“Er is zo’n wijkje, Hillegersberg. Dat heeft allemaal 
een soort van slootjes in de achtertuin. Dat is heel 

cool, met allemaal bootjes. En in de zomer gaan 
ze allemaal de plas op en dat is echt heel leuk. Dat 

zou ik ook wel willen.” 

Jongen, 16 jaar, gesprek op het Marnix Gymnasium

Kwaliteit van buitenruimtes

Naast zorgen over betaalbaarheid, vraagt een deel van 
de Rotterdammers zich af of Rotterdam niet te veel wordt 
volgebouwd. Er is nu al te weinig openbare ruimte en 
deze vermindert. De beleving is dat er niet genoeg groen 
is en vooral te weinig ruimte voor kinderen om te spelen. 

“Ik vind dat er niet genoeg speelgelegenheden 
zijn in Crooswijk. En dat er te weinig evenemen-

ten worden gehouden. Vooral nu, kinderen zitten 
veel thuis en veel achter de PlayStation. Er is geen 

motivatie om naar buiten te komen. Ik zou ook 
thuisblijven als ik nergens zou kunnen spelen.” 

Jongen, 17 jaar, gesprek met jongeren in Crooswijk

Vooral buitenspelen is een groot thema onder Rotterdam-
mers, jong en oud (figuur 3.2). Kinderen spelen steeds 
minder buiten en ze vinden dat een slechte ontwikke-
ling: kinderen die niet buitenspelen bewegen minder en 
maken minder vrienden. Buitenspelen is ook belangrijk 
om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. 
Buiten kan je niet even ‘ontvrienden’, daar moeten kin-
deren ruzies nog echt oplossen. De oorzaak van minder 
buitenspelen wordt gelegd bij digitalisering: kinderen zit-
ten vooral achter een scherm. Bovendien gaan kinderen 
minder naar buiten omdat er te weinig speelplekken zijn 
en de buitenruimte niet aantrekkelijk en veilig genoeg is.

“Nu de speelplek is weggehaald, is er een grote 
leegte. Nu speelt niemand daar meer met elkaar. 

De speeltuin werd gesteund door de overheid, 
maar nu niet meer. Nu is er mos daarzo. Allemaal 
vies. Ze hebben het gewoon opgegeven. Als je de 
glijbaan afgaat, allemaal mieren. Niemand speelt 

daar meer.” 

Jongen, 15 jaar, gesprek op de Calvijn Business School

Bewoners vinden veel speelruimten nu onveilig door het 
verkeer en door overlast van mensen die roken of drugs 
en alcohol gebruiken rond speelplekken. Omheinde speel-
tuinen met toezicht, of speelplekken dicht bij huis met 
veel sociale controle, zijn veiliger, vinden ze (figuur 3.3). 

3.2 Jongeren bepalen steeds vaker zelf hoe 
zij hun tijd besteden op school en daarbui-
ten. De aard van de tijdsbesteding zal veran-
deren. Waar zou de jeugd van de toekomst 
meer tijd aan moeten besteden?

Meer sport en bewegen

Meer creatieve activiteiten, zoals 
muziek, toneel of tekenen

Meer buiten spelen

Meer leren en studeren

Meer helpen thuis

Meer tijd voor zingeving en religie

Anders

71,2%

55,6%

53,4%

38,7%

10,7%

7,5%

4,2%
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“Mijn dochter wil heel graag alleen naar buiten. 
Maar ik ga haar hier niet alleen naar buiten laten. 
Vroeger speelde ik buiten tot de lantaarnpalen 
aangingen, dan gingen we pas naar huis. Dat kan 
nu niet meer. Ik ga met ze mee. Ik breng ze wel heel 
vaak naar het Millinxpark. Dat is vlakbij, dat vinden 
ze leuk, maar ik laat ze niet alleen gaan. Je hebt bij 
ons een speeltuin, maar toch denk ik, je weet maar 
nooit wie daar zitten.” 

Vrouw, 27 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Marokkaanse afkomst

Een aantrekkelijke buitenruimte is niet alleen voor 
kinderen belangrijk. Door digitalisering is er minder echt 
contact en minder beweging, denken velen. Daarom moe-
ten bewoners weer naar buiten: de stad in, met elkaar af-
spreken. Een aantrekkelijke groene openbare ruimte kan 
een tegenpool zijn voor de digitale ruimte. De gezonde 
stad moet bewoners achter de digitale schermen vandaan 
halen. Een groene stad, met veel parkjes en buitenruimte, 
biedt ruimte om te sporten en te bewegen (wandelen, 
fietsen) en om te ontspannen. 

“Investeren in meer ontmoeting, spelletjes spelen, 
met elkaar praten, ook voor ons ouderen! Ik heb 
ook stress en wil ook ontspannen. Heb ik te veel 
stress, dan kan ik voetballen of baseball spelen. 
Want met stress ben ik niet goed thuis. Om goed 
voor mijn kinderen te kunnen zorgen moet ik kun-
nen ontspannen.” 

Vrouw, 28 jaar, gesprek met bewonersgroep van Antilliaanse 
afkomst

 

De buitenruimte moet wel goed onderhouden zijn. Dat 
voelt ook veiliger. Veel bewoners uiten hun onvrede over 
de huidige buitenruimte. Er ligt veel zwerfafval (troep op 
straat), de stad is niet schoon. Veel (andere) bewoners 
gaan respectloos om met hun woonomgeving, ze tonen 
geen verantwoordelijkheid. Dat wordt deels geweten aan 
weinig begrip, onvoldoende voorlichting, te weinig of 
onhandige afvalbakken of slechte opvoeding. En in een 
grote stad is er minder sterke sociale controle, waar-
door mensen zich minder verantwoordelijk gedragen. 
Luchtvervuiling en verkeer worden ook als boosdoeners 
genoemd voor een onprettige buitenruimte (zie ook 
hoofdstuk 6). 

Opvallend is dat in dezelfde buurt ervaringen met veilig-
heid erg wisselen. Zo voelen zich sommige vrouwen niet 
veilig in de Millinxbuurt, terwijl andere vrouwen aangeven 
zich juist heel veilig te voelen. De veiligheidsbeleving 
houdt verband met de mate aan (sociale) controle. Zo 
geven buurtouders een veilig gevoel, of een omheinde 
speelplaats met toezicht. Overlast door jongeren die in 
het openbaar drugs en alcohol gebruiken vergroten het 
gevoel voor onveiligheid. Dat veiligheid relatief beleefd 
wordt illustreert een gesprek met vrouwen van Turkse 
afkomst. Zij vinden Nederland in het algemeen zeer veilig 
– anders dan Turkije waar je in veel gebieden als vrouw in 
het donker niet over straat kan lopen. 

“In Turkije heb je veel gebieden waar je in de avond 
als vrouw niet veilig kan lopen. Want ze kunnen 
verkracht worden, ja, van alles en er worden veel 
vrouwen vermoord. Omdat ze hun tas niet willen 
geven. Taxichauffeurs worden ook vermoord - voor 
geld. Dat hebben wij hier niet. Dus ik voel me dan 
wel veilig hier in Rotterdam – en mijn kinderen ook.”

Vrouw, 42 jaar, gesprek met bewonersgroep van Turkse 
afkomst

Ook ouderen vinden een prettige, veilige en toegankelijke 
buitenruimte heel belangrijk. Zij willen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen en zijn aangewezen op goed bereikba-
re voorzieningen dichtbij huis (zie ook hoofdstuk 6).

3.3 Er komen in de toekomst steeds meer ge-
zinnen met kinderen in de stad wonen. Wat 
moet er gebeuren zodat de stad in 2037 nog 
leuker wordt voor kinderen?

Meer parken en speelpleintjes in 
de buurt

Meer veiligheid op straat en minder 
verkeer

Meer plekken waar ze creatieve 
talenten kunnen ontwikkelen

Betere school-en sportgebouwen

Meer clubs en verenigingen

Meer afgesloten, veilige binnen-
speeltuinen

Anders

55,4%

42,2%

39,3%

19,3%

14,4%

12,5%

2,9%
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WENSEN VOOR DE WOON-
STAD VAN DE TOEKOMST

Voor wie bouwen we?

Veel Rotterdammers willen dat er in de toekomst beter ge-
mengde wijken zijn waar verschillende bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten: jongeren en ouderen, arm en rijk en 
etnisch divers. Dit heeft ook te maken met een zekere vrij-
heid die de diversiteit biedt: veel mensen wonen graag in 
een diverse stad omdat de sociale controle minder groot 
is en ze daardoor hun eigen gang kunnen gaan. Toch zijn 
er ook bewoners die graag in een vertrouwde omgeving 
willen wonen (figuur 3.4).

Wat moeten we dan in de toekomst bouwen? In elk geval 
zijn er meer betaalbare woningen gewenst voor oude-
ren en jongeren, het liefst dichtbij het centrum, zodat 
voorzieningen makkelijk bereikbaar zijn. Daarbij worden 
meergeneratiewoningen (kangoeroewoningen) genoemd, 
als oplossing voor het langer zelfstandig kunnen wonen 
van ouderen. Anderen wijzen erop dat jong en oud beiden 
profiteren als ze met elkaar in dezelfde wijk wonen. Ook 
het woonaanbod voor studenten en starters moet om-
hoog. Vaak wordt het idee geopperd om kantoorpanden 
tot studentenwoningen te verbouwen. Daarnaast moeten 
er meer woningen komen voor gezinnen.

3.4 De bevolking van onze stad wordt in 2037 
mogelijk nog diverser dan ze nu al is. Hoe wil 
jij dan het liefst samenwonen met je buren?

Jongeren willen vaker stads en gemengd wonen, ouderen vaker in 
een vertrouwde of besloten buurt en in een wooncomplex dat bij 
hun levensstijl past. Rotterdam-West springt er duidelijk uit met be-
woners die gemengd willen wonen en respondenten uit Rotterdam- 
Oost geven vaker aan vertrouwd te willen wonen. Mensen met een 
hoger inkomen kiezen vaker voor stads en vertrouwd wonen, terwijl 
respondenten met een lager inkomen iets vaker voor veilig wonen 
kiezen.

27,9%  
Gemengd: hoe diverser 
de buurt, hoe leuker  

24,1%
Stads: in een wijk waar 

ik mijn gang kan gaan 

 

21,8%
Vertrouwd: in een wijk met 

voornamelijk mensen zoals ik

2,3%
Anders

2,6% 
Afwisselend: ik wil steeds weer op 

verschillende plekken wonen 

8,2%
Veilig: een besloten buurt, voor 

mensen zoals ik 

13,2%
Samen: in een wooncom-

plex dat bij mijn levensstijl 
past 

“Meer woningen voor jongeren en voor ou-
deren, met voorzieningen zodat beiden erin 

kunnen wonen. Bijvoorbeeld de ouderen 
beneden en jongeren boven. Dat doen ze 
ook in België en dan is het meer gemixt.” 

Man, 22 jaar, werkend, middelbare school,  
straatactie Binnenrotte

“Ik weet van mezelf en mijn vriendinnen: 
niemand wil dadelijk echt buiten wonen. 

Iedereen wil in de stad blijven vanwege de 
voorzieningen, het concertgebouw,  

de winkels, de film, de musea.” 

Vrouw, 86 jaar, gesprek met senioren in Kralingen
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Maar ook voor andere doelgroepen moeten er voldoen-
de woningen gebouwd worden, daarvoor is een groter 
aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen nodig, 
ook voor mensen die niet voor een sociale huurwoning 
in aanmerking komen. Volgens sommige bewoners dient 
de gemeente meer toezicht te houden op slechte ver-
huurders en ‘scheefwoners’. Daarnaast is er vraag naar 
een divers en gevarieerd woningbestand zodat mensen in 
verschillende levensfasen in een buurt kunnen wonen. 

“Maak de stad meer levensloopbestendig zodat 
mensen in een bepaalde fase van hun leven niet 
hoeven te verhuizen om in een bepaalde behoefte 
te kunnen voorzien (bijvoorbeeld kangoeroehui-
zen voor mantelzorg, eengezinswoningen voor 
gezinnen met kinderen en daar ook de buurten op 
afgestemd).” 

Portaal, anoniem 

Hoewel de kwestie van betaalbaarheid een breed ge-
dragen thema is, zijn er ook Rotterdammers die juist 
meer duurdere woningen willen. Dit komt vooral op het 
portaal naar boven. Veel van de bewoners die deze vragen 
hebben beantwoord, vinden dat Rotterdam vooral moet 
inzetten op het bouwen van dure koopwoningen in de 
binnenstad, om zo hoger opgeleiden (“sterke schouders”) 
aan de stad te binden. 

“Hogeropgeleiden behouden maar vooral ook 
nieuwe hogeropgeleiden trekken naar de stad. Dit 
doen door in te spelen op hun behoeften.”

Portaal, anoniem

Flexibel wonen en werken

Op de vraag welke woningen we vooral moeten bouwen 
om Rotterdam als woonstad nog aantrekkelijker te ma-
ken, worden op het portaal duurzame en flexibele wonin-
gen het meest gekozen (figuur 3.5). Bij flexibel wonen gaat 
het ook om het kunnen combineren van wonen en werken 
of wonen en zorg en de eisen die dat stelt aan de fysieke 
structuur van de stad. In de straatgesprekken en groeps-
gesprekken geven bewoners aan dat in de toekomst meer 
woningen moeten komen waar zorg (bijvoorbeeld voor 
ouders) beter gecombineerd kan worden met het eigen 
gezinsleven. Meer flexibiliteit zou ook door woningruil of 
kort tijdelijk verhuur bereikt kunnen worden. Een jonge 
vrouw schetst een toekomst waarin mensen juist de af-
wisseling opzoeken door woningen tijdelijk te ruilen of te 
verhuren zodat ze bijvoorbeeld meer kunnen reizen. 

“Mijn ideaalbeeld is wel om vaak te reizen en op 
verschillende plekken op de wereld te wonen. En 
mijn appartement dan tijdelijk te verhuren. Dat is 
een heel leuk idee. En ik denk dat er steeds meer 
mensen zijn die overal werken en huizen hebben 
die verhuurd worden. (…) En wat je ook ziet is dat 
partners beiden het huis aanhouden en dan op en 
neer reizen tussen de plekken of een huis verhuren.” 

Vrouw, 21 jaar, gesprek met gezin in Kralingen 

Op het portaal is er ook een sterke voorkeur voor flexibel 
werken: zowel wat betreft werktijd als werkplek. Werken 
doen we in de toekomst overal en daarom moet er voor 
meer werkplekken in de stad en in de wijken gezorgd wor-
den. Veel bewoners uit de straatgesprekken gaven juist aan 
ook in de toekomst op een kantoor te willen werken, vooral 
vanwege het contact met collega’s. In de groepsgesprekken 

3.5 Als we Rotterdam in 2037 nog aantrekke-
lijker willen maken om te wonen, welke wo-
ningen moeten we dan nu vooral gaan bou-
wen?

Duurzame woningen en flexibele woningen die je kunt aanpassen 
zijn populair. Ouderen en jongeren willen vaker woningen die 
bereikbaar zijn voor mensen meteen kleine beurs dan de midden-
groep, net als mensen met een lager inkomen.

Duurzaam gebouwde woningen

Flexibele woningen die je beter kan 
aanpassen

Woningen bereikbaar voor mensen 
met een kleine beurs

Meer variatie aan woningen door 
zelfbouw en minder regels

Grotere woningen

Kleinere woningen

Anders

60,5%

53,4%

44,0%

33,5%

16,6%

10,0%

9,4%

3.6 In 2037 kun je op meer verschillende plek-
ken werken. Waar werk jij dan voornamelijk?

Vanuit huis

Op een flexibele werkplek, 
die ik deel met anderen
Op een vaste werkplek 

bij mijn werkgever
Bij verschillende werkgevers 

op locatie

Overal b.v. in een cafe, bibliotheek

Ik regel een eigen vaste werkplek

Anders

45,4%

33,4%

30,1%

21,4%

18,8%

9,3%

6,0%
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vertelden jongeren later liever in een kantoor te willen 
werken omdat ze werk en gezinsleven graag gescheiden 
willen houden (figuur 3.6). Ook noemden jongeren stress 
een reden om niet thuis te willen werken.

Groene stad

De wens voor een groenere stad wordt door vrijwel ieder-
een die we spraken gedeeld: door jong en oud en door 
mensen van allerlei afkomst. 

Groen heeft veel functies: het is mooi om naar te kijken, 
geeft ontspanning en rust en biedt ruimte voor sport en 
recreatie, gezelligheid en ontmoeting. Groen betekent 
speelruimte voor kinderen: ze kunnen er de natuur ont-
dekken en groen biedt ruimte voor onverwachte activitei-
ten. Groen is verder belangrijk voor een gezonde stad: het 
creëert ruimte voor beweging, zorgt voor schone lucht, af-
koeling en waterberging. Omdat er in de stad veel minder 
plek is voor groene ruimte zou de stad veel innovatiever 
moeten zijn in het creëren van groenruimte. Geveltuinen 
worden als voorbeeld genoemd maar ook gemeenschap-
pelijke groene daken: 

“Ik denk dat mensen in de toekomst sneller een 
tuin gaan krijgen. Dat appartementsgebouwen 

een algemene tuin hebben bovenop het dak waar 
iedereen mag komen om bomen te planten en 

moestuinen te maken.” 

Jongen, 10 jaar, gesprek op de Arentschool

Kinderen kunnen volgens velen beter opgroeien in rustige 
wijken met veel groen of in buitenwijken met een dorpse 
sfeer. Ook veel jongeren op de scholen geven aan dat ze 
later als ze kinderen hebben liever in een dorp of in een 
buitenwijk wonen. Een bewoner van Pernis ziet daarom 
veel potentie voor Pernis als gezinsvriendelijke wijk. 
Omdat het openbaar vervoer verbeterd is, is het centrum 
steeds beter te bereiken. En Pernis is minder anoniem dan 
de stad, de sociale controle is er beter en dus is het er aan-
trekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen. Voor stads-
kinderen moet er in de toekomst veel verbetering komen. 
Sommige ouderen denken met weemoed terug aan de 
vrijheid die zij als stadskinderen vroeger beleefden. 

“Vroeger was het gewoon een rotzooitje buiten. 
Daar bleef van alles liggen en daar konden de kin-

deren echt alles mee doen. Hutten bouwen en van 
alles. Het was nog niet ingericht als keurige speel-

plek. Heerlijk, niet allemaal dat geordende gedoe.” 

Vrouw, 86 jaar, gesprek met senioren in Kralingen

Jongere kinderen hebben doorgaans fantasievolle ideeën 
over hoe ze willen wonen, vaak beredeneerd door een 
grote behoefte aan een groene buitenspeelruimte. 

“Ik wil zeggen dat het misschien leuk is als er mis-
schien een groter bos komt. Ik woon zelf bij mijn 

moeder in de stad en bij mijn vader woon ik juist in 
een dorp. En in een dorpje is het vaak gezelliger dan 

in de stad. Want in de stad blijft iedereen heel erg 
binnen. En in het dorpje van mijn vader spelen we 

elke dag buiten met allemaal vrienden. Misschien is 
het leuk om de huizen wat meer op elkaar te zetten 

en dat er ook niet steeds auto’s doorheen rijden.” 

Meisje, gesprek op basisschool Het Landje

Kinderen zelf willen ook meer groen en natuur in de stad. 
Het is voor hen ‘ontdekruimte’ waar onverwachte dingen 
gebeuren en je van alles kan ontdekken. Waar je kan 
spelen. Voor de inrichting van het groen betekent dit dus 
dat niet alles perfect moet worden ingericht, maar dat er 
juist ‘rommelige’ ruimte moet zijn. Een suggestie is een 
kinderbos waar kinderen hutten kunnen bouwen die niet 
worden afgebroken.

“Waar veel kinderen wonen, moeten ook 
plekken zijn waar ze kunnen spelen. Waar ze 

gewoon hun jas kunnen neerleggen als goals, 
niet die keurige goals die de gemeente be-

dacht heeft. Gewoon die kleine dingen, dat 
maakt het toch leuker, spannender. De ene 

dag voetballen ze daar, de andere dag doen 
ze andere dingen. Die ruimte moet er zijn.” 

Vrouw, 86 jaar, gesprek met senioren in Kralingen

“Er moet meer groen komen. Ik mis zoiets 
als Central Park, in New York. Er moeten 

meer rustmomenten in de stad komen door 
het groen. Ook moet het plein voor Rotter-

dam Centraal doorgetrokken worden.”  

Vrouw, 48 jaar, bewoner, hbo/wo, straatgesprek  
RDM Campus

“Ik zou wel wat meer groen in mijn buurt 
willen. Een park voor de deur, waar ik met 

lekker weer kan chillen met mijn vrienden.” 

Vrouw, 24 jaar, bewoner, straatgesprek Zuidplein
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“Dat er meer speelplaatsen zijn. Maar dat je ook 
bijvoorbeeld een bos hebt waar je hutten kan 
bouwen. Omdat kinderen dat ook leuker vinden. 
Ik vind het leuk om stokken te slijpen en hutten 
te bouwen, en als daar dan ook een ander kind 
bouwt, dan kun je dat samen doen. ” 

Jongen, 11 jaar, gesprek op de Arentschool

 
Betere toegankelijkheid en meer  
veiligheid

Veiligheid en toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaar-
den voor buitenspelen, vooral de verkeersveiligheid. Meer 
autoluwe stukken en meer ruimte voor kinderen in de 
straat in plaats van auto’s (figuur 3.7). Ouders willen graag 
meer speelplekken dichter bij huis, zodat ze de kinderen 
in de gaten kunnen houden. Het (gezamenlijk) toezicht 
op speelplekken kan volgens bewoners beter. Ouders 
wijzen op de mogelijkheid van een ouderennetwerk, op 
afsluitbare speeltuinen en meer toezicht op pleinen door 
organisaties als Thuis op Straat. 

Ook ouderen en mensen met een beperking zouden van 
deze maatregelen profiteren. Ook zij wonen graag in een 
groene wijk met toegankelijke wandelwegen, waar veel 
bankjes plek bieden om uit te rusten. Een compact voor-
zieningenaanbod verkleint de afstanden. Men vraagt om 
brede stoepen, verkeersveiligheid, veilige oversteekpun-
ten en openbare toiletten. 

“Maak het beter toegankelijkheid voor gehandicap-
ten: betere stoepen en toegang tot gebouwen. En 
meer tekens voor blinden.” 

Vrouw, 21 jaar, studeert in Rotterdam, hbo/wo,  
straatgesprek Erasmus Universiteit

Er is niet alleen vraag naar meer plekken, maar ook naar 
meer activiteiten. Georganiseerde activiteiten kunnen kin-
deren meer naar buiten halen, zo zeggen vooral kinderen 
zelf. Ouders opperen om ook activiteiten in het weekend 
te organiseren en speeltuinen langer open te houden. 
Ouderen willen graag meer georganiseerde activiteiten 
om niet te vereenzamen en actief te blijven. 

Ook voor andere stadsbewoners is veiligheid een voor-
waarde om de openbare ruimte te gebruiken. Veel bewo-
ners wensen voor de toekomst dat de stad veilig blijft, of 
veiliger wordt. 

“Een veiligere omgeving in heel Rotterdam. Ik ga 
niet graag de deur uit, zeker niet als het donker is.”  

Man, 57 jaar, bewoner, mbo, straatgesprek Schiebroek

Opvallend daarbij is dat de oplossing voor onveiligheid 
weinig wordt gezocht in meer cameratoezicht. Men wil 
vooral meer blauw op straat (boetes uitdelen) en meer so-
ciale controle door bewoners zelf, zoals elkaar aanspreken. 

3.7 Vroeger speelden kinderen veel meer op straat. Nu staan er 
veel auto’s. Wie moet er meer ruimte krijgen in 2037?

Kinderen - 26,2% Iets meer voor kinderen - 38,5% In balans - 28,4% Iets meer de 
auto - 4,6%

De auto - 2,3%
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Schone stad

Een voorwaarde voor gebruik van de buitenruimte is ook 
dat deze schoon is. Er moet minder (zwerf)afval zijn, bij-
voorbeeld door meer en betere afvalbakken te plaatsen. 
Maar ook door minder te consumeren, meer te recyclen 
en bedrijven meer tot verantwoording te roepen (zie ook 
hoofdstuk 6). Regels en goede voorlichting helpen bewo-
ners, maar handhaving is ook belangrijk. Scholieren op 
basisschool Het Landje willen graag ‘grappige afvalbak-
ken’ zoals in de Efteling en schuwen radicale vormen van 
bewustmaking niet, zoals het uit de lucht laten vallen van 
afval op bewoners die op het strand picknicken en hun 
afval niet opruimen. 

In relatie tot een gezonde buitenruimte, wordt tot slot 
vaak gewezen op de luchtvervuiling. Veel mensen maken 
zich zorgen over de luchtkwaliteit in Rotterdam. Fietsen 
en wandelen zou gestimuleerd moeten worden door 
meer aantrekkelijke (groene) buitenruimte te creëren (zie 
verder hoofdstuk 6).

“Sommige mensen boeit het niks. Afval gooi-
en ze het gewoon op straat (…) Maar als ze 

er zometeen achterkomen dat echt alles on-
derligt met dat spul, dan is het ook gewoon 

irritant voor hun en dan denken ze, hmm, 
misschien moet ik er ook wel iets eraan gaan 
doen. Dan zitten ze op het strand en opeens 

komt er een hoop plastic op hun kleed.” 

Jongen en meisje, groep 7, gesprek op basisschool 
Het Landje

“Weet je wat ook grappig is, om leukere 
afvalbakken neer te zetten. Bij de Wereldha-

vendagen waren er allemaal basketbaldin-
gen waar je het erin ging gooien. Ik dacht: ik 
heb zin om iets weg te gooien. Zoals ook bij 

de Efteling.”

Meisje, groep 7, gesprek op basisschool Het Landje

“Als ik een grote uitgave voor Rotterdam 
mocht doen, zou ik ervoor zorgen dat de 

straten er allemaal goed uitzien. Nu zie ik 
toch wel van die slordige straten of plekken. 

Plekken waarvan je denkt: daar mag wel wat 
meer gebeuren. Wat meer groen, schoner, 

netter. Ik zou ook persoonlijk de mensen die 
dat dan vervuilen harder aanpakken. Want 
als je er dan zoveel voor doet om het mooi 

te krijgen, dan moet je het ook mooi hou-
den. Het is niet te veel moeite om het prulle-
tje dat je op de grond gooit in de prullenbak 

te gooien zodat het meteen opgeruimd is.” 

Meisje, 15 jaar, gesprek met gezin Delfshaven
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CONCLUSIE

Veel Rotterdammers maken zich zorgen over de toegankelijkheid van Rotterdam als woonstad. De stad wordt duurder 
en populairder. Is er straks nog wel plek voor iedereen? En verdringen nieuwe stedelingen in de toekomst de ‘gewone’ 
mensen? Veel Rotterdammers vinden dat de stad voor alle doelgroepen toegankelijk moet worden gemaakt door meer 
te bouwen, flexibeler en gevarieerder te bouwen of bestaande panden te transformeren. Tegelijkertijd is het gevoel 
dat de stad te vol raakt. Er is te weinig groen. Een groene en aantrekkelijke buitenruimte is juist zo belangrijk voor een 
woonstad: om te spelen, te bewegen, om met elkaar in contact komen en om rust te vinden in een drukke stad. En de 
buitenruimte moet toegankelijk, schoon en veilig zijn. Sociale controle en sociale cohesie zijn ook belangrijk. Daarover 
meer in het volgende hoofdstuk. 

Straatactie Alexanderpolder (Foto: Veldacademie)
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2037

In de toekomst was vroeger niet alles beter. Integendeel, in 2037 is Rot-
terdam hét voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. 
Iedereen voelt zich er nu thuis. De zorgen over toenemende verdeeldheid 
en discriminatie zijn allang verdwenen. 

Wat is er gebeurd? De belangrijkste verandering is dat mensen elkaar 
weer in het ‘echt’ ontmoeten. Niet op sociale media, maar in een van de 
vele cafés, in een theater of op pleinen, op sportvelden en in parken. De 
vernieuwde wijkbibliotheken hebben een breed cultureel aanbod, voor 
jong en oud. In buurthuizen en parken zijn er veel activiteiten die verschil-
lende groepen met elkaar verbinden. Sport, muziek en lekker eten zijn 
daarvan een vast onderdeel. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats, 
zoals een motorclub die op bezoek gaat bij de bazaar in de moskee. 

Actief burgerschap vindt iedereen vanzelfsprekend en bij de gemeente is 
er is veel ruimte voor burgerparticipatie. Sociaal ondernemerschap kent 
een ongekende bloei. Daardoor organiseren bewoners activiteiten vaak 
zelf. Er zijn veel projecten waar ouderen en jongeren van elkaar leren en 
elkaar helpen. In alle wijken hebben jongeren weer een jeugdcentrum en 
er zijn meer jongerenwerkers, ondersteund door een netwerk van ouders 
en vrijwilligers. 
 
De stad heeft flink geïnvesteerd in het onderwijs. Op scholen leren jon-
geren meer over burgerschap en hoe belangrijk een maatschappelijke 
bijdrage is. Mensen gaan respectvol met elkaar om, want er is aandacht 
voor ieders achtergronden, grenzen en behoeften. 

Doordat mensen elkaar veel meer face to face ontmoeten, zijn boeken-
clubs weer helemaal in. En er zijn speciale speelmiddagen waar je met 
elkaar kunt gamen of bordspellen spelen. Rotterdam is bovendien voor-
loper op het gebied van wifivrije zones waar je ongestoord met vrien-
den kan afspreken. Kortom, Rotterdam is een begripvolle stad met veel 
aandacht voor elkaar. Een stad met een sterk wij-gevoel en een stad waar 
iedereen zich thuis kan voelen. 

4.  
VERBONDEN STAD
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Ontmoeten en verbinden in de diverse stad

Rotterdam kent momenteel ongeveer 170 verschillende nationaliteiten. De stad is superdivers en deze diversiteit zal 
waarschijnlijk nog verder toenemen als gevolg van mondialisering en migratie, de drijvende krachten achter verstede- 
lijking. Gelijktijdig versterkt digitalisering de individualisering – we ontmoeten elkaar minder in het echt en in het 
openbaar trekt iedereen zich steeds meer terug in zijn eigen digitale wereld. Hoewel informatie nu makkelijker beschik-
baar is en onderlinge communicatie eenvoudig, vergroot digitalisering juist verschillen tussen groepen. We selecteren 
onze sociale netwerken en informatiebronnen op basis van onze voorkeuren, ondersteund door slimme algoritmen van 
zoekmachines en digitale platforms. 

Maar ook in een wereld die gekenmerkt wordt door individualisering en digitalisering, hebben de meeste inwoners van 
een stad behoefte aan verbindingen. Terwijl sommige traditionele (kerk)gemeenschappen aan terrein verliezen, ont-
staan er weer nieuwe verbintenissen – al dan niet gebaseerd op gedeelte overtuigingen, levensfase of leefstijl. Mensen 
zoeken ook vaker aansluiting bij elkaar om beter voor hun belangen op te komen. 

Willen we ons veilig en thuis voelen, dan is het belangrijk dat we elkaar enigszins kunnen plaatsen, kennen en herken-
nen, ondanks onze verschillen. Hoe beleven Rotterdammers diversiteit en hoe kan de stad bijdragen aan verbinding?

Dunya Festival (Foto: Peter Schmidt)
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HOE BELEVEN ROTTERDAM-
MERS DIVERSITEIT?

‘Samenleven’ was een van de meest besproken thema’s 
in het Gesprek met de Stad, vaak in combinatie met het 
onderwerp ‘digitalisering’ en ‘diversiteit’. Dan gaat het vol-
gens respondenten niet alleen om diversiteit in migratie-
achtergrond of geloofsovertuiging, maar ook om verschil-
len tussen generaties, inkomensgroepen en leefstijlen. 

Samenleven

Rotterdammers voelen zich sterk verbonden met de stad 
(figuur 4.1). Ze voelen zich in Rotterdam thuis omdat ze 
er zijn geboren, er al heel lang wonen of er veel familie 
hebben. In sommige wijken, bijvoorbeeld in Schiebroek, 
Overschie en Pernis, benoemen bewoners het ‘dorpsge-
voel’ van hun wijk. Doordat iedereen elkaar kent voelt 
men zich meer thuis.  

“Ik voel me thuis in de stad waar ik geboren en 
getogen ben. Ik zou niet anders willen. Rotterdam 
voelt vertrouwd.” 

Vrouw, 66 jaar, straatgesprek Crooswijk

Hoewel bewoners aangeven zich verbonden te voelen 
met ‘hun’ stad of wijk voelen zij zich minder verbonden 
met menig medeburgers. Er is grote behoefte aan meer 
saamhorigheid en ‘echt contact’. Tussen etnische groe-
pen, tussen jong en oud en tussen arm en rijk, binnen de 
familie en onder vrienden. In alle gesprekken kwam het 
belang van elkaar ontmoeten naar voren. Er is dan ook 
vraag naar meer ontmoetingsplekken en verbindende 
activiteiten. Die behoefte lijkt verband te hebben met toe-
nemende digitalisering en de afbouw van welzijnsvoorzie-
ningen in Rotterdamse wijken. 

“Blijf investeren in ontmoetingsplekken in de buurt. 
Een mens is op de wereld om mensen te ontmoeten 
en niet achter een beeldscherm te zitten.”

Portaal, anoniem

Eenzaamheid is een vaak besproken onderwerp. Er zijn 
zorgen over eenzame mensen, vooral over ouderen. 
Ouderen zelf maken zich zorgen dat ze vereenzamen, 
mochten ze in een tehuis terecht komen. Ook ouderen 
die thuis wonen maken zich zorgen: het menselijk contact 
neemt steeds verder af door digitalisering van gezond-
heidsdiensten. Eenzaamheid wordt vaak in samenhang 
genoemd met armoede. 

“Er moet meer gedaan worden tegen eenzaamheid 
onder ouderen. En tegen armoede. Er moet voor 
de mensen gezorgd worden.”

Vrouw, 70 jaar, middelbare school, straatgesprek  
Markt Binnenrotte

Veel Rotterdammers zien de buurt als plek waar ontmoe-
ting moet plaatsvinden. Ze noemen dan vaak buurtacti-

4.1 In 2037 is de bevolking van onze stad ge-
varieerder en internationaler dan ooit. Wat 
voel jij je dan het meest?

De meeste Rotterdammers voelen zich vooral Rotterdammer. De 
groep 25-40-jarigen geeft dit vaker aan dan de andere groepen en 
jongeren onder de 25 jaar voelen zich vaker dan ouderen vooral Ne-
derlander. Ouderen geven vaker dan jongeren aan dat ze zich vooral 
wijkbewoner voelen. De respondenten uit het centrum voelen zich 
na Rotterdammer het vaakst een wereldburger, bij de andere wijken 
komt ‘Nederlander’ meestal op de tweede plaats.

Rotterdammer

Nederlander

Wereldburger

Europeaan

Bewoner van mijn wijk  
(Crooswijker, Zuid, etc.)

Anders

Verbonden met een ander land  
(niet Nederland)

58,2%

33,2%

26,6%

14,0%

10,4%

2,4%

2,3%
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viteiten: die zijn belangrijk om elkaar te leren kennen en 
zelf dingen organiseren in de buurt werkt verbindend. 
Ook verenigingen zoals sportclubs vormen een middel om 
mensen te verbinden. Zo is Hockeyvereniging Feyenoord 
opgericht om kinderen met verschillende achtergronden 
samen te laten hockeyen. Senioren in Kralingen noemen 
verbinding door kunst en cultuur belangrijk. Zij organise-
ren bijvoorbeeld een dodenherdenking voor jong en oud 
om met jongeren verhalen over het bombardement te 
delen:

“We moeten proberen verbinding te zoeken. Bij 
de dodenherdenking organiseren we dat oudere 

mensen met jongeren hun ervaring delen. En dan 
gaan we gezamenlijk naar de herdenking.” 

Vrouw, 71 jaar, gesprek met senioren in Kralingen

Voor een vriendelijke omgang met elkaar en vreedzaam 
samenleven is het nodig om respect en begrip voor 
elkaar te hebben. In de gesprekken geeft men aan dat 
de omgangsvormen beter kunnen: tussen jong en oud, 
tussen verschillende etnische groepen maar ook gewoon 
op straat en in de buurt. Vaak wordt gesuggereerd dat dit 
vroeger beter was, ook door jongeren. Men ervaart weinig 
begrip en respect voor elkaar in de openbare ruimte, 
mensen willen minder naar elkaar luisteren of durven 
elkaar niet aan te spreken: 

“Vroeger speelden we in de portieken en dat was 
eigenlijk best wel gezellig. Maar als je dat nu doet 

dan zeggen de buren niks tegen jou, dat je rustiger 
moet zijn, maar ze bellen meteen de politie als ze 
last hebben. Dat komt omdat er allemaal nieuwe 

bewoners hier zijn gekomen. Als vroeger een buurt-
bewoner zei “Ja je mag in de portiek spelen, maar 

ruim het op en hou het rustig”, ja, dan deden we 
dat. Maar tegenwoordig spreekt niemand je aan.” 

Vrouw, 33 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst

Toch vinden ook veel mensen dat Rotterdammers juist 
bijzonder vriendelijk tegen elkaar zijn. Ze zijn niet arro-
gant en helpen elkaar.

Jong en oud

De verschillen tussen generaties lijken te worden versterkt 
door migratie. Door het grote aantal migranten is Rotter-
dam een stad met een relatief jonge bevolking. Tegelij-
kertijd wonen er door vergrijzing veel ouderen. Oudere 
Rotterdammers zijn vaker van Nederlandse oorsprong, 

jonge Rotterdammers hebben vaker een migratieachter-
grond. Ouderen voelen zich soms slecht door jongeren 
behandeld en jongeren voelen zich vaak niet begrepen. 

“Buren klagen dat wij jongeren aan het hangen 
zijn. Maar dat hangen, dat is niet echt hangen. We 

zoeken een manier om onze dag te vullen. Wij zien 
het als vermaak. En dat creëert een spanning en 

botsing tussen de buurtbewoners en de jongeren 
en dan wordt er vaak politie ingeschakeld. Dan 

moeten wij daar weer weggaan.” 

Jongen, 17 jaar, gesprek met jongeren in Crooswijk

Beide groepen zouden meer begrip voor elkaars behoef-
tes willen. Meerdere respondenten benadrukken dat 
jongeren en ouderen van elkaar kunnen leren en elkaar 
kunnen helpen. 

Culturele verschillen worden door jongeren en ouderen 
verschillend beleefd. Jonge Rotterdammers zijn over het 
algemeen zeer positief over de diversiteit van nationa-
liteiten en culturen. Het hoort bij Rotterdam, vinden ze 
(figuur 4.2). Jonge Rotterdammers hebben meer erva-
ring met culturele diversiteit dan ouderen: ze zijn ermee 
opgegroeid en ze hebben een diverse vriendenkring. In 
verschillende groepsgesprekken benadrukken jongeren 
dat culturele achtergronden in de toekomst waarschijn-
lijk minder geproblematiseerd worden omdat culturele 
diversiteit vanzelfsprekender zal zijn.  

“Aan digitalisering ontkomen we helaas 
niet. Jongeren kunnen ouderen compu-

terles geven en ouderen kunnen jongeren 
een stukje levenservaring meegeven.” 

Man, 68 jaar, sinds 48 jaar bewoner van Rotterdam, 
mbo, straatgesprek Delfshaven

“Ik woon nu gewoon in een studentenflat. 
Wat ik heel leuk zou vinden, is als je echt in 

een buurt woont waar je ouderen hebt en 
waar er studenten en jongere gezinnen zijn. 

Waar iets ontstaat zodat de kinderen, jonge-
ren en studenten de ouderen helpen. En de 

ouderen kunnen weer de studenten en de 
beginnende gezinnen helpen.” 

Vrouw, 21 jaar, gesprek met studenten  
Hogeschool Rotterdam/Mentoren op Zuid
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Een leerlinge van het Erasmiaans Gymnasium over de 
Rotterdamse diversiteit: 

“Het Rotterdamse straatbeeld is heel mooi, omdat 
je echt superveel verschillende mensen en cul-
turen hebt. Je ziet veel verschillende mensen, ze 
kleden zich heel verschillend. En dat is in Rotter-
dam allemaal gewoon, heel normaal. Het maakt 
echt niet heel veel uit hoe je eruitziet. Je hebt ook 
steden waar iedereen er ongeveer hetzelfde uitziet. 
Dat is wel een opvallend verschil met andere ste-
den, dat vind ik fijn hier.” 

Meisje, 16 jaar, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Diversiteit hoort bij de stad, dat vinden oudere bewoners 
ook. 

“Het multiculturele hoort bij havenstad Rotterdam, 
dat is onze identiteit. De haven heeft altijd mensen 
van buiten aangetrokken. Rotterdam is ook een 
arbeidersstad met veel goedkope woningen, dat 
trekt nu eenmaal migranten aan.” 

Man, 62 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

Op het portaal wordt opgemerkt:

“Als je niets hebt met diversiteit, ben je geen echte 
Rotterdammer. Het moet maar eens gezegd wor-
den: Iedereen is welkom.” 

Anoniem, Portaal 

“De charme van deze stad is juist de kleur en de 
diversiteit, daarom voel ik mij thuis.”

Anoniem, Portaal

 
Culturele diversiteit in balans

Dat wil niet zeggen dat mensen alle vormen van diver-
siteit op prijs stellen. Sommige uitingen van diversiteit, 
zoals de verscheidenheid aan eettentjes, worden wel 
gewaardeerd, anderen niet, zoals schoolklassen waarin 
kinderen met migratieachtergrond overheersen of andere 
normen en waarden. 

Er zijn (autochtone) bewoners die zich door de verande-
rende bevolkingssamenstelling van de wijk verdrongen 
voelen. Zij herkennen hun wijk niet meer en voelen zich 
minder thuis (figuur 4.2). 

“De stad is niet meer van ons, normen en waarden 
zijn weg. Bijvoorbeeld het gedrag in de super-
markt, we zijn onze eigen identiteit kwijt.” 

Man, 80 jaar, geboren en bewoner van Rotterdam,  
straatgesprek Markt Alexanderpolder

Sommigen zien mensen met een migratieachtergrond 
liever vertrekken. Een beetje diversiteit is prima, maar 
niet te veel migranten - en vooral geen overheersing van 
één groep. 

4.2 In 2037 hebben Rotterdammers nog meer verschillende cul-
turele achtergronden dan nu. Hoe kijk jij daar tegenaan?

De meeste Rotterdammers staan positief tegenover (een beetje) culturele diversiteit. Jongeren 
zijn vaker dan ouderen positief over culturele diversiteit en vinden dat het bij Rotterdam hoort. 
Bewoners van Rotterdam-Zuid geven vaker aan de toenemende culturele diversiteit een (enigs-
zins) negatieve ontwikkeling te vinden. Zij zeggen vaker zich minder thuis te voelen. Toch staat 
ook meer dan de helft van hen positief tegenover diversiteit. Mensen uit de laagste inkomens-
groep zijn (iets) negatiever over diversiteit dan andere groepen en ook respondenten met een 
problematische gezondheid zijn vaker negatief.

Positief! Dit hoort bij 
Rotterdam - 25,8%

Beetje diversiteit is beter - 34,0% Neutraal - 21,9% Minder 
verschillen - 
11,4%

Ik voel me steeds 
minder thuis in 
Rotterdam - 6,9% 
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“Een goede verdeling van nationaliteiten is ge-
wenst, want anders krijgt men steeds meer sociaal 
afgesloten culturen. Niet iedereen zal hier blij mee 
zijn, maar het is de enige manier om sociale isola-

tie van bepaalde culturen te voorkomen.” 

Portaal, anoniem 

Menging van wijken en spreiding kunnen segregatie 
tegengaan en integratie bevorderen, horen we. Zo merkt 
een vrouw met Antilliaanse achtergrond op dat het leuker 
en leerzamer is om met verschillende mensen op een 
galerij te wonen. Er moet niet één groep overheersen. De 
multiculturele samenleving moet ‘in balans’ zijn. 

“Ik woon op een galerij met heel veel verschillende 
culturen. Dan ga je wel even naar je buren om din-

gen te vragen, of dan vragen ze jou weer wat. Dat 
multiculturele, dat je niet alleen maar met je eigen 

groep woont, dat vind ik goed.” 

Vrouw, 31 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst, Zuidwijk

Veel migranten waarderen de diversiteit. Vanwege de 
aanwezigheid van veel verschillende culturen wordt er 
minder gediscrimineerd en voelen mensen zich thuis. 
Juist omdat Rotterdam zo divers is, kan iedereen zich 
in Rotterdam thuis voelen. Over het algemeen ervaren 
mensen een ‘open sfeer’. Vrouwen van Turkse komaf ge-
ven in het groepsgesprek bijvoorbeeld aan dat zij zich in 
Rotterdam vrij voelen om zelf te bepalen hoe ze invulling 
geven aan hun geloofsbeleving en of ze wel of niet een 
hoofddoek dragen.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over discriminatie. Jongeren 
van het Marnix Gymnasium geven aan dat zij steeds meer 
discriminatie zien en dat zij zich zorgen maken over de 
opkomst van Wilders en het populisme. Ook in de straat-
gesprekken geven Rotterdammers met een migratieach-
tergrond aan soms discriminatie te ervaren. Zij voelen 
zich hierdoor minder thuis in de stad. Zij wijzen ook op de 
rol van de media in de negatieve benadering van mensen 
met een migratieachtergrond. 

In een gesprek met jongeren van jongerenraad Young010, 
geven enkele deelnemers aan dat zij in toenemende mate 
discriminatie ervaren door judging: als zij een winkel bin-
nengaan worden zij altijd goed geobserveerd omdat het 
personeel er bij voorbaat al vanuit gaat dat zij iets willen 
stelen. De jongeren voelen zich niet fijn op plekken waar 
bijna alleen autochtone Rotterdammers zijn. Volgens hen 
wordt er vooral gediscrimineerd door oudere autochto-
nen. De hoop is dat er in de toekomst minder gediscrimi-
neerd wordt, jongeren groeien nu op met veel culturen. 

Er zijn ook bewoners met een migratieachtergrond die 
zich zorgen maken over de komst van nieuwe migranten. 
In het groepsgesprek met vrouwen van Marokkaanse 
afkomst wordt erop gewezen dat de komst van nieuwe 
migranten voor verdringing op de arbeidsmarkt zorgt. 
Een vrouw van Marokkaanse afkomst noemt een voor-
beeld van een bedrijf waar haar man werkzaam is. Veel 
Nederlandse werknemers met een vast contract werden 
onlangs ontslagen en een Pools uitzendbureau levert nu 
Poolse werknemers die tijdelijk komen werken voor een 
lager loon. Zij vindt dit oneerlijk, de overheid zou ervoor 
moeten zorgen dat “eigen mensen” eerst werk krijgen.

“In Amsterdam vind ik ze zo hatelijk. Echt 
hoor, ook hoe ze dan tegen een Marokkaan 
doen. Hier niet. Hier voel je je heel anders. 

Dan denk je ‘Shit, het is toch hetzelfde land’, 
maar in Amsterdam behandelen ze je als 
een stuk vuil. Hier niet, want wij zijn alle-

maal Rotterdammers.” 

Vrouw, 28 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Marokkaanse afkomst, Tarwewijk

“Hier hebben alle mensen respect voor 
elkaar. Niemand vraagt ‘Waarom draag 

je geen hoofddoek’, ‘Waarom bid je niet’, 
‘Waarom vast je niet’. Hier bemoeit niemand 

zich ermee. Als ik niet heb gebeden geef ik 
redenen aan God, niet aan de mensen.” 

Vrouw, 49 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Turkse afkomst, Tarwewijk

“Er zijn heel veel culturen in Rotterdam. Ik 
vind het geweldig. Goed. Omdat iedereen 

goed met elkaar omgaat. Dan heb je minder 
kans op discriminatie.” 

Vrouw, 27 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst, Zuidwijk
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WENSEN VOOR EEN  
VERBONDEN STAD 

Ontmoetingsplekken

Rotterdammers willen meer verbinding tussen groepen 
en zo de ervaren kloof tussen groepen bewoners verklei-
nen. Voor de toekomst wensen bewoners meer ontmoe-
tingsplekken en gemeenschappelijke activiteiten, zoals 
evenementen, festivals of markten. Ook een gevarieerd 
aanbod aan kunst en cultuur worden in dit kader vaak 
genoemd. 

“Sociale wijkactiviteiten zodat mensen elkaar leren 
kennen. Faciliteiten zijn hiervoor nodig, kleine 
winkeltjes/horeca.”

Portaal, anoniem  

Voor verbinding moet je met elkaar in gesprek gaan en 
elkaar tot op zekere hoogte kennen. In de stad is daar-
voor openbare of publieke ruimte nodig: groen, parken, 
bibliotheken of andere ruimte. Het gaat daarbij vooral 
om de zogenoemde ‘publieke familiariteit’: kennis over 
buurtbewoners die ontstaat uit herhaaldelijke contacten 
in de publieke ruimte. Deze kennis stelt ons in staat om 
buurtgenoten te leren vertrouwen, of in ieder geval in 
te kunnen schatten. Voor ‘echt’ contact, iets met elkaar 
doen of praten, zijn specifieke ontmoetingslocaties zoals 
buurthuizen nodig. 

“Buurthuizen zijn een goede plek om elkaar te ont-
moeten. Het is ouderwets, maar je kunt er in deze 
tijd zeker iets hips van maken. Tegenwoordig komt 
alles van vroeger terug, dus waarom buurthuizen 
niet.” 

Man, 53 jaar, sinds 45 jaar bewoner van Rotterdam,  
straatgesprek Afrikaanderplein

Voorbeelden van ontmoetingsplekken liggen in het do-
mein van cultuur en vrije tijd, zoals clubs en verenigingen, 
bibliotheken en buurthuizen. Dit soort gelegenheden zou-

den voor alle generaties aantrekkelijk moeten zijn, zodat 
jong en oud elkaar daar ontmoeten. Ook combinaties met 
zorg en welzijn worden genoemd, enkele bewoners noe-
men voorbeelden uit het buitenland, zoals in Scandinavië. 

“Rotterdam mag best wel wat meer kijken naar 
Scandinavische landen, waar een geïntegreerd 
buurtcentrum van bibliotheek, welzijn en gezond-
heidszorg de norm is.”

Portaal, anoniem  

Maar ook in Rotterdam zijn er goede voorbeelden. Over 
ontmoeting tussen verschillende generaties noemt een 
studente de Centrale Bibliotheek: 

“Weet je waar het al een beetje is? Bij de centrale 
bieb. Daar kom ik vaak en daar zie je eigenlijk wel 
echt alle leeftijden die gaan schaken of iets gaan 
drinken of eten. Daar zie ik dat eigenlijk wel.” 

Vrouw, 23 jaar, gesprek met studenten in Bloemhof

Voor onverwachte ontmoetingen zou men kunnen expe-
rimenteren met het bij elkaar brengen van verschillende 
clubs van bewoners. Zo vertelt een bewoner uit Delfshaven 
dat hij een keer zijn motorclub heeft uitgenodigd om een 
bezoek te brengen aan een bazaar in zijn moskee. Dat 
zorgde voor veel leuke momenten. Dit soort onverwachte 
ontmoetingen zouden vaker plaats moeten vinden, vindt 
hij. Ouders hebben veel gedeelde vragen, bijvoorbeeld 
over opvoeding en digitale media. Je zou gesprekken in ou-
derkamers op scholen breder kunnen opzetten met ouders 
van verschillende achtergronden, dat schept een band. 

Een ander vaak genoemd domein is sport. Samen sporten 
is belangrijk voor sociale contacten en vindt plaats in een 
ontspannen sfeer. Maar we zouden elkaar ook vooral op 
straat moeten ontmoeten. Buurthuizen zijn volgens som-
migen niet ideaal om binding te stimuleren, omdat daar 
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vooral een bepaald type mensen komt, zoals ouderen of 
bewoners die hulp nodig hebben. Ontmoeting in de buurt 
kan worden gestimuleerd door te investeren in de fysieke 
inrichting, zoals speeltuinen, parken en pleinen, gemeen-
schappelijke binnenterreinen en buurtuinen en horeca 
(zie ook hoofdstuk 2) en door meer buurtinitiatieven te 
organiseren. 

Wifivrije zones

Opvallend in het kader van ontmoetingsplekken is de 
vraag naar wifivrije ruimtes of -zones. Dat maakt ‘echt’ 
contact en aandacht mogelijk. Vooral veel jongere bewo-
ners geven aan dat het toenemend gebruik van sociale 
media is doorgeslagen. Zij wensen voor de toekomst 
fysieke ontmoetingsplekken voor echte sociale interactie 
zonder constante afleiding.  

“Plekken waar mensen kunnen komen en kunnen 
praten. Gewoon buiten en zonder technologie. 

Dat zou echt mooi zijn. Dat zou ik doen, van die 
buurthuiskamers. Als je dan problemen hebt, dan 

kan je komen.”

Man, 42 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst

 

Hoewel andere jongeren ook wel voor combinaties plei-
ten, bijvoorbeeld een gamehal voor verschillende soorten 
spellen voor jong en oud.

“Ik denk wel dat het voor alle leeftijdsgroepen 
moet zijn. Niet alleen voor jongeren, zelfs mis-

schien wel voor volwassenen. Hangt er maar vanaf 
wat voor games. Als het maar divers genoeg is. 

Bijvoorbeeld een bowlingbaan, of dat er kaartspel-
letjes worden gespeeld. En dan heb je daartussen-

in van die  
gamecapsules waar kinderen kunnen spelen.” 

Man, 22 jaar, gesprek met studenten in Bloemhof

Feest vieren

Bij verbindende activiteiten denken Rotterdammers ook 
aan grootschalige evenementen waarbij samen feest-
vieren centraal staat. We zouden met elkaar ‘Rotterdam’ 
moeten vieren, bijvoorbeeld door een Rotterdamfeest 
te organiseren. Dat zou goed zijn voor een gezamenlijke 
Rotterdamse identiteit. Hetzelfde gaat op voor een feest 
van alle culturen in de vorm van een multiculturele dag. 
Immers, zo stellen onder andere vrouwen van Marokkaan-
se afkomst in het groepsgesprek, elk feest is een aanlei-
ding om iets met elkaar te doen, zoals ook Koningsdag 
een verbindend feest is. 

“Een koor, met elkaar zingen en muziek 
maken. Culturele activiteiten voor alle op-

leidingsniveaus. Hier in Kralingen/Crooswijk 
hebben we ‘Van Opera tot Smartlap’. Dat is 

een buurtinitiatief dat nu heel bekend is. 
Mensen komen bij elkaar, iedereen zit gezel-

lig te luisteren. Zulk soort dingen, dat moet 
wel blijven. Leuke dingen voor iedereen.” 

Vrouw, 71 jaar, gesprek met senioren in Kralingen

“We leven nu op eilandjes en hebben een ge-
sloten en vijandige houding tegenover elkaar. 

We moeten investeren in buurtbijeenkom-
sten met iedereen. Ga eens samen koken bij-

voorbeeld. Zo leren we elkaars achtergrond 
kennen en verdwijnt het wij-zij denken.” 

Vrouw, 61 jaar, sinds 7 jaar bewoner van Rotterdam, 
straatgesprek Keizerswaard

“Misschien als er meer feest is, dat je elk 
jaar de dag gaat vieren op de datum waarop 
Rotterdam bestond, dat heel Rotterdam dan 

feest viert” 

Jongen, 10 jaar, gesprek op de Arentschool

“Ja, alleen als ze het goed gaan aansturen 
op saamhorigheid. Bijvoorbeeld op Konings-
dag, dan zie je iedereen heel leuk met elkaar 

alles samendoen. Waarom doe je dan niet 
een multiculturele dag, voor de hele stad is 

met vuurwerk en overal eten en tentjes.” 

Man, 22 jaar, gesprek met studenten in Bloemhof
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Gemengde wijken, gemengde scholen

Ontmoeten en verbinden gaat minder goed in gesegre-
geerde wijken. Veel Rotterdammers willen gemengde 
wijken en gemengde scholen. Meer menging op scholen 
betekent samen opgroeien en leren. Dan leren kinderen 
begrip te hebben voor elkaars verschillen. Sommige Rot-
terdammers vinden dat kinderen langer met elkaar naar 
school zouden moeten gaan en dat er dus geen aparte 
scholen voor vmbo en vwo zouden moeten zijn. Zo komen 
leerlingen van verschillende niveaus elkaar tegen.

“Vanuit de opvoeding moeten kinderen meer 
mengen, zodat de kloof tussen arm, rijk, werken-
den en niet-werkenden kleiner wordt. Ook scholen 
spelen hier een belangrijke rol. Scholen moeten 
meer gemengd zijn. Als het nodig is, moet hier een 
systeem voor worden gemaakt. Alles begint bij de 
kinderen: als we die nu meer tolerantie aanleren, 
zal het in de toekomst vanzelf gaan. Een veilige 
sociale omgeving is belangrijk voor kinderen.” 

Vrouw, 40 jaar, straatgesprek Schielandhuis

Hoewel ook wordt gezegd dat veel mensen niet te ver-
anderen zijn, denken mensen discriminatie te kunnen 
aanpakken door de positieve kanten van diversiteit te 
laten zien. Rotterdammers met een migratieachtergrond 
zouden bijvoorbeeld eenzame mensen kunnen helpen. 
Ook zou institutionele uitsluiting moeten worden te-
gengegaan, bijvoorbeeld door meer diversiteit in hoge 
functies en in het bestuur te bevorderen. 

“Daarnaast zie ik ook dat heel veel jongeren waar 
wij nu mee werken echt stappen hebben gemaakt. 
Die ook een hoge functie zullen bekleden in de 
toekomst. Dat zorgt dus voor diversiteit aan de 
top ook. Veel gemengde bedrijven, dat zie ik wel 
gebeuren in Rotterdam. “

Man, 33 jaar, gesprek met jongeren in Zuidwijk
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CONCLUSIE

Rotterdam is een superdiverse stad. Mensen ervaren niet alleen verschillen tussen etnische groepen, maar ook tussen 
jong en oud. Hoewel een deel van de Rotterdammers niet positief staat tegenover diversiteit (naar afkomst), is het al-
gemene beeld dat diversiteit bij een havenstad als Rotterdam hoort. Wel moet de diversiteit ‘in balans’ zijn en mag niet 
één groep domineren. Een groot deel van de bewoners viert diversiteit en voelt zich mede daarom thuis in Rotterdam. 
Ondanks of wellicht dankzij de trends van individualisering en digitalisering is er een grote behoefte aan de menselijke 
maat en weer echt contact. Zorgen rondom diversiteit en eenzaamheid stimuleren de wens naar verbinden. Er is een 
grote vraag naar meer fysieke ontmoetingsplekken en verbindende activiteiten in de stad en in de buurt. 

Straatactie Zuidplein (Foto: Roel Dijkstra)
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Straatactie Binnenrotte (Foto: Rogier Bos)
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2037

Rotterdam is in 2037 meer dan ooit een stad vol talent. In Rotterdam 
wordt talent erkend en ontwikkeld. Leren in de praktijk is net zo belang-
rijk als theoretische leerwegen. In de nieuwe maakindustrie zijn studen-
ten met een praktische opleiding onmisbaar geworden voor de stad. Op 
scholen bepalen de leraren samen met de leerlingen de vervolgopleiding, 
zodat deze altijd aansluit op het talent van de leerling zelf. De scholen 
bereiden de leerlingen goed voor op de arbeidsmarkt door samen met 
bedrijven lesprogramma’s te ontwerpen die leerlingen voor een bepaalde 
periode kunnen volgen. Daarnaast krijgen leerlingen een brede basis aan 
vaardigheden mee: de zogenoemde 21st century skills. Lessen ‘gezonde 
en duurzame leefstijl’ en burgerschapslessen zijn een vast onderdeel van 
het curriculum. Ouders blijven via scholen op de hoogte van onderwijs-
technieken die kinderen ook thuis kunnen gebruiken. Tweetalig onderwijs 
is verplicht, kinderen kunnen kiezen uit verschillende wereldtalen zoals 
Chinees of Arabisch. Zo wordt aan de behoefte van de geglobaliseerde ar-
beidsmarkt voldaan. Het onderwijs plukt de voordelen van digitalisering, 
maar heeft ook de menselijke maat behouden. De leraar is juist nog veel 
belangrijker geworden. Het beroep is weer enorm aantrekkelijk, vooral 
door de goede arbeidsvoorwaardes. 

Rotterdam is een stad van bewoners die constant door- of bijleren. Je doet 
werkervaring op door stages, waardoor de onrealistische eis ‘wel werker-
varing maar het liefst jong en net afgestudeerd’ tot het verleden behoort. 
De trend van flexibilisering op het gebied van arbeidscontracten is niet 
doorgezet. De overheid heeft ervoor gezorgd dat het voor bedrijven weer 
aantrekkelijk is vaste contracten aan te bieden. Er zijn nog steeds veel 
zelfstandigen, maar er zijn collectieve regelingen waardoor zij zich beter 
kunnen verzekeren. Bijna iedereen werkt nu deeltijd. Werktijden zijn flexi-
beler geworden, we kunnen werken waar we willen, hoewel de meeste 
mensen nog steeds graag werken op een werkplek samen met collega’s. 

Omdat de robotisering veel ‘mensenwerk’ overbodig heeft gemaakt, zijn 
we minder gaan werken. De uren die we minder werken besteden we nu 
aan een ‘maatschappelijke bijdrage’ of aan zorg voor vrienden en familie. 
Ook heeft de overheid veel nieuwe banen in de zorg, het welzijn en de 
cultuursector gecreëerd, zorg blijft wel mensenwerk. Over ‘verplichte 
tegenprestatie’ heeft niemand het meer, iedereen vindt het vanzelfspre-
kend om zich een deel van zijn tijd in te zetten voor de gemeenschap. Ook 
het aantal ouderen dat vrijwilligerswerk doet is explosief gestegen, want 
het is dé manier om eenzaamheid tegen te gaan en een groeiend deel van 
de stadsbewoners bij de stad te betrekken. Het eerste experiment met een 
basisloon is net afgesloten en zal moeten worden geëvalueerd. 

5. 
TALENTVOLLE STAD
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Leren en werken in een gedigitaliseerde wereld

De intensivering van digitalisering, automatisering en robotisering heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, zeker in 
open economieën als Nederland en dus ook in Rotterdam. De arbeidsproductiviteit zal sterk stijgen en met game changers 
zoals 3D-printen staan we aan het begin van een grote verandering van de arbeidsbehoefte maar ook van de onder-
wijsbehoefte. De verwachting is dat beroepen sterk zullen veranderen en dat bepaalde banen zullen verdwijnen, zoals 
routinematige en administratieve banen. De kunst is om kinderen en jongeren goed voor te bereiden op een onzekere 
toekomst en de beroepsbevolking continu bij te scholen om de veranderingen in de arbeidsmarkt bij te benen. Een 
gedegen basiskennis en vaardigheden als creativiteit en kritische informatieverwerking zijn belangrijk voor het leven in 
een gedigitaliseerde wereld - maar ook de motivatie om te blijven leren en je aan te passen. 

Door de toenemende automatisering werken we in de toekomst wellicht ook minder, wat consequenties heeft voor 
onze tijdsinvulling en mogelijkheden biedt voor andere vormen van zingeving. 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet waarschijnlijk door. Hierdoor stijgt mogelijk het aantal mensen dat meerdere 
tijdelijke deeltijdbanen heeft. Bepaalde groepen zullen een verhoogd risico op inkomensverlies lopen. In de toekomst 
kan de armoede dan ook toenemen, net als de inkomens- en vermogensverschillen. Tegelijkertijd wordt er een groter 
beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht. Burgers moeten steeds meer zelf regelen in een wereld die steeds 
complexer wordt en gekenmerkt wordt door onzekerheid. Burgers moeten ook steeds meer voor elkaar doen en de 
druk op mantelzorgers zal toenemen.

RDM Makerspace, Heijplaat (Foto: Claire Droppert)
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HOE STIMULEREN WE  
TALENT VOLGENS ROTTER-
DAMMERS? 

Digitalisering, robotisering en  
flexibilisering

Rotterdammers maken zich zorgen dat banen door 
robotisering verdwijnen en er is veel weerstand tegen de 
flexibilisering van arbeidscontracten. 

Het gaat in de gesprekken ook vaak over digitalisering, 
maar dan gaat het vooral om de invloed op het afnemend 
contact tussen mensen (zie ook hoofdstuk 4) en minder 
over de effecten ervan op onderwijs en arbeid. Op straat 
en in groepsgesprekken is innovatie in het onderwijs 
geen groot thema en de invloed van digitalisering op de 
arbeidsmarkt ook niet. 

Jongeren maken zich verassend weinig zorgen over hun 
eigen baankansen in de toekomst: ook al verdwijnen er 
banen, er zullen andere beroepen bijkomen. Zo moeten 
machines en robots geprogrammeerd en onderhouden 
worden. Verder blijven sociale beroepen, bijvoorbeeld in 
de zorg of in het onderwijs, mensenwerk. Ook innoveren 
blijft iets menselijk, zo stellen verschillende leerlingen, 
zij denken niet dat alles kan worden overgenomen door 
robots. 

“In twintig jaar kan het zijn dat je meer informatie 
nodig hebt. Want er zijn misschien banen wegge-
gaan, maar door technologie komen er weer banen 
bij die nu nog niet bestaan, maar over twintig jaar 
wel. Dan moet je je toch weer bijscholen. Zo gaat 
het door, het is een cirkel.” 

Man, 22 jaar, gesprek met studenten in Bloemhof

De leerlingen van het Marnix Gymnasium maken zich 
vooral zorgen over anderen. Veel mensen zullen hun baan 
verliezen door automatisering. Er moet een oplossing ko-
men voor de dreigende werkloosheid van grote groepen 
mensen. Grote werkloosheid is een bedreiging voor de 
samenleving en leidt tot meer criminaliteit of populisme, 
stelt een leerling. Het bedrijfsleven zou verplicht kunnen 

worden om mensen die ze ontslaan om te scholen, maar 
dan wordt het nog aantrekkelijker om een robot in plaats 
van een mens aan te nemen. Een robot hoeft tenslotte 
niet bijgeschoold te worden. Een lastig vraagstuk, vinden 
de leerlingen. 

In de haven zijn al veel banen verdwenen door logistieke 
innovaties en automatisering:

“We hebben nog kantines meegemaakt met 
vijfhonderd, zeshonderd man. Soms zaten we op 
een boot met meer dan honderd mensen, en nu 
nog maar vier tot vijf man. Alleen maar de boel in 
de gaten aan het houden. De room is ervan af, zo 
noemen we dat.” 

Man, 64 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

Sommigen denken ook dat de haven niet meer de belang-
rijke motor voor Rotterdam is en wijzen erop dat er naar 
alternatieven gezocht moet worden. Anderen vinden dat 
er juist geïnvesteerd moet worden in de haven en dan 
vooral in vernieuwing en innovatie. Men ziet veel moge-
lijkheden in verduurzaming: van de haven (Rotterdam 
zou koploper moeten zijn als schone haven) en in het 
algemeen. Duurzaamheid creëert kansen voor nieuwe 
werkgelegenheid en stimuleert de economie.

Toekomstgericht onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs wordt als goed ervaren, 
maar het onderwijs bereidt nog niet voldoende voor op 
de banen van de toekomst. Rotterdammers onderkennen 
de noodzaak van verandering van het onderwijs (vanwege 
de trends), toch zien zij liever niet dat de school als in-
stituut verandert. Er is veel weerstand tegen een verdere 
digitalisering van het onderwijs en men benadrukt het 
belang van de leraar en klassikaal onderwijs. 
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“Ik denk ook dat je nu nog heel veel klassiek 
onderwijs hebt met gewoon een leraar die een 

les lang uitlegt. Ik denk dat dat gedeeltelijk ook 
wel zou moeten blijven. Voor heel veel dingen is 
dat beter, bijvoorbeeld bij geschiedenis moet je 

gewoon een docent hebben die vertelt en dingen 
uitlegt. En die ook aan de klas kan zien van hey ze 

snappen het of ze snappen het niet.”

Meisje, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium hebben erva-
ringen opgedaan met digitale leermiddelen, zij gebruikten 
een langere periode een iPad in plaats van boeken. Zij 
vinden boeken minder afleidend dan iPads en denken dat 
het scherm niet goed voor je ogen is. 

“Ik denk dat je uiteindelijk toch altijd beter leert 
uit een boek. Gewoonweg omdat het rustiger is om 

naar te kijken en je raakt minder snel afgeleid. En 
ik denk dat we hier op school best een experiment 

zijn, een voorbeeld zijn van hey wacht de iPad 
werkt eigenlijk niet zo goed als we zouden willen. 

En boeken zijn vaak fijner.” 

Meisje, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Deze sentimenten werden ook door veel ouders in de 
straatgesprekken gedeeld. Ook de schoolkeuze vertrouwt 
men, ondanks steeds slimmer wordende programma’s, 
dan ook liever aan een echte leraar toe. 

Er worden niet alleen nadelen van digitalisering gezien. 
Scholieren benadrukken dat het nu veel makkelijker is 
om informatie op te zoeken. Digitale middelen maken het 
voor ouders makkelijker om de schoolprestaties van hun 
kinderen te volgen, bijvoorbeeld met behulp van apps.

“Vroeger, als ik op school was, ging ik soms een 
uur niet naar de les, spijbelen. Nu krijg ik binnen 

twee minuten een berichtje als mijn dochter niet in 
de klas zit. Tijdens de les nog. Ze is er niet, wordt 

gemeld en je krijgt - piep -een bericht binnen. Dus 
dat is superhandig. Huiswerk checken, kan ik haar 

vragen ‘Heb je dat gedaan? -– ‘Ja heb ik gedaan’. 
Dan gaan we even kijken wat voor huiswerk ze 

heeft. Ze hebben weinig meer te verbergen. Ik kan 
dat heel erg goed bijhouden.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

De school is daarnaast ook een belangrijke plek van socia-
le interactie: het is een plek om vrienden te maken en een 

belangrijke context om sociale vaardigheden te leren. 
In het portaal en op straat stellen Rotterdammers dat 
het onderwijs er is om de talenten, kwaliteiten en sterke 
punten van leerlingen te ontplooien. Maar de nadruk 
moet liggen op een sterke, algemene basis (figuur 5.1). 
Gezien de snelle veranderingen in de samenleving en 
economie, die in de toekomst wellicht nog sneller gaan, 
zegt een deel van de respondenten dat het onderwijs niet 
te snel zou moeten specialiseren. Kinderen moeten nu te 
snel keuzes maken. Sommigen denken dat boekenkennis 
en stampen minder belangrijk worden. Extra aandacht 
zou moeten gaan naar sociale competenties en creatieve 
vaardigheden (figuur 5.2). De toekomst stelt nieuwe eisen. 
Veel Rotterdammers geven aan dat leerlingen op hun 
eigen niveau en tempo zouden moeten kunnen leren  

5.1 Investeren is vooruitkijken. Dat geldt ook 
voor onderwijs. In welk soort onderwijs moe-
ten we extra investeren om jongeren in 2037 
goed voor te bereiden op de maatschappij? 

64,4% 
Basis- en voortgezet onderwijs:  

iedereen krijgt de beste start 

11,1%
Hoger onderwijs: hoe meer hoger 

opgeleiden hoe beter

24,5%
Vakonderwijs (mbo): 

de economie heeft 
vakmensen nodig 

5.2 In de toekomst leren middelbare scholie-
ren andere dingen dan nu. Waar moet volgens 
jou in 2037 extra aandacht naar uitgaan?

Creativiteit en kritisch denken

Sociale competenties en 
vaardigheden

Hun passie en zelfontplooiing

Internationale oriëntatie en 
talenkennis

Goed burgerschap

Ondernemerschap

Anders

53,1%

45,6%

32,2%

19,8%

17,7%

11,4%

3,4%
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(‘onderwijs op maat’) en zien in de technologie kansen 
om meer flexibel onderwijs aan te bieden. “Differentiatie 
met behulp van technologie”, zoals een van de respon-
denten het noemt. Naschoolse online lesprogramma’s 
kunnen hierbij een rol spelen. 

Kansengelijkheid is een van de grootste uitdagingen. 
Kinderen die thuis veel begeleiding van ouders krijgen en 
goed zelfstandig kunnen leren hebben een grote voor-
sprong op kinderen die afhankelijk zijn van de leraar en 
wat er op school gebeurt en die voorsprong vergroot zich 
gedurende hun onderwijscarrière. 

Er wordt ook vaak gewezen op de onderwaardering van 
het vakmanschap. Praktisch leren wordt onderschat. De 
nieuwe maakindustrie en robotisering bieden mogelijk-
heden om het beroepsonderwijs te herwaarderen. Voor 
de maakindustrie heb je immers mensen nodig die met 
de handen kunnen werken. In de groepsgesprekken werd 
veelvuldig gesproken over de mogelijkheden die de op-
komende maakindustrie in combinatie met robotisering/
digitalisering en duurzaamheid biedt:

In het gesprek in Middelland worden de kansen voor 
mensen met een migratieachtergrond in de maakindus-
trie gezien:

“De ‘maker movement’ is in Rotterdam heel be-
langrijk, vooral hier in West. In de toekomst maken 
we producten zelf en er zijn genoeg mensen die 
hier een rol in kunnen spelen. Vroeger was er een 
stroom van multinationals die naar lageloonlanden 
gingen voor productie en nu zie je dat het maken 
van de producten teruggaat naar de landen zelf. En 
daar spelen migranten een rol.'' 

Man, 74 jaar, gesprek met bewoners in Middelland

Inkomensonzekerheid

Veel bewoners hebben het in de gesprekken over onzeker-
heid van werk en inkomen. Er is in dat verband veel weer-
stand tegen de trend van robotisering en flexibilisering. Er 
is een roep om meer werkgelegenheid, nieuwe vormen van 
werkgelegenheid en het inperken van flexibele contracten 
en uitzendwerk. Zorg moet steeds goedkoper, waardoor 
banen in de zorg en in het welzijnswerk verdwijnen. 

Rotterdammers maken zich druk over de armoede in de 
stad. In de straatgesprekken werd armoedebestrijding 
vaak genoemd. Er moet vooral meer geld en aandacht 
naar armen en gezorgd worden voor voedsel en huisves-
ting. Ook meer werkgelegenheid en mensen aan een baan 
helpen worden gezien als instrumenten tegen armoede.

Baanonzekerheid geldt ook op mbo en hbo-niveau: een 
diploma is geen garantie meer voor een goede baan. Een 
baan is nodig voor inkomenszekerheid en pensioensop-
bouw, maar dat wordt steeds lastiger door de flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt. Veel vaste banen verdwijnen 
door de inzet van uitzendbureaus. Onder de Rotterdam-
mers is er een voorkeur voor een vaste baan ten opzichte 
van een flexibel contract, wat de trend is (figuur 5.3). 
Vrouwen van Marokkaanse afkomst geven in het gesprek 
aan dat zij telkens weer iets anders moeten gaan doen, 
zodat ze ook geen expertise in een bepaald vakgebied 
kunnen opbouwen. Hierdoor komen ze vaak terecht bij 
banen onder hun niveau. Door de onzekerheid die flexi-
bele contracten veroorzaken, vertonen jongeren uitstel-
gedrag ten aanzien van grote stappen in hun levensloop: 
eerst een vaste baan, dan een huis, samenwonen en dan 
pas kinderen: 

“Ja, banen verdwijnen. En niet alleen in de haven, 
ook in de stad natuurlijk. Drie keer achter elkaar 
een nul-urencontract en na drie jaar rot je weer op. 
Ja, dan kan je geen huisje huren of een gezinnetje 
stichten. Dan blijven ze bij hun ouders wonen.”

Man, 64 jaar, gesprek met gezin in Prinsenland

“Dat ze dat dan ook kunnen recyclen tot 
nieuw papier en nieuwe kleren. Er is ook een 
man die heeft een machine gemaakt en als 
die daar afval instopt dan kan die daar een 
vaas met kleur mee maken.” 

Jongen, 11 jaar, gesprek op de Arentschool

“Dan kan je gewoon handdoeken uitprinten. 
Oh mijn sokken zijn kapot. Ja maar bijvoor-
beeld zoals je nu toner hebt voor je printer. 
Dat het dan binnenkort of over twintig jaar 
in 3D-printer formaat is.” 

Jongen, 17 jaar, gesprek op het Marnix Gymnasium

“Niet alleen inzetten op soft skills, sommi-
gen jongeren kunnen niet goed leren maar 
uitstekend met hun handen werken, deze 
talenten worden te veel onderschat en zeker 
ondergewaardeerd.” 

Portaal, anoniem
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Flexibel werken

De meeste Rotterdammers kiezen voor een balans tussen 
flexibiliteit en de zekerheid van een vaste baan (figuur 
5.3). De leerlingen van het Marnix Gymnasium gruwelen 
van een baan zonder afwisseling op kantoor:

“Op een kantoortje werken lijkt me echt totaal niet 
leuk, want dan zit je zo beklemd. En dan moet je 
iets op je computer gaan doen. Maar dat lijkt me 
echt niet leuk, maar bijvoorbeeld iets als dokter 

worden of ja advocaat of journalist worden zoiets. 
Maar dan niet achter een bureau.” 

Meisje, gesprek op het Marnix Gymnasium

Toch spraken we op straat weinig mensen die graag 
alleen flexibel of thuis zouden werken. Het kantoor blijft 
populair, al combineren de meeste dit graag met thuis-
werken. Respondenten op straat vinden het kantoor een 
belangrijke plek voor de sociale interactie met collega’s, 
en daarnaast biedt het structuur.

Het vinden van een een baan

Een passende opleiding is belangrijk voor het vinden van 
een baan (figuren 5.4 en 5.5). Volgens Rotterdammers 
hoort doorleren erbij en wel bij elk beroep (‘leven lang 
leren’). Om aan het werk te blijven proberen de meesten 
bij te blijven in hun vakgebied.

“Ik volg aanvullende opleidingen. Ik leer zelfstan-
dig continu bij, bijvoorbeeld met cursussen of via 

internet. Learning bij doing, ik leer het meest in de 
praktijk. 

Vrouw, 61 jaar, woont 19 jaar in Rotterdam, hbo/wo,  
straatgesprek Schiebroek

Ervaring is volgens veel bewoners het belangrijkste voor 
het vinden van een baan. Jongeren hebben er last van 
dat werkervaring vaak een vereiste is. Zij krijgen geen 
kans om werkervaring op te doen, een stage telt vaak niet 
mee. Aan de andere kant worden ouderen vaak te duur 

5.3 In de toekomst hebben meer mensen flexibel werk en meer 
vrijheid in tijdsbesteding in plaats van de zekerheid van een 
vaste baan. Wat zou dan jouw voorkeur hebben? 

Vast en flexibel in balans: dat is wat de meeste Rotterdammers kiezen, maar een bijna net 
zo groot deel kiest voor meer vast. Opvallend is dat meer dan de helft van de jongeren meer 
zekerheid in een vaste baan wenst, net als 55-plussers. Dit percentage is veel lager onder 25- tot 
55-jarigen. Mensen met een hoger inkomen wensen meer flexibiliteit en vrijheid. 

18,7%
Zekerheid vaste baan

25,9%
Meer vast

26,3%
In balans

19,6%
Iets meer flexibel

9,4%
Flexibiliteit en vrijheid 

5.4 In 2037 wordt investeren in kennis en 
vaardigheden nog belangrijker voor het vin-
den van werk dan nu. Hoe houd jij je kennis 
op peil? 

De meesten volgen daarvoor geen aparte opleiding, maar leren in 
de praktijk en leren zelfstandig continue bij. Hoe ouder, hoe minder 
vaak men aanvullende opleidingen volgt. Mensen met een hoger 
inkomen zeggen vaker zelfstandig te zullen leren of aanvullende 
opleidingen te zullen doen. 

Learning by doing, ik leer het meest 
in de praktijk

Ik leer zelfstandig continu bij, bijvoor-
beeld met cursussen of via internet

Ik volg aanvullende opleidingen

Ik laat me coachen om mijn per-
soonlijke talenten te ontwikkelen

Ik verbeter mijn soft skills, bijvoor-
beeld sociale vaardigheden

Het lukt me niet om de ontwikkelin-
gen allemaal bij te houden

Anders

47,1%

44,2%

37,2%

18,1%

14,7%

5,1%

4,0%
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gevonden en hebben ook zij moeite met het vinden van 
een baan. Sollicitatieplicht zorgt ervoor dat bewoners 
onder hun niveau moeten werken en ook weinig consis-
tente werkervaring kunnen opdoen. In de groepsgesprek-
ken geven vrouwen van Antilliaanse en Marokkaanse 
afkomst aan dat een diploma nog geen garantie is op een 
baan, omdat er steeds hogere eisen gesteld worden bij 
vacatures. Zelfs voor stages wordt werkervaring gevraagd.  
Kortom, er is veel onzekerheid over werk en inkomen. 

 
Minder werken

Een ander gevolg van de veranderingen wat betreft arbeid 
zou kunnen zijn dat we in de toekomst minder gaan wer-
ken. Die mogelijke uitkomst wordt niet door veel Rotter-
dammers herkend.

Op het portaal geven veel Rotterdammers aan langer 
door te willen werken, maar wel in deeltijd (figuur 5.6). 
Ook geven bewoners aan dat thuis werken een langere 
arbeidsparticipatie van ouderen makkelijker kan maken. 

In een groepsgesprek opperen mannen die in de haven 
werken dat de pensioensleeftijd moeten worden afge-
stemd op sector en levenswerktijd. Wie zwaar werkt doet, 
moet eerder kunnen stoppen met werken. 

5.5 In 2037 is de vraag naar goed opgeleid 
personeel nog groter dan nu. Wie zorgt dan 
voor een passende opleiding en bijscholing? 

Bijleren doen Rotterdammers op het werk: de meeste Rotterdam-
mers verwachten dat leren vanzelfsprekend onderdeel zal zijn van 
het werk of plaatsvindt via bedrijfsopleidingen. 

32,4% 
Leren is dan 
vanzelfsprekend 
onderdeel van 
het werk

23,8% 
Werkgevers via 

bedrijfsopleidingen 
16,6% 

De overheid via opleidingsinstituten 

2,0% 
Anders

4,2%
Een nieuwe, onafhankelijke organisatie

4,8% 
Collectief, zoals voor je pensioen 

spaar je voor opleiding

16,2% 
Daar zijn werknemers 

zelf verantwoordlijk voor 

“Kijk ik heb gestudeerd, ik heb m’n diplo-
ma’s, ik heb altijd gewerkt weet je. En dat 
doet toch wel pijn, je gaat solliciteren op 
een baan die je graag wil, krijg je gewoon 
een baan bij een sociale werkplaats.” 

Vrouw, 31 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Marokkaanse afkomst, Millinxpark

“Dat vind ik jammer. Want ik zit nu vier tot 
vijf jaar hier bij Dock als vrijwilliger. En elke 
keer als ik vraag naar een vaste baan is 
het antwoord: nee. Maar dan wordt er wel 
iemand anders aangenomen die niks weet 
van het werk en dan moet ik ze inwerken. 
En dat is raar. Want er is dan niks voor mij, 
terwijl ik dit werk ken, en dan komt er wel 
iemand anders.” 

Vrouw, 49 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Antilliaanse afkomst, Millinxpark

5.6 In de toekomst wordt men gemiddeld 
veel ouder dan nu. Tot welke leeftijd wil jij 
blijven werken? 

De meeste Rotterdammers willen zo lang mogelijk blijven werken, 
maar wel in deeltijd. Een kwart wil vanaf zestig kunnen stoppen met 
werken. Dit zijn vaker mensen met een lager inkomen en een minder 
goede gezondheid.

32,9% 
Ik wil zo lang 
mogelijk blijven 
werken, maar 
wel in deeltijd

24,8% 
Tot mijn 60e of eerder 

15,4% 
Tot mijn 67e 

4,2%
Ik ben al met 
pensioen

5,5%
Tot mijn 70e

7,4% 
Ik wil zo lang mogelijk voltijd 

blijven werken

9,8% 
Anders 
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Gevraagd naar werken in de toekomst noemen veel Rot-
terdammers op het portaal het basisinkomen. Een basis- 
inkomen zorgt voor een eerlijkere verdeling van welvaart 
en bestaanszekerheid voor iedereen. Het is ook nodig 
omdat banen verdwijnen: er is niet genoeg werk voor 
iedereen. Mensen kunnen dan zelf invullen wat zij doen 
met hun tijd: werken, zich inzetten voor de maatschappij 
via vrijwilligerswerk of zorgen voor familie. 

“Met de komende robotisering en automatisering 
wordt het onmogelijk om voor iedereen voldoende 
werk te creëren. Ruimte voor een gezonde en inte-

gere vrijetijdsbesteding is dan onontbeerlijk. Ook 
een eerlijke inkomensverdeling zal een probleem 

worden.” 

Portaal, anoniem

In de groepsgesprekken werd het basisinkomen ook 
positief besproken. Volgens de studenten in Bloemhof 
levert het tijd op voor vrijwilligerswerk en voor familie en 
vrienden.

Voor elkaar zorgen

Met een groter beroep op zelfredzaamheid (met behulp 
van het eigen netwerk) zullen mensen in de toekomst 
vaker voor elkaar moeten zorgen, zo voorspelt de trend. 
Wanneer we minder hoeven te werken, komt daar ook 
meer tijd voor. 

“Ik kan zelf niet meer andere mensen helpen, 
omdat ik zelf zorg nodig heb. Wel vind ik dat men-

sen elkaar in de toekomst meer kunnen helpen. 
We moeten meer voor elkaar zorgen. Voor elkaar 
zorgen is niet alleen bedoeld voor mensen die in 

de zorg werken.” 

Vrouw, 84 jaar, woont haar hele leven in Rotterdam,  
middelbare school, straatgesprek Afrikaanderplein

Uit de gesprekken komt dat als Rotterdammers in de 
toekomst meer tijd hebben, ze vooral voor familie, hun 
kinderen of ouders willen zorgen. Vooral jongeren met 
een migratieachtergrond en uit gezinnen met een laag 
inkomen laten in groepsgesprekken weten voor hun 
ouders te willen zorgen. Zij zouden hun ouders niet in een 
bejaardenhuis laten wonen, maar hen in huis nemen of 
wanneer ze zelf goed verdienen een huis voor hen kopen, 
in Suriname bijvoorbeeld. In een straatgesprek licht een 
vrouw het als volgt toe:

“Wij wonen ver, maar wij doen alles voor mijn 
moeder. Ik weet dat de zorg duur wordt. Ik vind 

dat mensen te veel naar geld kijken. Ik heb nooit 
geld gevraagd. Mijn moeder heeft ons vroeger 

geholpen, op de kinderen gepast voor mij. Mensen 
moeten vrijwilligerswerk doen om de zorg betaal-

baar te maken.”

Vrouw, 53 jaar, middelbare school, straatgesprek Delfshaven

In de straatgesprekken bleek dat hulp die men buiten de 
familie zou willen bieden meer van praktische aard is. 
Voorbeelden die genoemd werden waren: ouderen een 
lift geven of boodschappen voor ze doen en koffiedrinken.   

Veel Rotterdammers zetten zich al in voor een ander. Dit 
is in georganiseerd vrijwilligersverband of ze zorgen voor 
de familie. Zorg voor de familie wordt ondersteund door 
thuiszorg. Het recht op thuiszorg wordt nu ingeperkt. 
Overbelasting van de mantelzorger dreigt, dit is een veel 
besproken onderwerp in de straatgesprekken. 

5.8 Stel, in 2037 vraagt de overheid of je wil 
helpen met de zorg voor anderen. Wat wordt 
dan jouw bijdrage? 

Ik zorg voor eigen familie of 
vrienden

Ik doe klusjes en boodschappen 
voor oudere buren

Ik vind niet dat de overheid dat mag 
vragen

Ik doe vrijwilligerswerk bij een 
zorginstelling

Ik help wel op afstand via een app 
of internet

Anders

Geen, ik koop het af

56,1%

35,5%

26,9%

17,9%

8,4%

7,4%

5,4%

5.7 Stel dat jij in 2037 minder tijd aan betaald 
werk hoeft te besteden. Waar ga jij je vrije 
tijd dan aan besteden?

Mijn gezin en vrienden

Mijn hobbies

Reizen en de wereld verkennen 

Vrijwilligerswerk

Studeren en het opdoen van kennis

Zorg voor een famillielid of vriend

Anders

44,8%

42,1%

36,0%

30,5%

13,0%

11,3%

4,0%
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“Zorgen voor meer mantelzorgers, maar mantel-
zorgen moet niet te belastend zijn. Er kan gekeken 
worden naar de grootte van een familie: wanneer 
een familie groot is kunnen de mensen misschien 
voor elkaar zorgen.” 

Vrouw, 19 jaar, woont sinds 2 jaar in Rotterdam,  
straatgesprek Zuidplein

Ook zijn er veel Rotterdammers die zich nu nog niet inzet-
ten voor een ander, maar daar wel toe bereid zijn als ze er 
tijd voor zouden hebben of er een beroep op ze gedaan 
zou worden. 

Een aantal zou meer vrijwilligerswerk willen doen of voor 
familie willen zorgen als ze minder zouden hoeven te 
werken. Veel zouden die tijd gebruiken voor persoonlijk 
plezier of ontwikkeling (zie figuren 5.7, 5.8 en 5.9).

Ook zijn er tegenstanders, die zorg een overheidstaak 
vinden.

“Zorgen voor een ander? Nee. Ik heb daar geen tijd 
voor en geen zin in. Dat vind ik een taak voor de 
overheid.” 

Man, 54 jaar, woont sinds 5 jaar in Rotterdam, mbo,  
straatgesprek Rozenburg

Vrijwilligerswerk

Er is veel weerstand tegen het verplicht stellen van vrijwil-
ligerswerk. Het zorgt voor een devaluatie van vrijwilligers-
werk, want dat doe je uit je hart. Veel vrijwilligersbanen 
zijn gewoon werk. Mensen die zelf vrijwilligerswerk als 
tegenprestatie doen, vinden dat het betaald moet worden. 
Men lijkt een verschil te maken tussen (georganiseerd) 
vrijwilligerswerk en informele hulp. Het verschil in defi-
nitie kan verklaren waarom er weerstand is tegen vrijwil-
ligerswerk (want dat is werk), ook wanneer dit nodig is 
vanwege een terugtredende overheid. Er is ook weinig 
waardering vanuit de overheid voor verplichte tegen-
prestatie. Dat zorgt soms voor ongemakkelijke situaties 
wanneer (verplichte) vrijwilligers in een team werken met 
“echte” werknemers. De een krijgt bijvoorbeeld dan een 
kerstpakket en de ander niet. Vrouwen van Antilliaanse af-
komst geven in het groepsgesprek aan dat zij het oneerlijk 
vinden dat anderen meer betaald krijgen voor hetzelfde 
werk, dat zij vrijwillig uitvoeren. 

“Ik denk dat iedereen een dag in de maand vrijwil-
ligerswerk zou kunnen doen. Het is een positieve 
bijdrage, het is ook positief voor jezelf. Je moet iets 
doen wat je zelf leuk vindt, als je niet van dieren 
houdt moet je bijvoorbeeld niet in een dierenasiel 
vrijwilligerswerk gaan doen.” 

Vrouw, 20 jaar, geboren en studerend in Rotterdam, hbo/wo, 
straatgesprek Erasmus Universiteit

5.9 In de toekomst is geld verdienen wellicht minder belangrijk 
dan een positieve bijdrage aan de maatschappij. Wat geeft jou 
de meeste voldoening? 

Balans tussen geld verdienen en een positieve bijdrage aan de maatschappij is ook hier het 
meest gekozen. Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze geld verdienen belangrijker vin-
den. Vrouwen vinden de balans belangrijker. Jongeren zeggen vaker het belangrijk te vinden een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. 

8,7%
Mijn 
bijdrage

21,6%
Meer mijn bijdrage

42,8%
Beide in balans

17,1%
Meer mijn salaris

9,8%
Mijn salaris 
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WENSEN VOOR EEN TALENT-
VOLLE STAD 

Talentontwikkeling voor iedereen

Op het portaal en op straat zeggen mensen dat er veel 
in onderwijs geïnvesteerd zou moeten worden, vooral in 
talentontwikkeling van kinderen en jongeren. De jeugd 
heeft de toekomst, daar moet de energie dan ook heen. 
Het belang van goed onderwijs neemt in de toekomst ver-
der toe. Er wordt veel gevraagd van het instituut onder-
wijs. Het moet kinderen een brede basis geven, talenten 
ontwikkelen, hen goed voorbereiden op de arbeidsmarkt, 
maar kinderen ook sociaal ontwikkelen: ze opvoeden, 
identiteit meegeven, voorbereiden op het burgerschap in 
Rotterdam, goede omgangsvormen meegeven en duur-
zaam en gezond gedrag aanleren.

Rotterdammers verwachten dat er in de toekomst meer 
praktische vaardigheden nodig zijn. Het onderwijs moet 
daarom niet alleen aandacht geven aan theoretische 
opleidingen: beroepsonderwijs is ook belangrijk en zou 
meer gestimuleerd moeten worden.  

De rol van de leraar wordt in de toekomst zelfs omvangrij-
ker. Zoals zojuist besproken komen er steeds meer taken 
voor de leraar bij. In de toekomst wordt de leraar steeds 
meer een leercoach. De sociale interactie met de leraar 
is belangrijk, vinden veel scholieren. Een robot begrijpt 
je problemen niet en kan je niet enthousiast maken. Een 
robot controleert alleen of er iets goed of fout is gedaan; 
een menselijke leraar begrijpt beter waarom een kind 
fouten maakt. 

“Digitale leermiddelen moeten worden ingezet als 
een verlengstuk van de leraar. Normen en waarden 

kun je digitaal niet aanleren.” 

Man, 41 jaar, straatgesprek Afrikaanderplein

Veel Rotterdammers vinden dat het onderwijs er moet 
zijn voor iedereen. De stad moet inzetten op gelijke kan-
sen. Om gelijke kansen te waarborgen, moet het onder-
wijs betaalbaar zijn of zelfs gratis. Veel opmerkingen gaan 

over het afschaffen van het huidige leenstelsel en het 
herintroduceren van de studiebeurs. 

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet het 
zelflerend vermogen gestimuleerd worden, waarbij 
aspecten zoals zelfstandigheid, kritisch denkvermogen en 
creativiteit aan bod moeten komen. Boeken stampen zal 
minder belangrijk worden. De focus dient te liggen op een 
goede algemene basis én het ontwikkelen van persoonlij-
ke talenten en persoonlijke competenties – ongeacht de 
actuele behoefte van de arbeidsmarkt. We weten namelijk 
nu nog niet hoe beroepen in de toekomst veranderen. 

“Ik denk dat het wel wat meer is dan alleen een 
lijstje in je hoofd stampen op school, dus echt 

het zelflerend vermogen stimuleren. En reflectie 
op wat je aan het doen bent. Want over ethische 

vragen, zoals met privacy, dat ga je niet creëren als 
je aan het reproduceren bent.” 

Man, 27 jaar, gesprek met bewoners in Middelland

5.10 Gaan kinderen in 2037 nog wel naar 
school? En hoe regelen ouders dan het on-
derwijs voor hun kind?

De meeste Rotterdammers denken dat kinderen dan nog gewoon 
naar school gaan. Wel verwacht een groot deel dat er ook online 
lesprogramma’s zullen zijn. 

Kinderen gaan gewoon nog 
naar school

Er zijn online lesprogramma’s

Een leergroep vormen met 
andere ouders

Ouders huren iemand in

Anders

Ouders geven zelf les

Via organisaties als kerk, 
vereniging, moskee

91,1%

37,9%

6,8%

3,1%

2,7%

2,5%

1,0%
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Het onderwijs moet beter aansluiten op het lerend 
vermogen van leerlingen zelf door leerlingen op eigen 
niveau te laten leren en op hun eigen manier. Zoals eerder 
genoemd is dat (beter) mogelijk met hulp van digitale 
middelen. Een andere focus op talent vraagt ook om een 
ander beoordelingssysteem. Geen standaardnormen 
meer voor alle kinderen, maar kijken naar de groei die 
een kind doormaakt. 

“Ik denk dat je vanaf de basisschool al de kans zou 
moeten krijgen om verschillende dingen te doen 
die niet per se met school te maken hebben. Maar 
ook bijvoorbeeld dingen als creatief schrijven en 
tekenen moeten veel meer gestimuleerd worden.” 

Meisje, 16 jaar, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Het onderwijs moet ook meer aandacht geven aan vaar-
digheden die nu en in de toekomst belangrijker worden: 
meer aandacht voor communicatie, sociale vaardighei-
den, digitale vaardigheden en ook praktijkgerichte vaar-
digheden. Onder vaardigheden valt ook kennis over meer 
talen (figuur 5.11). 

“Engels en een derde taal zijn erg belangrijk omdat 
de hele wereld steeds internationaler wordt, ook in 
Rotterdam.” 

Vrouw, 22 jaar, hbo/wo, straatgesprek Loydkwartier

“Kennis over technologie en sociale vaardigheden 
zijn belangrijk om in de toekomst een baan te 
vinden. De wereld gaat namelijk meer om techno-
logie draaien. Ik vind dat kinderen al jong les over 
technologie moeten krijgen.” 

Man, 25 jaar, bewoner, studerend in Rotterdam, hbo/wo, 
straatgesprek Erasmus Universiteit

Ook moet het onderwijs beter aansluiten op de arbeids-
markt, zodat mensen makkelijker aan een baan komen 
(figuur 5.12). Daarom moet er een goede synergie zijn 
tussen theorie en praktijk en samenwerking tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Het onderwijs is dan 
beter op de hoogte van de wensen van het bedrijfsleven. 
Leerlingen moeten meer bewust worden gemaakt van de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door bezoekjes te organiseren 
aan bedrijven en via stages. De koppeling tussen theorie 
en praktijk kan worden versterkt met traineetrajecten, 
dan leer je direct het vak. Er zouden meer vakopleidingen 
moeten komen die gefinancierd worden door bedrijven.

“We moeten het onderwijs beter laten aanslui-
ten op de arbeidsmarkt door meer stages aan te 
bieden op de universiteit en ook al op de middel-
bare school. Studenten weten nu niet goed hoe de 
arbeidsmarkt werkt. Ook kunnen er bezoeken aan 
bedrijven worden georganiseerd vanuit school.” 

Vrouw, 21 jaar, studerend in Rotterdam, hbo/wo,  
straatgesprek Erasmus Universiteit

5.11 Er worden in Rotterdam naast Neder-
lands steeds meer talen gesproken. Welke 
taal zal er op de meeste scholen worden ge-
bruikt in 2037?
 

21,0% 
Tweetalig: Nederlands en 

een wereldtaal naar keuze 

1,6%
Alleen Engels

2,3%
Anders

13,0%
Alleen Nederlands

62,1% 
Tweetalig: 
Nederlands en Engels 

5.12 In de toekomst zijn goed opgeleide werk-
nemers nog belangrijker dan nu. Hoe kunnen 
we onderwijs beter laten aansluiten op de ar-
beidsmarkt? 

47,4% 
Leerlingen krijgen ook 
les in de praktijk

25,4%
Bedrijven ontwikkelen 

lesprogramma's voor op school 

4,4%
Anders

6,1%
Dat regelt de overheid via  

lesprogramma’s

16,7%
Alle scholieren moeten 

verplicht stage lopen 
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De leraar en ouders zijn voor goed onderwijs onontbeer-
lijk. Rotterdammers geven aan dat er veel meer geïnves-
teerd moet worden in de kwaliteit van docenten. Dat be-
tekent ook meer waardering, ook uitgedrukt in salaris. De 
status van leraar moet omhoog en de werkdruk omlaag. 
Ook moet er gezorgd worden voor goede lerarenoplei-
dingen. Docenten op basisscholen hebben vaak te weinig 
specifieke kennis en door de toegang tot internet zoeken 
kinderen makkelijk informatie op en weten soms al meer 
dan de docenten.

Omdat de school vaak wordt gezien als een verlengstuk 
van de opvoeding, is het belangrijk om ouders beter te 
betrekken. Investeer ook in ouders, want dat komt ook 
de kinderen ten goede. Het gaat daarbij vooral om ouders 
met een migratieachtergrond, die de taal niet goed spre-
ken of een lage opleiding hebben. Vrouwen van Marok-
kaanse en Turkse afkomst geven in het groepsgesprek 
aan behoefte te hebben aan voorlichting, ondersteuning 
en bijscholing, zodat zij hun kinderen beter kunnen bege-
leiden. Ook willen zij meer huiswerkklassen.

Meer bestaanszekerheid

Rotterdammers vinden dat Rotterdam voor voldoende 
werkgelegenheid moet zorgen. De stad moet inzetten op 

de kenniseconomie en duurzaamheid en investeren in 
innovaties om zo nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. 
Rotterdam moet nog aantrekkelijker worden voor bedrij-
ven. En er moet (nog) meer ruimte komen voor onderne-
mers: stimuleer het ondernemerschap en startups. Ook 
moet er worden gezorgd voor banen voor mensen met 
een lagere opleiding.

Rotterdam zou armoede moeten bestrijden. In de straat-
gesprekken werden vooral meer geld, aandacht naar 
armen en zorgen voor voedsel en huisvesting genoemd. 
Ook bewoners kunnen meer doen: in een gesprek met 
een vrouwengroep van Antilliaanse afkomst vertellen 
bewoners hoe zij met een groep vrijwilligers een inzamel-
actie in de buurt zijn gestart om kerstpakketten aan arme 
buurtbewoners uit te delen. 

Ook meer werkgelegenheid en mensen aan een baan 
helpen worden gezien als instrumenten tegen armoede. 
Zoals gezegd wordt het basisinkomen vaak genoemd als 
mogelijke oplossing voor het beperkte aanbod van werk 
en het garanderen van bestaanszekerheid voor iedereen. 
Men stelt dat Rotterdam daarmee zou moeten gaan expe-
rimenteren. 

5.13 Het maken van de juiste schoolkeuze 
wordt in de toekomst alleen maar belangrij-
ker. Wie of wat moet volgens jou de school-
keuze van onze kinderen in 2037 bepalen?

De meeste Rotterdammers vertrouwen de basisschoolleraar deze 
verantwoordelijkheid toe. Toch zijn er ook veel Rotterdammers 
die vinden dat ouders of zelfs kinderen zelf het vervolgonderwijs 
zouden moeten bepalen. 

30,8% 
De basisschoolleraar: 
die kent het kind 

20,6% 
Kinderen zelf: die 

kennen hun eigen talenten 
19,2%

Ouders: zij zijn verantwoordelijk 

1,6%
Ambtenaren: op basis 
van beleid

2,8%
Bedrijven: zij weten wat nodig is op  

de arbeidsmarkt

12,0%
Anders

13,2%
De computer: via 

een objectieve toets 

“Stel dat iedereen 1000 euro per maand 
krijgt. Gewoon standaard, maakt niet uit 

of je ziek bent of niet of dat je werk hebt of 
niet. Ja oké, dan zouden er enorm veel men-

sen moeten worden ontslagen bij de over-
heid. Dat zou wel wat efficiënter werken.” 

Jongen, 17 jaar, gesprek op het Marnix Gymnasium

“De overheid moet veel meer werk loslaten 
en zorgen dat er een goed basisinkomen 

komt, zodat het voor iedereen mogelijk is 
om een fatsoenlijk leven te leiden en geen 

angst te hoeven hebben over geld.” 

Portaal, anoniem

“Ik ben voorstander van het basisinkomen, 
want ik denk dat door de robotisering heel 

veel banen overgenomen zullen worden. 
Dan krijgt vrijwilligerswerk en je bijdrage 
aan de maatschappij veel meer waarde.” 

Vrouw, 49 jaar, geboren en werkend in Rotterdam, 
hbo/wo, straatgesprek Schielandhuis
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Waardering bijdrage aan samenleving 

Een andere optie is dat de Melkertbanen weer terug-
komen. Over het algemeen vindt men de verplichte 
tegenprestatie geen oplossing. Bij voortzetting van de 
tegenprestatie vindt men dat er meer waardering zou 
moeten zijn (bijvoorbeeld door middel van uitjes en kerst-
pakketten) en een gelijke behandeling als werknemers. 
Men zou het ook waarderen als er een hogere financiële 
vergoeding tegenover staat. De boodschap is dat als de 
tegenprestatie ondergewaardeerd blijft, mensen waar-
schijnlijk geen vrijwilligerswerk meer willen doen in de 
toekomst. Een student van de Hogeschool Rotterdam 
beschrijft hoe we in de buurt van de toekomst voor elkaar 
kunnen zorgen:

“Elkaar ondersteunen waar nodig. De één zal een 
kinderopvang nodig hebben, dus die kan bij een 
opa, oma of buren zitten. Misschien dat het je 
eigen opa en oma zijn. Een student die kookt voor 
zijn hele huis, nou ja dan kunnen ze ook voor die-
zelfde opa en oma even twee dingen extra koken 
ofzo. Dat soort dingen, dat je er ook echt voor zorgt 
dat iedereen met elkaar het goed heeft.” 

Vrouw, 23 jaar, gesprek met studenten van de Hogeschool 
Rotterdam/Mentoren op Zuid

Om het mogelijk te maken dat generaties elkaar helpen, 
moeten wijken een goede mix aan woningen hebben en 
moeten voorzieningen hierop afgestemd worden (zie ook 
hoofdstuk 2 over kangoeroewoningen).

5.14 We leven steeds langer en blijven langer 
gezond. In 2037 wonen er veel meer ouderen 
in de stad dan nu. Waaraan kunnen ouderen 
dan het beste een bijdrage leveren?  

Rotterdammers vinden dat ouderen zich op veel manieren nuttig 
kunnen maken, vooral met een bijdrage aan het algemeen nut 
(vrijwilligerswerk), door andere ouderen te helpen of te helpen in 
het onderwijs. Minder vaak wordt aangekruist dat ouderen lekker 
moeten gaan genieten.  

Algemeen nut: vrijwilligerswerk

Elkaar: zorg voor andere ouderen

Onderwijs: vakkennis overdragen 
aan leerlingen

Zichzelf: lekker genieten

Opvoeding: van de eigen  
(klein-)kinderen

Economie: langer blijven werken

Anders

39,5%

36,8%

35,6%

27,1%

26,8%

12,3%

2,3%

5.15 In de toekomst willen bewoners wellicht 
taken van de gemeente overnemen in ruil 
voor lagere belasting. Wat zou jij met buurt-
bewoners willen doen?

32,6% 
Welzijnswerk / 
anderen helpen 

25,1% 
Helpen op school/onderwijs 

18,8%
Schoonmaken van de straat 

9,1%
Anders

14,3%
Inrichting en onderhoud 

van parken 
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CONCLUSIE

De Rotterdamse arbeidsmarkt verandert onder invloed van robotisering, digitalisering en flexibilisering. Er zijn daarom 
zorgen over de werkgelegenheid in de toekomst: het soort werk gaat veranderen. Sommigen zien de haven verdwijnen, 
terwijl anderen juist kansen zien voor de haven in relatie tot duurzaamheid. Bovendien moeten ook robots onderhou-
den worden. 

Het onderwijs moet aansluiten op de veranderende behoeften. In de toekomst moet het onderwijs beter voorbereiden 
op de arbeidsmarkt. Een goede algemene basis én meer aandacht besteden aan het individuele kind en zijn of haar 
talent is belangrijk. Het moet kinderen ook voorbereiden op burgerschap en alle facetten van de maatschappij. Er moet 
meer beroepsonderwijs komen om aan te sluiten bij de groeiende maakindustrie. De maakindustrie biedt nieuwe kan-
sen op werk. Toch zijn er zorgen of er in de toekomst wel genoeg werk voor iedereen is. Het basisinkomen zou ervoor 
kunnen zorgen dat welvaart in de toekomst eerlijk verdeeld wordt. Daarnaast biedt het mensen ruimte om meer voor 
elkaar te gaan zorgen en taken van de overheid over te nemen. Een deel van de Rotterdammers zorgt al voor elkaar. Er 
is meer bereidheid, maar tijd is een begrenzende factor. Daarnaast wordt vrijwilligerswerk uitgehold door de tegenpres-
tatie. Deze moet worden afgeschaft, werk moet betaald worden.

Straatactie Binnenrotte (Foto: Jan van der Ploeg)
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Straatactie Alexanderpolder (Foto: Veldacademie)
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2037

Rotterdam is in 2037 een van de duurzaamste steden in Europa. De ge-
meente nam hierin het voortouw: zij was de eerste die alle eigen gebou-
wen verduurzaamde en de complete bedrijfsvoering CO2-neutraal heeft 
gemaakt. Sterker nog: enkele gemeentelijke gebouwen zijn omgebouwd 
tot kleine energiecentrales met zonnepanelen en groene daken die 
energie teruggeven aan de stad – letterlijk en figuurlijk.  Alle ambtenaren 
gaan met de (elektrische) fiets en/of openbaar vervoer naar het werk, het 
voerpark van de gemeente rijdt inmiddels elektrisch. 

De inwoners en ondernemers van Rotterdam volgden snel het goede voor-
beeld, gestimuleerd door slim overheidsbeleid. Rotterdamse huizen zijn aan-
gesloten op lokale energiecentrales, daarnaast wordt restwarmte uit de ha-
ven gebruikt om huizen te verwarmen. Rotterdammers doen ook hun best om 
klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Ze hebben massaal tegels uit hun 
de tuinen verwijderd en daktuinen aangelegd zodat er bij sterke regen meer 
water kan worden opgevangen en de stad minder opwarmt bij heet weer. 

‘Afval’ bestaat niet meer, alles wordt gerecycled. Ook zwerfvuil is nergens 
meer te vinden in het straatbeeld en het is vanzelfsprekend dat men eigen 
tassen en bewaardozen meeneemt om boodschappen te doen. De consump-
tiemaatschappij in Rotterdam heeft plaatsgemaakt voor een duurzamere 
en circulaire vorm van samenleven. Mensen delen gebruiksvoorwerpen 
met elkaar en doen langer en zuiniger met hun spullen. Voedsel wordt door 
heel de stad verbouwd en Rotterdam is koploper op het gebied van innova-
tieve stedelijke voedselproductie. Vlees wordt, voor zover het nog gegeten 
wordt, lokaal geproduceerd. Al deze initiatieven hebben ook de economie 
een enorme impuls gegeven en voor veel nieuwe werkgelegenheid gezorgd.

Rotterdam is in 2037 ook een fitte stad. De nadruk in de gezondheidszorg 
ligt op preventie. Ongezond gedrag wordt ontmoedigd, gezond gedrag 
juist gestimuleerd. Met het veilige fietsnetwerk stapt iedereen gemakke-
lijk op een (leen)fiets. De luchtkwaliteit is sterk verbeterd. Rotterdam is 
een stad waarin iedereen sport. Arm en rijk, jong en oud, iedereen heeft 
toegang tot de vele sportclubs en sportfaciliteiten in de buitenruimte. Dit 
bevordert de gezondheid onder alle lagen van de Rotterdamse bevolking. 

Toch is een duurzame en gezonde stad nooit uitontwikkeld. Daarom steekt 
Rotterdam de handen uit de mouwen en blijft investeren in de toekomst.

6.  
DUURZAME EN  
GEZONDE STAD
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Energietransitie, circulaire systemen en gezonde leefomgeving 

De gevolgen van klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder. Verduurzaming en vergroening van steden is dan 
ook een van de belangrijkste toekomstige opgaves – ook in het licht van een groeiende stadsbevolking. Om de toe-
komst van Rotterdam veilig te stellen moeten alle partijen, waaronder bewoners, bedrijfsleven en overheid, maatre-
gelen nemen ten aanzien van mobiliteit, energieverbruik en consumptiegedrag. Ook de verduurzaming van stedelijke 
inrichting, openbare en private gebouwen is een gezamenlijke opgave. Hier spelen thema’s zoals energietransitie, 
watermanagement, circulaire economie en vergroening van de stedelijke ruimte.

Ook op het gebied van mobiliteit zal er veel veranderen. Het fietsgebruik zal verder toenemen, evenzo het gebuikt van 
openbaar vervoer, vooral de metro. Daarnaast ontstaan er nieuwe, flexibele vormen van mobiliteit die meer ruimte 
bieden voor individuele keuzes. Digitalisering maakt het gebruik van intelligente transportsystemen mogelijk die de 
verkeersstromen in de stad kunnen beïnvloeden.

Een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker. In hoofdstuk 3 beschreven we al hoe door een andere kijk op 
gezondheid de fysieke inrichting van de stad meer gericht zal zijn op het stimuleren van gezond gedrag en er meer 
aandacht zal komen voor schadelijke milieueffecten. Er zal meer nadruk komen te liggen op preventie en eigen verant-
woordelijkheid.

Door de vergrijzing zullen meer ouderen in de stad wonen, zij zullen in verhouding een hogere leeftijd hebben (dubbele 
vergrijzing) en er is ook een trend dat meer ouderen vanuit de randgebieden naar de binnensteden trekken, dicht bij 
voorzieningen. Deze ouderen wonen ook steeds meer zelfstandig thuis en minder in verzorgingstehuizen. Dit is mogelijk 
dankzij technologische toepassingen zoals e-Health en domotica (slimme elektronica in huis). 

Drijvend Paviljoen, Rijnhaven (Foto: Iris van den Broek)



Gesprek met de Stad 71

HOE DUURZAAM EN GEZOND 
IS DE STAD VOLGENS  
ROTTERDAMMERS?

Gevoelde urgentie

Rotterdammers voelen over het algemeen de urgentie van 
het klimaatprobleem. Volgens een bewoner uit Middel-
land bepalen de toenemende wateroverlast en het over-
stromingsrisico zelfs hoe de wijken in de toekomt zullen 
worden ingericht: 

“Er komen steeds meer hoosbuien, dan loopt de 
hele boel onder water. En de grond zakt. Dat zien 
veel mensen niet, maar dat gaat ook langzaam 
door. Dan heb je de stijgende zeespiegel en het 
water uit de rivier. Dus op het moment dat het echt 
mis gaat, loopt de boel hier onder. Tegelijkertijd 
zeg ik dat als je daar goed op inspeelt, je de wijk 
zo gaat veranderen dat die toekomstbestendig 
wordt. Dat betekent dat die het water wel op kan 
vangen. Dan moet je hogere gebouwen hebben, 
opvangmogelijkheden voor mensen, de riolering 
aanpassen.” 

Man, 74 jaar, gesprek met bewoners in Middelland

Veel van de Rotterdammers die we spraken over duur-
zaamheid geven aan dat zij al redelijk verantwoordelijk 
omgaan met het milieu: ze scheiden hun afval, gebruiken 
weinig plastic en eten weinig vlees. Ze hebben groene 
stroom en gebruiken in plaats van de auto het openbaar 
vervoer en de fiets. Sommigen verbouwen hun eigen 
(biologische) groenten. 

“Ik scheid afval en gebruik alleen maar spaarlam-
pen in mijn huis. Als ik boodschappen ga doen, 
neem ik altijd een eigen linnen tasje mee en koop 
ik geen plastic zakjes.” 

Vrouw, 26 jaar, bewoner sinds 6,5 jaar, werkend en studerend 
in Rotterdam, hbo/wo, straatgesprek Erasmus Universiteit

 

In het algemeen is er een brede acceptatie voor duur-
zaamheidsmaatregelen. Toch zien we dat niet iedereen 
zelf (vergaande) maatregelen wil treffen (figuur 6.1). Zo 
valt het op dat jongeren en mensen met een hoger inko-
men minder vaak aangeven hun energieverbruik te ver-
minderen. Verder zeggen veel deelnemers van het portaal 
liever niets te willen delen (figuur 6.2). Vooral jongeren 
delen minder graag een vervoersmiddel.

In de gesprekken die op scholen zijn gehouden, kwam 
duidelijk de urgentie om maatregelen te treffen naar 
voren. Kinderen begrijpen ook goed de verbanden tussen 
menselijk gedrag en effect op het milieu. Projecten op 
school over het onderwerp helpen daarbij. Illustrerend 
hiervoor is een gesprek met basisschoolleerlingen op de 
Arentschool, die net in het nieuwsuur een film over plas-
ticvervuiling hebben gezien.

6.1 Energieverbruik door huishoudens ver-
oorzaakt veel CO2-uitstoot. Hoe ziet het ener-
giegebruik van jouw huishouden er in 2037 
uit, denk je?

Minder energie gebruiken wordt het meest gekozen. Vrouwen, 
ouderen en respondenten met een lager inkomen kiezen vaker voor 
verminderen van verbruik, terwijl mannen en hogere inkomens 
vaker aangeven zelf energie te willen opwekken. Jongeren (tot 25 
jaar) zeggen vaker dat ze gewoon net zoveel gebruiken als ze nodig 
hebben. De hoogste drie inkomensgroepen kiezen vaker voor inves-
teren in duurzame energie.

Ik probeer mijn energieverbruik  zo 
veel mogelijk te verminderen

Ik ga zelf energie opwekken met 
bijvoorbeeld zonnecellen

Ik investeer in duurzame energie

Ik gebruik gewoon net zoveel als ik 
nodig heb

Anders

Ik koop energie dan collectief in,  
dat is goedkoper

Maak niet uit, energie is dan schoon 
en gratis

43,3%

38,2%

34,4%

17,4%

15,8%

6,2%

3,5%
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Hoe ver moeten we gaan? In de groepsgesprekken in 
Hoogvliet en Pernis stelt men dat drastische maatregelen 
nodig zijn. De bewoners wijzen naar de grote vervuilers, 
zoals Shell. Ze geloven niet in verduurzaming zolang de 
industrie zich niet snel aanpast. Wie het meest vervuilt, 
moet het meest betalen, zo wordt ook gezegd. In de straat-
gesprekken zijn drastische maatregelen minder aan de 
orde, alhoewel bewoners wel voorstanders zijn van kleine 
individuele duurzame initiatieven. De milieuzone zien 
sommige Rotterdammers als symboolpolitiek. Tegelijker-
tijd herkennen zij de noodzaak, je moet immers ergens 
beginnen. Maar zo’n maatregel geeft ook het signaal dat 
bewoners het probleem zijn, terwijl de grote vervuilers de 
dans ontspringen. Vaak wordt gesteld dat Rotterdam, als 
vooruitstrevende stad, een voorbeeldfunctie kan hebben 
op het gebied van duurzaamheid. De ontwikkeling van Rot-
terdam tot duurzaamste stad, biedt veel ontwikkelkansen. 

“Ik denk dat Rotterdam in de toekomst groen en 
zelfvoorzienend is. Dat Rotterdam in Nederland 

voorop gaat lopen, een duurzame wederopbouw. 
Dat is ook goed voor het toerisme. Want als Rotter-
dam de meest duurzame havenstad kan zijn, dan is 

dat natuurlijk supermooi voor heel de stad.” 

Vrouw, 21 jaar, gesprek met gezin in Kralingen

 
Gezonde stad

Rotterdammers hanteren in de gesprekken een breed ge-
zondheidsbegrip. Gezondheid omvat bewegen, gezonde 
voeding, minder eenzaamheid, minder stress en milieuef-
fecten. Gezond leven heeft meerdere dimensies: emotio-
neel (taak in maatschappij, eenzaamheid voorkomen), 
fysiek fit voelen (beweging) en geestelijk fit zijn (hersenen 
stimuleren). In de straatgesprekken wordt het sociale as-
pect van gezondheid vaak benoemd: er moet meer tegen 
eenzaamheid gedaan worden. Sporten en bewegen is niet 
alleen goed voor het lijf, maar zorgt ook voor contact, wat 
weer goed is voor de psychische gezondheid. Vooral voor 
ouderen is dit van belang voor een gezond leven. 

Jongen (9): “Overal waar je heen gaat en 
waar je kijkt daar zie je wel plastic flesjes op 

straat.”  
Meisje (8): “Soms ligt er echt letterlijk naast 

een prullenbak een flesje op straat.”  
Jongen (11): “Dat heeft ook weer te maken 

met de opwarming van de aarde en door 
de opwarming van de aarde smelten de 

ijskappen en verliest het Great Barrier Reef 
zijn kleur.”

Jongen (11): “Wat ik dan vervelend vind: 
bijvoorbeeld als je op vakantie gaat naar 

een ver land, dan kun je niet op de fiets. En 
vliegtuigen verspillen veel, stoten CO2 uit.” 
Jongen (11): “Een vliegtuig kan je dan ook 

misschien op elektriciteit maken”.  
Jongen (10): “Maar je hebt voor een vlieg-

tuig meer elektriciteit nodig. Want hij is gro-
ter en moet nog eens in de lucht komen. Een 

vliegtuig stoot meer CO2 uit dan een auto. 
Daar moeten we nog aan werken.” 

Gesprek op de Arentschool

Jongen (16): “Ik ben sowieso een voorstan-
der van elektrische auto’s. Het ruikt frisser, 

het is milieuvriendelijk.”  
Meisje (13): “Nou ik weet niet of elektrische 
auto’s dan de oplossing zijn. Meer groen is 

dan belangrijk. Want planten die voeden 
zichzelf met CO2 en auto’s stoten dat uit.” 

Gesprek op het Marnix Gymnasium

6.2 In 2037 zullen steeds meer mensen spul-
len met elkaar delen. Wat zou jij willen delen 
met anderen? 

De top 3 die wordt gekozen is: kleine dingen zoals gereedschap, 
vervoersmiddelen en digitale diensten. Vrouwen en respondenten 
met een hoger inkomen zeggen vaker kleine dingen te willen delen. 
Mannen en mensen uit de hoogste en laagste inkomensgroepen 
geven vaker aan liever niets te willen delen. Jongeren (tot 25 jaar) 
zeggen veel minder vaak vervoersmiddelen te willen delen. 

Kleine dingen die je minder vaak 
nodig hebt zoals gereedschap

Vervoersmiddelen zoals auto’s, 
scooters en fietsen

Digitale diensten zoals internet en 
streaming diensten

Liever niets, ik gebruik 
mijn eigen spullen

(Woon-)ruimte  
(voor gasten of een feestje)

Dure (huishoudelijke) apparatuur, 
bijvoorbeeld een wasmachine

Anders

60,6%

45,5%

34,3%

23,4%

22,9%

21,7%

6,3%
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“Ik zou investeren in gezondheid, betere voeding, 
een gezondheids- en beweegplan. Niet alleen voor 
de happy few. Eetcafés betaalbaar voor iedereen 
en op school al vroeg leren wat gezond is. Een 
schoolpakket met noten en zo. Meer op de gezond-
heid letten en meer bewegen. (…) Ik zou graag 
met mensen op straat wandelen. Daarvoor zijn er 
betere parken nodig waar ik kan wandelen, die zijn 
er nergens in de stad.” 

Vrouw, 64 jaar, woont sinds 44 jaar in Rotterdam, hbo/wo, 
straatgesprek Markt Binnenrotte

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, zien bewoners een dui-
delijk verband tussen de woonomgeving en gezondheid. 
Er is behoefte aan meer groen, omdat er vraag is naar 
meer en een betere buitenruimte voor sporten, spelen 
en recreatie. Mensen moeten uit huis gelokt worden om 
meer te bewegen met (sport)activiteiten in een groenere 
stad. Digitalisering maakt mensen inactief, zo vinden veel 
Rotterdammers. Dat geldt ook voor kinderen. Kinderen 
spelen minder buiten en dat is niet goed, zeker niet voor 
de gezondheid. Een gezonde stad is een stad waar inwo-
ners sporten en bewegen. Meer groen (parken, bomen) 
zorgt bovendien voor een schonere lucht. Veel mensen 
maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in Rotterdam. 

“De luchtvervuiling in Rotterdam is een groot 
probleem. Vooral bij de Nieuwe Binnenweg is de 
CO2-uitstoot te hoog. We moeten naar een duur-
zame stad, door als stad duurzame energie op te 
wekken. Samen met Eindhoven zouden we daar 
pioniers in kunnen worden. We zouden ons daarop 
kunnen profileren.” 

Vrouw, 24 jaar, bewoner Oude Noorden, straatgesprek  
Erasmus Universiteit 

Uiteraard is gezond leven vooral iets wat mensen zelf 
moeten doen, maar zij kunnen daar wel bij geholpen wor-
den: door goed gedrag te belonen en ongezond gedrag 
te ontmoedigen (figuur 6.4). Rotterdammers zien een 
grote rol voor de overheid ten aanzien van voorlichting 
en beïnvloeding van (on)gezond gedrag. Om de zorg in de 
toekomst betaalbaar te houden, vinden Rotterdammers 
preventie van belang. Dit zou in de toekomst makkelijker 
kunnen door inzet van technologie. De animo voor het 
constant in de gaten houden van de gezondheid is even-
wel niet groot: bijna de helft wil dit (waarschijnlijk) niet 
(figuur 6.3).

6.4 We worden steeds ouder. De kosten van 
medische zorg zullen daardoor in de toe-
komst blijven toenemen. Hoe houden we de 
zorg in 2037 betaalbaar? 

Gezond gedrag belonen wordt het meest gekozen, vooral door  
25- tot 40-jarigen en mensen met een hoger inkomen. 65-plussers 
zien hier juist het minst in, net als mensen met een problematische 
gezondheid. Ook verschillen de leeftijdsgroepen van mening over 
de vraag wie de zorg moet betalen: 65-plussers vinden vaker dat 
iedereen mee moet betalen, 25- tot 40-jarigen veel minder vaak. 
Mensen met een hoger inkomen kiezen behalve voor preventie ook 
vaker voor de maatregelen ongezond gedrag belasten en een hogere 
eigen bijdrage heffen. Mensen met een lager inkomen zien liever dat 
er controle komt door verplichte periodieke gezondheidschecks. Ook 
kiezen zij vaker het antwoord: ‘Helaas, mensen krijgen minder zorg’. 

Preventie: gezond gedrag belonen

Ontmoediging: ongezond gedrag 
belasten

Iedereen betaalt mee: verzekering 
wordt duurder

Controle: door verplichte periodieke 
gezondheidschecks

Anders

De gebruiker betaalt: hogere eigen 
bijdrage

Helaas, mensen krijgen minder zorg

54,7%

33,3%

28,8%

21,1%

11,0%

10,0%

8,0%

6.3 In de toekomst zullen apparaten en apps onze gezondheid 
van minuut tot minuut in de gaten kunnen houden. Zou jij  
dan voortdurend willen weten hoe gezond of ongezond je bent? 

Mannen, jongeren en mensen met een hoger inkomen zeggen vaker voortdurend te willen weten 
hoe gezond ze zijn. Mensen met een problematische gezondheid juist liever niet. 

19,8%
Nee, absoluut niet

27,1%
Denk het niet

22,4%
Weet ik (nog) niet

20,5%
Denk het wel

10,2%
Ja, absoluut 
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Beleving van mobiliteit

Een groot deel van de bewoners wil minder verkeer in de 
stad, hoewel voor bewoners en mensen met een beperking 
uitzonderingen moeten gelden. Maar er zijn ook bewoners 
die vinden dat de binnenstad met de auto beter bereikbaar 
moet zijn. Sommige mensen vinden het openbaar vervoer 
te duur en willen alleen gebruikmaken van openbaar ver-
voer als het goedkoper of gratis is (figuur 6.5). 

Jongeren van de Calvijn Business School vinden het ge-
bruik van openbaar vervoer eerder een teken van armoe-
de: kennelijk kun je je geen auto permitteren of men heeft 
geen rijbewijs. Het openbaar vervoer is volgens hen vaak 
omslachtig, andere mensen kijken raar naar je en je hebt 
er geen privacy. 

Jongen 1: “Je moet een auto hebben gewoon. Ik 
zou ook mijn eigen auto willen. Niet met openbaar 

vervoer.”  
Jongen 2: “Later wil ik ook niet met het OV gaan, 

als je kinderen hebt later. In de bus met kinder-
wagen. Ik kan niet tegen die mensen. Misschien 

kunnen ze geen auto betalen.”  
Meisje: “Misschien hebben ze geen rijbewijs?” 

Jongen 2: “Ja dat kan ook, maar ik vind als je een 
kind neemt moet je sowieso een auto en rijbewijs 

hebben. Je kinderen naar voetbal brengen of naar 
school.”

Gesprek op de Calvijn Business School

 
Fietsen in de stad vinden veel bewoners nog te gevaarlijk, 
vooral op drukke winkelstraten zoals de West-Kruiskade 
of de Middellandstraat. In de binnenstad zijn de files naar 
de parkeergarages hinderlijk voor fietsers, zoals op de 
Meent. Veel mensen vinden ook dat scooters niet op een 
fietspad zouden moeten rijden.

6.5 Stel in 2037 is openbaar vervoer gra-
tis. Wat zou voor jou de belangrijkste voor-
waarde zijn om er regelmatig gebruik van te 
maken? 
 

35,5% 
Dat is voor mij genoeg 
reden om het te gebruiken 

1,0%
Als ik in het OV kan werken

31,5%
Alleen als er goede verbindingen 

van deur tot deur zijn 

2,7%
Alleen als ik mijn auto niet meer zou  

mogen gebruiken

5,8%
Als ik ook comfortabel kan zitten

5,8%
Niets

17,8%
Als er ook elke twee 

minuten een tram, 
trein, metro gaat 

“Ik zat nooit in de metro, nooit gezeten 
of zelden, maar nu het openbaar vervoer 

gratis is, doe ik het alleen maar. Nou ik denk 
dat als het gratis is, dat veel mensen daar 

gebruik van maken. Moet je kijken wat dat 
scheelt voor het milieu.” 

Man, 68 jaar, gepensioneerd (gratis OV-pas), gesprek 
met gezin in Kralingen

“Het openbaar vervoer is mooi, maar je 
moet er wel ergens mee kunnen komen. Ik 
moet nu met de taxi, omdat de busverbin-

ding eruit is gehaald.” 

Vrouw, 85 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, 
straatgesprek Keizerswaard



Gesprek met de Stad 75

WENSEN VOOR EEN DUUR-
ZAME EN GEZONDE STAD 

De overheid moet het voortouw nemen

Veel respondenten wijzen op het belang van bewustwor-
ding. Er moet meer voorlichting komen en betere infor-
matie beschikbaar zijn zodat burgers hun intenties om 
duurzaam te leven ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. 
Bewoners moeten zich bijvoorbeeld bewust worden van 
het belang van de energietransitie en hun eigen rol daar-
in. Het moet duidelijker worden wat er gebeurt als we op 
dezelfde voet doorgaan, Rotterdammers moeten worden 
geconfronteerd met de huidige milieuproblematiek en de 
urgentie voelen. Vooral bij kinderen en jongeren, op scho-
len, moet meer aandacht komen voor duurzaamheid. Dat 
zou volgens sommigen verder moeten gaan dan alleen 
bewustwording: kinderen zouden bijvoorbeeld moeten 
leren om groenten te verbouwen in de schooltuin. 

Hoewel de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij 
de mensen zelf ligt, vinden veel Rotterdammers dat de 
overheid het voortouw zou moeten nemen om duurzaam 
gedrag te stimuleren (figuur 6.6). Er is nog veel gebrek 
aan informatie en kennis en bewoners vinden dat de 
gemeente de aangewezen partij is om dit op te pakken. 
De gemeente moet ook het goede voorbeeld geven. Zo 
kunnen gemeentepanden duurzamer gemaakt worden 
met zonnepanelen en groene daken. Ambtenaren zouden 
op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk 
kunnen gaan. De bedrijfsvoering moet duurzamer, er 
moeten bijvoorbeeld minder verpakkingsmaterialen 
gebruikt worden. 

“Er wordt al wel heel veel gedaan aan 
duurzaamheid. Ik zie dat we wel een aardige 
richting ingaan. Alleen er zijn ook wel veel 
tegenstanders die er wat minder graag in 
mee gaan. Maar als ze goed ingelicht wor-
den en weten wat het hun oplevert, dat hun 
kinderen ook een bestaan kunnen hebben 
in Rotterdam, zonder astma enzovoort, dan 
wordt er misschien wel anders over ge-
dacht, met meer empathie en begrip.” 

Vrouw, 21 jaar, gesprek met gezin in Kralingen

“Ik zou graag wat meer realiteitszin willen 
zien in dat hele duurzaamheidsverhaal. 
Gewoon: vertel nou eens een keer hoe het 
is. Laat mensen niet denken dat als je een 
batterij in een apart bakje gooit dat het dan 
klaar is. 

Man, 38 jaar, gesprek met gezin in Pernis

“Er moet meer sturing komen. Nu weten 
heel veel mensen niet wat goed is om te 
doen voor het milieu. Dit zou vanuit de ge-
meente of het onderwijs kunnen komen. De 
bewustwording is denk ik het belangrijkst. 
Mensen gaan meer participeren als ze wor-
den ondersteund. Mensen moeten worden 
beloond als ze duurzamer leven, bijvoor-
beeld met kaartjes voor evenementen. Ook 
moeten er meer boetes komen voor mensen 
die afval op straat gooien.” 

Vrouw, 30 jaar, bewoner, straatgesprek Erasmus 
Universiteit

“Duurzaam leven moet net zo gewoon wor-
den als tandenpoetsen.” 

Open vragen, portaal
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Duurzaam gedrag stimuleren

Daarnaast kan de gemeente duurzaam gedrag makkelij-
ker en goedkoper maken. Zo is er behoefte aan meer recy-
clepunten en aan meer praktische hulp van de gemeente 
bij duurzaamheidsmaatregelen, zoals bij het installeren 
van zonnepanelen. Verder zou de overheid de bedrijven 
en particulieren die duurzaam werken of leven kunnen 
belonen, onder andere in de vorm van subsidies. Voor 
groepen die niet willig zijn, zien sommigen de oplossing in 
het afdwingen van duurzaam gedrag via regelgeving, hef-
fingen en boetes (‘de vervuiler betaalt’). Boetes zouden 
adaptief moeten zijn: als je een keertje een kleine overtre-
ding begaat, terwijl je dat anders nooit doet, zou je niet 
meteen een bekeuring moeten krijgen, terwijl als je als je 
je vaak misdraagt wel een passende boete moet krijgen. 

“De gemeente zou actief campagne kunnen voeren 
en informatie kunnen geven om mensen te stimu-
leren duurzamer te leven. Reclamespotjes kunnen 

helpen. Het moet vooral vanuit de politiek komen.” 

Man, 22 jaar, bewoner sinds 1 jaar, hbo/wo,  
straatgesprek Museumpark

Een duurzame leefstijl zou makkelijker moeten zijn: hoe 
meer keus, hoe eerder je eraan mee kunt doen. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe normaler en vanzelfsprekender het 
wordt. Verder zouden bedrijven veel minder verpakkings-

materialen moeten gebruiken. Het invoeren van statiegeld 
op blikjes wordt ook vaak genoemd. 

“Het is gewoon net zoals je nu een colaatje haalt 
bij de Albert Heijn. Dan betaal je misschien 1,25 
ervoor, maar je krijgt er wel wat geld van terug. 

Dat kan toch ook met blikjes? Dan maak je het een 
beetje duurder en geef je dat geld weer terug als 
mensen het terugbrengen. Dat is veel milieube-
wuster en verstandiger. De winkels hoeven zich 
geen zorgen te maken om geld, want ze maken 

toch geen verlies.” 

Gesprek met jongeren in Crooswijk

Gezond gedrag stimuleren

Om te stimuleren dat mensen gezonder gaan leven, 
moeten ze bewust gemaakt worden van het belang van 
bewegen en gezonde voeding. Ook dit kan via voorlich-
ting op school en op het werk, en via de opvoeding. En 
regelgeving kan Rotterdammers aanzetten tot gedragsver-
andering. Ongezond gedrag moet worden ontmoedigd via 
belasting en regelgeving en gezond gedrag gestimuleerd 
via subsidies, kortingen, spaarpunten et cetera. Interes-
sant is dat Rotterdammers minder zien in apps om een 
gezonde leefstijl te bevorderen.

6.6 Als we in Rotterdam de toekomst echt 
duurzaam willen maken, wie moet dan het 
voortouw nemen?

De meerderheid vindt dat de overheid het voortouw moet nemen in 
het duurzamer maken van de stad.

5,2% 
Anders 

24,4%
De Rijksoverheid 

10,8%
Het bedrijfsleven

16,3%
De burgers zelf 

43,2% 
De Gemeente 

6.7 Het eten van vlees zoals we dat nu doen is 
niet duurzaam. Hoe maken we de consump-
tie van vlees in de toekomst duurzamer?

Vleesvervangers en duurzaam geproduceerd vlees worden het meest 
gekozen. Slechts 10 procent denkt dat we gewoon vlees blijven eten. 

38,2% 
We eten dan alleen 
duurzaam, lokaal 
geproduceerd vlees 

34,8%
We vervangen vlees door 

plantaardige alternatieven 

7,5%
Anders

9,6%
We eten alternatieve vlees-

producten op basis van 
bijvoorbeeld insecten

9,9%
We blijven gewoon 

vlees eten net als nu 
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“Gezondheid moet op scholen gestimuleerd wor-
den. Voorlichting over gezond leven is belangrijk, 
net als preventie tegen ziektes. Ouderen moeten 
gestimuleerd worden om meer te bewegen, fietsen 
en lopen. Mensen die roken of overgewicht hebben 
moeten meer betalen voor zorg, omdat zij zelf ook 
het duurste zijn en dit wordt veroorzaakt door hun 
levensstijl.” 

Vrouw, 24 jaar, werkend in Rotterdam, hbo/wo, 
 straatgesprek Museumpark

Een gezonde stad is een stad van inwoners die sporten en 
bewegen. Dit moet worden gestimuleerd. Door de buiten-
ruimte in te richten op bewegen, met meer groen, parken 
en openbare sportplekken. En door sportfaciliteiten 
bereikbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen met 
een smalle beurs. Sporten zou zelfs gratis moeten zijn, 
vinden velen. Werkgevers zouden hun personeel de mo-
gelijkheid moeten geven om onder werktijd te sporten. 
Vooral voor kinderen is het belangrijk om te bewegen: 
buitenspelen en sport moet op scholen nog meer worden 
aangemoedigd (zie ook hoofdstuk 3).

Het belang van goede voeding wordt ook vaak genoemd 
en ook hier speelt de gemeente een rol: veel bewoners 
wijzen op het te grote aanbod ongezond eten, zoals van 
snackbars en de vele hamburgerketens. Hier zou een 
maximum op moeten zitten. Op scholen zou ongezond 
voedsel uitgebannen moeten worden. Veel mensen vin-
den dat er extra belasting op ongezond eten moet komen 
en dat gezond en duurzaam geproduceerd eten goedko-
per moet worden gemaakt.
 

“Bijna drie McDonald’s restaurants op en aan de 
Coolsingel - dat is een beetje gênant niet?!” 

Open vragen, portaal

 
In relatie tot gedragsverandering hebben Rotterdammers 
de volgende ideeën: meer deelfietsen, samenwerken met 
bedrijven (denk aan omkleedruimtes op het werk of belo-
ningen) of een verplichte fietscursus (voor migranten). 

 
Een duurzame woonomgeving

Samen met de woningcorporaties zou de gemeente ook 
nog veel meer kunnen inzetten op het verduurzamen van 
woningen. “Isoleer huizen, maak ze energieneutraal”, 
“alle platte daken groen!”, “op alle daken zonne-energie 
toestaan”, zijn een paar antwoorden van Rotterdammers.  

Voor een duurzame en gezonde stad is het vooral belang-
rijk om het verkeer terug te dringen en het openbaar ver-
voer, fietsen en wandelen te stimuleren. Een groot deel 
van de Rotterdammers pleit voor een autovrije of in elk 
geval een autoluwe (binnen)stad. De Witte de Withstraat 
zou als eerste autovrij moeten worden en veel mensen 
denken ook aan de Coolsingel. Minder auto’s betekent 
minder luchtvervuiling, meer verkeersveiligheid en meer 
mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. Verder 
wordt er gewezen op nieuwe ontwikkelingen zoals zelf-
sturende of zelfs vliegende auto’s en auto’s delen. 

Parkeren is een vaak genoemd onderwerp: een groot deel 
is voorstander van buiten de (binnen)stad en ondergronds 
parkeren. Daarbij zouden wel parkeerplekken moeten 
worden behouden voor bewoners. Bezoekers moeten 

6.9 We kunnen onze gezondheid steeds beter 
monitoren. Stel: in de toekomst wordt ge-
zond gedrag financieel beloond. Zou jij dan 
ook echt gezonder gaan leven?

35,5% 
Nee, ik leef al heel 
gezond 

 
29,4% 

Ja, ik pas mijn leefstijl aan 

12,3%
Nee, ik ga niets 

veranderen 

2,8%
Anders

19,9%
Ik weet niet of ik me kan 

aanpassen

6.8 Gezond blijven begint bij gezond ge-
drag. Hoe houden we Rotterdammers in de  
toekomst fit?

Kinderen vroeg stimuleren 
om te sporten

Gratis sportclubs voor iedereen

Bedrijven laten medewerkers
sporten onder werktijd

Veel openbare sportplekken 
in de stad

Meer fietspaden, trappen en 
minder liften, roltrappen

Fit blijven biedt financiële  
voordelen (bijv. verzekering)

Anders

61,9%

26,3%

25,1%

24,3%

23,8%

17,8%

5,3%



Veldacademie78

vooral buiten de stad parkeren. Maar er zijn ook Rotter-
dammers die juist pleiten voor meer parkeerplekken en 
goedkoper parkeren. 

Om het autogebruik terug te dringen moet vooral geïnves-
teerd worden in betere openbaarvervoerverbindingen en 
fiets- en wandelnetwerken. Er moeten meer verbindingen 
in het openbaar vervoer komen en de frequentie moet 
omhoog. Dit geldt zeker ook voor de randgemeenten, die 
zich nu soms geïsoleerd voelen. Bovendien moeten de 
verschillende modaliteiten beter op elkaar aansluiten. 
Het openbaar vervoer moet veilig, schoon en toegankelijk 
zijn voor mensen met een beperking. 

Rotterdam zou bovenal een fietsstad (van de wereld) 
moeten worden, met overal veilige fietspaden. De wens 
voor meer ruimte voor de fietser leeft breed. De gemeente 
moet fietsen stimuleren door enerzijds te investeren in de 
infrastructuur en anderzijds te sturen op gedragsverande-
ring. Ten aanzien van de infrastructuur noemen Rotter-
dammers het volgende: meer fietsparkeerplekken en 
fietsenstallingen (ook ondergronds), veilige vrijliggende 
en goed onderhouden, altijd groen licht en voorrang voor 
fietsers en aparte fietspaden voor elektrische fietsen. 

“Veiliger fietsen. Want als fietser ben je af en 
toe in Rotterdam je leven niet zeker. Ik maak 

mij wel zorgen als mijn kinderen fietsen 
in de stad. En dat zou niet nodig moeten 

zijn. Mijn kinderen moeten in de toekomst 
veilig kunnen fietsen. Ik wil best een auto 

wegdoen als ik er op een andere manier kan 
komen zonder dat het te veel tijd kost.” 

Vrouw, 51 jaar, gesprek met bewoners in Middelland

“De fietspaden moeten breder. Fietsers 
moeten altijd groen licht hebben als er geen 

auto’s zijn. Er moet veel ruimte zijn voor de 
fietser, de auto is te gast.” 

Man, 62 jaar, werkend in Rotterdam, straatgesprek  
RDM Campus

6.10 De afvalberg wordt steeds groter, ook in 
Rotterdam. Wat doe jij om voor toekomstige 
generaties het afvalprobleem op te lossen?

Mijn spullen langer blijven 
gebruiken

Minder consumeren, minder nieuw 
kopen

Alleen nog duurzaam 
geproduceerde producten kopen

Meehelpen met het opruimen van 
zwerfafval

Mijn spullen delen met anderen

Niks, dat is niet mijn probleem

Anders

62,4%

60,5%

49,1%

31,4%

31,4%

13,3%

4,1%
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CONCLUSIE

Veel Rotterdammers onderschrijven het belang van een duurzame en gezonde stad. Om iedereen, zowel burgers als 
bedrijven, mee te krijgen moet er volop worden ingezet op bewustwording door middel van voorlichting en verleiding. 
Wanneer belonende maatregelen niet werken, schuwen Rotterdammers het bestraffen van niet-duurzaam en onge-
zond gedrag niet. Voor beide opties tot gedragsverandering wijzen Rotterdammers naar de gemeente of overheid als 
aanjager. Blijkbaar achten bewoners hun eigen handelingsruimte te beperkt om tot serieuze veranderingen te komen 
- en sommigen zijn zelf niet genegen drastische maatregelen te nemen ten aanzien van hun eigen gedrag. Ook is het de 
gemeente die ervoor moet zorgen dat de stad zo is ingericht dat een duurzaam en gezond leven bereikbaar wordt.

Straatgesprek Afrikaanderwijk (Foto: Veldacademie)
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7.  
MEEDENKEN EN 
MEEDOEN

2037

Verantwoordelijkheid over Rotterdam dragen we in 2037 allemaal: werken 
aan de stad is al lang niet meer voorbehouden aan institutionele partijen. 
Iedereen kan vanuit zijn deskundigheid en ambitie bijdragen. Rotterdam-
mers bedenken zelf initiatieven voor de eigen buurt, de gemeente advi-
seert, reguleert en verbindt. Over belangrijke investeringen in woonge-
bieden beslissen de bewoners mee, de gemeente stuurt op de grote lijnen 
en zorgt dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. De nieuwe lichting 
ambtenaren staat tussen de burgers en kent hun behoeftes. Bij elke ge-
meenteraadsverkiezingen stemmen Rotterdammers ook voor de plannen 
in hun eigen wijk. Niet alleen volwassenen stemmen, maar ook jongeren - 
zij zijn immers de toekomst. Er is zelfs een heuse jongerenburgemeester. 

De ontwikkeling in de buurt ligt vooral in de handen van bewoners, com-
plexe vraagstukken zoals inkomstenverdeling, de zorg, privacybescher-
ming, investeringen in duurzame infrastructuur en veiligheid zijn nog 
steeds de taken van de overheid. Gelukkig is er nu veel meer samenwer-
king tussen bedrijfsleven, overheid en burger zodat problemen sneller 
worden aangepakt. De nadruk ligt op preventieve maatregelen, zoals 
meer bewegen en gezonde voeding, beter monitoren van gezondheid en 
het voorkomen van jeugdcriminaliteit door het inzetten van jeugdcoaches. 

Er zijn ook betere afspraken over privacy op internet. De verantwoorde-
lijkheid om jongeren op sociale media te beschermen ligt niet slechts bij 
de ouders. De overheid heeft voor betere wetgeving gezorgd en ook het 
bedrijfsleven ziet beter toe op misbruik. Kinderen krijgen al vroeg les in 
online privacy. Op deze manier leren alle kinderen veilig om te gaan met 
internet. Er is wel ruimte om te experimenteren, want op je achttiende heb 
je het recht om al je online geschiedenis definitief te laten verwijderen.
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Hoe willen we onze toekomstwensen realiseren? 

We leven in een complexe wereld waarin de trends digitalisering, robotisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt 
een steeds grotere rol gaan spelen. Daarnaast zorgen demografische ontwikkelingen en klimaatverandering voor grote 
veranderingen. In de afgelopen vijf hoofstukken is beschreven hoe Rotterdammers deze trends ervaren en welke wen-
sen zij hebben voor de toekomst. Dit hoofdstuk beschrijft hoe Rotterdammers deze toekomstwensen willen realiseren. 
Het is daarom anders opgebouwd dan de voorgaande hoofdstukken. Wie is er verantwoordelijk om van Rotterdam de 
gedroomde stad van de toekomst te maken? Wie moet de leiding nemen en hoe pakken we dat aan? 

Het beroep op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger groeit, terwijl de overheid zich als centrale 
speler terugtrekt. Complexe vraagstukken kunnen vaak niet door één partij opgelost worden: er is een wisselwerking 
tussen het gedrag van de burger, het bedrijfsleven, de overheid en vele andere (publieke) instellingen. 

De veranderende verhouding tussen burger en overheid zorgt soms voor spanningen. Enerzijds wil de burger meer 
ruimte krijgen om zelf zijn eigen zaken te regelen, anderzijds verwacht hij nog altijd veel van de overheid. Verantwoor-
delijkheden en risico’s worden bij burgers en ondernemers neergelegd, terwijl zij onvoldoende ondersteuning en auto-
nomie hebben om daarmee om te gaan. 

Zicht op het Stadhuis vanaf de Korte Lijnbaan (Foto: Tino van den Berg)
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WIE IS VERANTWOORDELIJK? 

Zeggenschap bewoners

De rol van de overheid verandert. Veel Rotterdammers 
willen meer inspraak en een andere houding van de 
overheid. Bewonersinspraak moet verder gaan dan mee-
praten: inwoners moeten niet alleen betrokken worden 
bij plannen, ze moeten ook zelf kunnen beslissen over 
bijvoorbeeld investeringen in de wijk.

De afstand tussen bestuur en bewoners moet kleiner 
worden. Op het portaal komt naar voren dat de overheid 
zich niet langer alleen moet bezighouden met het naleven 
van de regels, maar tussen de inwoners moet gaan staan 
en moet handelen naar hun behoeftes:

“Wonen betekent bewoners. Die moeten veel meer 
invloed kunnen uitoefenen op het beheer en de 
ontwikkeling van hun buurt.” 

Portaal, anoniem

“Luisteren naar wat bewoners willen en die 
wensen zoveel mogelijk realiseren. Mensen vanaf 
aanvang mee laten denken en niet later op een 
rijdende trein laten springen.” 

Portaal, anoniem

Het bestuur moet meebewegen met de burger, de ambte-
naar moet de wijk in en bewoners moeten meer invloed 
krijgen op hun eigen leefomgeving. Burgerinitiatieven zijn 
een manier om dit te bereiken, de gemeente zou die meer 
kunnen faciliteren. 

“Naar de mensen luisteren, meer zeggen-
schap vanuit de gemeente. Opzetten van 
gebiedsgericht bestuur en meer co-creatie 
tussen burgers en bestuur.” 

Man, 46 jaar, bewoner, hbo/wo, straatgesprek  
Hoek van Holland

“Rotterdam wordt toekomstbestendiger 
door te zorgen dat mensen mee kunnen 
praten in buurtcommissies. De afstand 
tussen de burgers en de raad moet verkleind 
worden. Mensen weten nu bijvoorbeeld niet 
wat er voor de deelgemeentes in de plaats 
is gekomen en waar zij terecht kunnen met 
hun vragen.” 

Vrouw, 58 jaar, sinds 25 jaar bewoner van Rotterdam, 
hbo/wo, straatgesprek Markt Ommoord

7.1 In woongebieden worden soms grote in-
vesteringen gedaan, zoals de aanleg van par-
ken, nieuwe infrastructuur of voorzieningen. 
Wie besluit er in 2037 over belangrijke inves-
teringen in de wijk?

0,7% 
De Europese Unie 

1,4% 
De Nederlandse regering 

41,6% 
De gemeente 

37,9%
Bewoners in de wijk 

1,4%
Het lokale bedrijfsleven

4,7%
Een raad van deskundigen 

12,5%
Anders 
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Ambtenaren zouden meer moeten praten met deskundi-
gen uit de praktijk voordat ze beleid uitzetten. Zoals deze 
vrouw zegt:

“Het probleem is dat mensen bij de overheid die 
over de zorg beslissen vaak zelf helemaal niet in de 
zorg hebben gewerkt. Er moet dus meer participa-

tie vanuit het bedrijfsleven komen.” 

Vrouw, geboren in Rotterdam, hbo/wo,  
straatgesprek Binnenrotte

Dat de rol van de overheid verandert, betekent niet dat 
de overheid in de toekomst minder belangrijk is. Hoewel 
de faciliterende rol van de overheid breed geaccepteerd 
lijkt, zijn er wel klachten over het afstoten van taken en de 
terugtrekkende beweging die de overheid maakt.

“Directe democratie is gewoon een bezuinigings-
ding. De gemeente moet beleid maken en erop 

sturen, daarvoor is ze gekozen. Je moet voor alle 
burgers beleid maken. Als je het aan de burgers 
overlaat, krijg je een stammenstrijd. Zeker als je 

ziet hoe verdeeld de stad is. Ik ben tegen een terug-
trekkende overheid.” 

Vrouw, 59 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, hbo/wo, 
straatgesprek Museumpark

In het kader van een luisterend bestuur wordt er enthou-
siast gereageerd op het initiatief van het ‘Gesprek met de 
Stad’. Men waardeert het erg dat om de mening van de 
burger wordt gevraagd. Wel vraagt men zich af wat er met 
de uitkomsten gaat gebeuren en hoe het gesprek in de 
toekomst gestalte krijgt. 

In de straatgesprekken in de randgemeenten stellen be-
woners dat er meer oog moet zijn voor lokale belangen. 
Het beleid wordt centraal vastgesteld, terwijl de lokale 
context vaak heel anders is dan die van heel Rotterdam. 
Het voelt dan of de stem van de randgemeenten niet 
voldoende gehoord wordt.

“Kijk naar ambtenaren die uit deze buurt komen. 
Die weten wat hier speelt. Wij kunnen nooit met 

Rotterdam meekomen. De tarieven van sporthallen 
zijn voor de clubs die we hier hebben financieel 

niet haalbaar.” 

Man, 80 jaar, bewoner, lagere school, straatgesprek Rozenburg

Meer zeggenschap jongeren

Op het portaal geeft men aan dat er vooral naar jonge 
Rotterdammers geluisterd moet worden en dat zij zou-
den moeten kunnen meedenken en meebeslissen over 
thema’s die hen aangaan (figuur 7.2). Maak kinderen en 
jongeren mede-eigenaar van Rotterdam. Zij hebben frisse 
en creatieve ideeën en bovendien is het goed om hun ver-
antwoordelijkheidsgevoel te stimuleren. Vooral jongeren 
moeten de ruimte krijgen om zelf dingen te organiseren en 
mee te beslissen. Ook in de straatgesprekken en focus-
groepen komt het belang van jongeren in het bestuur ter 
sprake:

“Meer steun voor bewonersinitiatieven - de 
wijk bepaalt, de stad behoudt het overzicht!” 

Portaal, anoniem

“De gemeente en andere instanties moeten 
écht leren samenwerken met burgers. Er is 

zoveel kwaliteit in de wijk, die - mits goed 
ondersteund - van hele grote waarde kan 

zijn voor de stad.” 

Portaal, anoniem

“Meer communiceren met elkaar en acties 
zoals Gesprek met de Stad blijven voeren. 

En er ook echt wat mee doen!” 

Man, 45 jaar, bewoner, hbo/wo, straatgesprek  
Schiebroek

“Bedankt voor dit onderzoek! Zeer interes-
sant en goed om te zien dat Rotterdammers 

om input wordt gevraagd om hun stad te 
kunnen helpen ontwikkelen.” 

Portaal, anoniem

“Ik vind dit een heel goed onderzoek! Leuk 
dat jullie alle Rotterdammers proberen te 

bereiken!” 

Vrouw, 38 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, mbo, 
straatgesprek Afrikaanderplein
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“Het contact met mensen wordt moeilijker. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Jonge gasten de 
ruimte geven in het bestuur van de stad.”

Vrouw, 88 jaar, bewoner, straatgesprek Keizerswaard

“Wat wel leuk zou zijn is dat er twee verkiezingen 
zijn. Eén politieke verkiezing en één voor wat er in 
de buurt gebeurt. Dus van hoe je het wilt in je wijk 
en wat het beste is. En in deze verkiezing zouden 
jongeren ook een stem moeten hebben. Want als 
de gemeente zegt: ik wil weten hoe het in deze 
buurt is, dan komen er allemaal oude mensen, 
maar wij jongeren worden geweigerd. Maar wij 
wonen daar ook. Dus dan hebben wij ook het recht 
om te mogen spreken. En in de politieke verkiezing 
gaat het dan over grotere dingen: moeten er meer 
scholen of ziekenhuizen komen? 

Jongen, 15 jaar, gesprek met jongeren in Crooswijk

 
Digitale opvoeding

Een voorbeeld van een complex vraagstuk is digitale 
opvoeding. Het gevoel heerst dat door internetgebruik en 
sociale media normen en waarden vervagen, met name bij 
jongeren. Er zijn veel voorbeelden van digitaal wangedrag 
onder jongeren. Als voorbeeld noemt men de trend waarin 
meisjes steeds meer worden ‘blootgesteld’ (exposing) 

door jongens waarmee ze seksueel contact hebben 
gehad. Ze sturen foto’s of filmpjes naar een jongen, die 
dat deelt met al zijn vrienden. Dit is een groot probleem 
en de deelnemers aan het onderzoek denken dat dit 
alleen maar erger wordt. Het zijn vaak sociaal zwakkere 
meisjes die aandacht zoeken, ook negatieve aandacht, 
het is dus vooral voor hen een probleem. Kinderen en 
jongeren komen steeds vroeger in contact met dingen 
die niet geschikt zijn voor hun leeftijd en ouders hebben 
hierop weinig controle. Op sociale media verschijnen veel 
slechte voorbeelden (zoals vloggers) en jongeren kopië-
ren dit gedrag. Slecht gedrag wordt zelfs verheerlijkt. Zo is 
online schelden en bedreigen heel normaal, wat invloed 
heeft op de manier hoe er in het echt met elkaar wordt 
omgaan. Digitalisering maakt het ook moeilijker om te 
leren omgaan met emoties. De anonimiteit van het inter-
net geeft ruimte voor schelden en bedreigen. Incidenten 
lopen online al snel uit de hand en bij kleine onenigheden 
wordt er al ‘ontvriend’. Kinderen leren zo niet om ruzies 
uit te praten. Vreemden bemoeien zich met de kwestie 
en ouders kunnen online niet bemiddelen. Zij voelen zich 
vaak machteloos.

7.2 Veel jongeren willen meebeslissen over 
de toekomst van Rotterdam. Hoe zorgen wij 
dat zij meer invloed krijgen op de toekomst 
van de stad?

34,3% 
We vragen om 
advies bij zaken 
die hen aangaan

2,3% 
Anders 

19,7% 
Ze stemmen mee over 

zaken die hen aangaan 

18,6%
Ze besturen mee: 

een jongerenburgemeester 
en -wethouder 

3,8%
Jongeren krijgen vanaf 12 jaar 

algemeen stemrecht

10,5%
Jongeren organiseren dat zelf, 

buiten de politiek en overheid om 

10,9%
Ze worden, net als nu, 

vertegenwoordigd door 
volwassenen 

“Als je vroeger ruzie had, dan ging je het na 
twee à drie dagen uitpraten. Maar nu gaan 
ze elkaar ontvrienden op Facebook. Ze leren 
ook niet met elkaar praten of communi-
ceren, dingen uitpraten. Het is meteen: ik 
blokkeer je.” 

Man, 38 jaar, gesprek in Zuidwijk

“Vroeger werd een ruzie opgelost door te 
zeggen “ik vind jou niet aardig” - of een duw 
als je het zat was. Nu is het online: cyberpes-
ten of cyberruzie. Het is niet eens pesten, 
het is het bombarderen van iemand. Dat 
duurt heel kort, heel hevig en na een week 
is het weg. Ik werd helemaal gek toen ik dat 
voor het eerst meemaakte met mijn doch-
ter. Dat ze van een wildvreemde de meest 
verschrikkelijke verwensingen kreeg omdat 
ze ruzie had gehad met iemand. Daar ging 
iedereen zich mee bemoeien. En dan wordt 
je voor hoer uitgemaakt en dan zullen ze dit 
en dat met je doen.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis
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“De invloed van digitale middelen op de jeugd vind 
ik verontrustend. Ze weten niet hoe ze er mee om 

moeten gaan. Naaktfoto’s bijvoorbeeld. Weinig 
normen op internet. Het is de taak van de ouders 

om sociale media in toom te houden. 

Man, 74 jaar, bewoner, geboren in Rotterdam, hbo/wo,  
straatgesprek Museumpark

Ouders vinden dat de school een rol heeft in het voor-
komen van exposing. De school moet jongeren beter 
voorlichten en ook de ouders beter informeren over deze 
zaken, bijvoorbeeld in de rapportgesprekken. Deze vrouw 
in Feijenoord ziet ook een rol voor de overheid met een 
online kijkwijzer:

“Je merkt dat ze echt veel online zijn. Niet alleen, 
maar dat hangt van de ouders af. Buitenspelen is 

ook belangrijk. Ik word er boos over. Mijn dochter 
kijkt de hele tijd op YouTube. Het probleem is, je 

weet niet wat ze erop zetten. Ik vind dat dat duide-
lijker mag zijn. Dat er een leeftijdsgroep op komt. 
Je hebt geen idee, voor hetzelfde geld zeggen ze 

iets geks: seksuele voorlichting of iets waar ze nog 
niet aan toe zijn.”

Vrouw, 48 jaar, bewoner, mbo, straatgesprek Feijenoord

De voorlichting aan ouders zou ook in Arabisch, Turks, 
enzovoorts moeten, anders worden veel groepen niet be-
reikt. Ouders moeten ervoor zorgen dat meisjes weerbaar 
worden. Bij de jongens moet er meer aandacht komen 
voor ‘respect voor elkaar’. Vooral vrouwen van Marok-
kaanse afkomst wijzen op het belang van weerbaarheid 
voor meisjes. Meiden moeten sterk worden opgevoed, 
zodat ze zich kunnen redden in de wereld. Ze moeten we-
ten wat de gevaren van de moderne samenleving zijn. De 
vrouwen vinden vechtsport goed voor de weerbaarheid, 
zowel mentaal als fysiek. 

“Je moet ook praten met je kind. Dat is wat ik in 
mijn eigen opvoeding heb gemist. Ik ben best wel 

streng opgevoed. Ik mocht heel weinig. Vooral 
als meisje - heel erg beschermd. Ik kom uit een 

gezin van zes jongens en twee meisjes. Nou m’n 
zus en ik altijd maar thuis. En ik wil juist dat mijn 
dochter, ze is nu pas acht geworden, ik wil dat zij 

sterker wordt. Dus vanaf groep twee heb ik haar op 
taekwondo gezet. Ik zeg: zelfverdedigingssport, ga 

maar sterk zijn.”

Vrouw, 32 jaar, gesprek met bewonersgroep van  
Marokkaanse afkomst

In het algemeen vindt men dat de ouders de eerstver-
antwoordelijken zijn en niet de overheid. Hoewel ook de 
school verantwoordelijkheid draagt in het bijbrengen 
van normen en waarden. Ouders hebben wel controle 
op schoolprestaties door middel van technologie, maar 
geen controle op het sociale leven van kinderen. Zij kijken 
naar de overheid en de school om grenzen te stellen en de 
privacy te waarborgen. 

Ouders zijn soms inventief in het controleren van hun 
kinderen op sociale media, maar dit lukt niet altijd even 
goed. Het tempo waarmee de sociale media veranderen, 
ligt hoog en jongeren weten sneller de weg hierin te vin-
den dan ouders.

“Toen mijn dochter naar de middelbare ging, was 
het eerste dat ze tegen ons zeiden dat je nu als 

ouder al heel erg moet opletten en je echt moet 
afbakenen wat de regels zijn op sociale media en 

het gebruik van de mobiele telefoon. Dat was voor 
mij het moment dat ik dacht: hier moet ik echt 

serieus rekening mee gaan houden. Een telefoon-
tje vond ik handig, want dan kon ik bellen als we 

gingen eten, dan hoefde ik de straat niet meer op. 
Maar die directeur van de school zei: wij zien nu de 
kinderen van zestien en zeventien waar het te laat 

is. Die hebben moeite met dingen. Die gaan naar 
bed met dat ding.” 

Man, 40 jaar, gesprek met gezin in Pernis

7.3 In 2037 zijn de meeste jongeren nog meer 
online. Wie zorgt er dan voor dat ze dat veilig 
kunnen doen?

Een meerderheid denkt dat je dit niet aan jongeren alleen kunt over-
laten: ouders en school hebben een rol. Alhoewel niet vaak gekozen, 
hebben mannen er dubbel zo veel vertrouwen in dan vrouwen dat  
de aankomende generaties prima zelf voor digitale veiligheid kunnen 
zorgen. Vrouwen denken vaker dat digitale veiligheid een vast on-
derdeel op alle scholen zal zijn. Er is nauwelijks vertrouwen in grote 
internetbedrijven zoals Google en Facebook, maar bij jongeren zelf 
iets meer dan bij ouderen.

36,6% 
De ouders 

1,9% 
Anders 

32,0% 
Digitale veiligheid is dan vast  

onderdeel op alle scholen 

10,3%
Geautomatiseerde 

programma’s en robots 

4,4%
Een digitale coach of online kinderoppas

9,5%
Dat kunnen aankomende 

generaties prima zelf 

5,3%
Bedrijven als Google en Facebook 
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Digitale middelen beperken voor jongeren is tevens een 
moeilijk punt voor ouders aangezien er veel digitaal 
geregeld wordt. Duidelijke regels zijn dus moeilijk op te 
stellen voor ouders. Het gebruik van digitale middelen en 
games is vaak een reactie op het gedrag van anderen of 
gebrek aan alternatieven bij jongeren. Zo spelen sommige 
jongeren niet buiten omdat niemand met ze mee wil, het 
speelveld niet veilig genoeg is of er geen ruimte of geld is 
om te voetballen.

“Ja, het is verslavend man. Ik zeg eerlijk: het is 
verslavend. Gister had ik gekeken hoeveel potjes 
FIFA ik had gespeeld. Was over de duizend. En als 
er niemand buiten is, wat moet je buiten doen. Ik 
ga niet met bomen praten.” 

Jongen, 16 jaar, gesprek op Calvijn Business School

Daarnaast gebruiken ouders zelf ook veel digitale midde-
len, waardoor ze een slecht voorbeeld geven. Sommige 
jongeren geven dan ook aan dat ze verlangen naar een 
game- en wifiloze tijd. Op deze manier kan er ontspannen 
worden en wordt het contact in de buurt versterkt. De ge-
meente zou volgens Rotterdammers meer activiteiten op 
lokaal niveau moeten organiseren voor jongeren, zodat 
ze niet binnen hoeven te blijven en wanneer ze wel naar 
buiten gaan geen overlast veroorzaken. 

Handhaving, toezicht & privacy

Ten aanzien van veiligheid is er een sterke roep om meer 
handhaving en toezicht in combinatie met preventieve 
maatregelen. Veel Rotterdammers denken dat de overlast 
van jongeren op straat vermindert als jongeren een plek 
krijgen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten 
kunnen ondernemen. Terwijl in de straatgesprekken met 
name wordt gevraagd om repressieve middelen (meer 
politie, meer boetes voor bijvoorbeeld asociaal gedrag), 
spreekt men in de focusgroepen vooral over preventieve 
middelen. In beide gevallen is de gemeente evenwel ver-
antwoordelijk. Er wordt nog veel belang toegekend aan 
zogenoemde kerninstituties (school, religieuze instellin-
gen, familie) in het algemeen en aan de controlerende rol 
van de overheid in het bijzonder. Wat de veiligheid van 
kinderen in de openbare ruimte betreft, vinden sommigen 
ook dat er meer sociale controle en toezicht van ouders 
moet komen (zie ook hoofdstuk 3). Cameratoezicht is 
minder populair: ook al draagt het bij aan veiligheid, het 
doet afbreuk aan de privacy van mensen.

7.4 Er worden steeds meer persoonlijke gege-
vens verzameld. Kinderen kunnen daar niet 
zelf over beslissen. Hoe kunnen we de priva-
cy van kinderen in de toekomst beschermen?

Betere voorlichting voor kinderen wordt op het een na meest geko-
zen, vooral door jongeren zelf.

27,5% 
De overheid moet 
beter vastleggen hoe 
we kinderen kunnen 
beschermen 

25,6% 
Betere voorlichting 

voor kinderen 

13,7%
Kinderen krijgen het recht om 
op hun 18e alle data te wissen 

13,3%
Betere voorlichting 

voor ouders 

2,4%
Anders

5,3%
Dat kunnen kinderen tegen  

die tijd best zelf beslissen

12,1%
Afspraken maken met 

grote data bedrijven 

7.5 Een fijne stad om te wonen moet veilig 
zijn. Wat zal in 2037 het meest helpen om 
onze stad veilig te houden?

 
Preventie wordt het meest gekozen en veel mensen denken ook 
dat vrijwilligers zoals buurtvaders en buurtmoeders zullen helpen. 
Vrouwen en mensen met een gemiddeld inkomen kiezen eerder 
voor preventieve maatregelen zoals jeugdcoaches, voorlichting 
en vrijwilligers. Mannen denken eerder aan repressieve maatrege-
len, zoals hogere boetes, meer agenten, intensief cameratoezicht 
en sensoren. Ook ouderen en mensen met een hoog of juist laag 
inkomen denken eerder aan hogere boetes en meer agenten en zien 
minder in jeugdcoaches, voorlichting en robots die agenten onder-
steunen. Mensen met een hoog inkomen geloven minder in intensief 
cameratoezicht en sensoren.

Preventie: jeugdcoaches en 
voorlichting

Vrijwilligers: buurtvaders en 
-moeders

Hogere boetes, meer agenten

Intensief camaratoezicht en 
sensoren

Anders

Robots die agenten ondersteunen

Particuliere bewakers

59,7%

41,7%

25,8%

22,2%

8,9%

8,6%

5,3%
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Schone stad

De stad moet schoner worden door mensen die afval op 
de grond gooien te beboeten. Er moet ook meer bewust-
wording komen. Voor het zelf schoonhouden van de stad 
lijkt weinig animo te zijn. Slechts een keer gaf een vrouw 
in de straatgesprekken aan dit te willen doen. En ook de 
provocerende stelling ‘In 2030 maken we zelf onze straat 
schoon’ afgedrukt op een poster uit de publiciteitscam-
pagne maakte veel verontwaardigde reacties los tijdens 
de straatgesprekken. In een groepsgesprek geven jonge-
ren aan dat ze nu soms verleid worden tot ‘slecht’ gedrag 
omdat er al vuil op straat ligt. Voor het uitoefenen van 
sociale controle zijn betere omgangsvormen nodig. We 
zouden elkaar vaker (vriendelijk) moeten aanspreken in 
plaats van meteen te schelden en/of de politie te bellen.

De technologie biedt steeds meer mogelijkheden om 
het gedrag van mensen te beïnvloeden door middel van 
verleiding, controle, beloning, bestraffing, informatie et 
cetera. Maar deze technologieën werpen ook veel nieuwe 
vragen op over wie er verantwoordelijk is, vooral ten 
aanzien van toezicht en het waarborgen van privacy. In 
de steden van de toekomst communiceren alle apparaten 
met elkaar. Het bewaken van de privacy wordt een enor-
me uitdaging. Er wordt opgemerkt dat er nog weinig alert-
heid omtrent privacy is. Er moeten betere regels komen 
om de privacy van burgers te beschermen. Dat is vooral 
een taak van de overheid, omdat de meeste mensen niet 
weten hoe zij zich kunnen beschermen.
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CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is beschreven hoe Rotterdam een stad van de toekomst moet worden. De rol van de overheid veran-
dert, maar ze blijft belangrijk. In de toekomst moet de overheid niet langer van bovenaf regelen, maar naast de burger 
staan met ambtenaren die weten wat er speelt. Rotterdammers wensen een grotere rol in het lokale bestuur, ook voor 
jongeren. Randgemeenten hebben een sterker lokaal bestuur nodig, waardoor in lokale behoeften kan worden voor-
zien. Bewoners willen best hun verantwoordelijkheid nemen in het bestuur en ook zelf zaken regelen, maar blijven 
verwachten dat de overheid voor het beheer en onderhoud van de stad zorgt: zo is er weinig animo onder burgers om 
zelf de straten schoon te houden. Handhaving wordt erg belangrijk gevonden en de veiligheid kan met zowel repressie-
ve als preventieve maatregelen vergroot worden. 

Digitalisering heeft grote gevolgen voor privacy en normen en waarden. De overheid heeft als taak wettelijke kaders op 
te stellen en mensen bewuster te maken van de online privacyrisico’s. Online veiligheid is op de eerste plaats de verant-
woordelijkheid van de ouders, maar scholen moeten naast ouders staan en kinderen leren hoe hiermee om te gaan. Di-
gitale opvoeding is voor ouders een lastige zaak: de ontwikkelingen gaan hard en digitalisering is overal aanwezig, ook 
de ouders zelf kunnen moeilijk weerstand bieden aan digitale verleiding. ‘Exposure’ en digitale verslaving bij kinderen 
zijn reële problemen. Een oplossing is om meer alternatieve, niet digitale activiteiten aanbieden.

Straatactie Binnenrotte (Foto: Veldacademie)
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Wat zijn de vragen van de toekomst? Ons onderzoek levert een rijk en 
veelzijdig beeld op over wat verschillende Rotterdammers willen voor de 
stad. Uiteraard is niet iedereen het met elkaar eens. Toch vallen er wel 
duidelijke lijnen te ontdekken in hun verhalen. In dit slothoofdstuk pro-
beren we de belangrijkste lijnen eruit te halen in de vorm van acht vragen 
voor de toekomstagenda van Rotterdam.  

8.  
VRAGEN VOOR  
DE TOEKOMST

Straatactie Zuidplein (Foto: Roel Dijkstra)
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1. Hoe blijft wonen in de stad betaalbaar voor ver-
schillende doelgroepen?

In de stad van de toekomst wordt het drukker. Rotterdam staat steeds vaker op 
het ‘to-visit’ lijstje van de toerist en steeds meer bewoners vestigen zich in de 
stad. De toenemende populariteit heeft een grote impact op de huizenprijzen. 
Bewoners maken zich grote zorgen of het wonen in de stad ook in de toekomst 
voor een brede groep betaalbaar blijft. 

2. Hoe kunnen we stedelijke woonmilieus zo inrich-
ten dat het wonen in de stad aantrekkelijk is voor 
jong en oud?

De verdichting van de stad en het toenemend toerisme zetten extra druk op de 
stedelijke ruimte. In een stad waar wonen duurder wordt, zullen veel mensen 
kleiner gaan wonen. Het sociale leven speelt zich in de toekomst wellicht 
steeds meer buiten de eigen woning af. Tegelijkertijd neemt het aantal oude-
ren toe en willen we de stad aantrekkelijker maken voor jongeren en gezinnen.  

3. Wat zijn onze gemeenschappelijke verhalen en 
beelden voor de toekomst? Welke iconen, symbolen 
en waarden willen we delen?

Het nu al multiculturele Rotterdam is in 2037 ‘superdivers’: de etnisch-cultu-
rele diversiteit neemt verder toe, maar ook het verschil tussen generaties. Rot-
terdammers staan overwegend positief tegenover diversiteit en wonen graag 
in gemengde wijken. Toch maken zij zich zorgen over de toenemende verschil-
len. Ze zijn op zoek naar meer verbinding en gemeenschappelijke verhalen. 
Opvallend is dat veel bewoners zich meer Rotterdammer dan Nederlander 
voelen: er zit dus toekomst in de stad als identificatiekader. 

4. Hoe creëren we ruimte waarin we elkaar met res-
pect bejegenen en elkaar leren begrijpen?

Er ontstaat steeds meer afstand tussen verschillende groepen Rotterdammers, 
maar dit lijkt niet zozeer het gevolg van verschillen in geloofsbeleving of cultu-
rele opvatting. Het vergroten van de afstand wordt vooral toegewezen aan de 
toenemende digitalisering die sociale contacten uitholt en fatsoen onder druk 
zet. ‘Sociale mediadruk’, online pesten, digitale haatcampagnes en onverholen 
respectloosheid in de digitale wereld hebben gevolgen voor het alledaagse 
samenleven. Ruzies lopen online enorm uit de hand en we lossen deze niet 
meer op met behulp van een gesprek. Rotterdammers van alle achtergronden 
ervaren dit, doen er soms ook aan mee, maar voelen zich hier ongemakkelijk 
bij. Opvallend veel jonge Rotterdammers verlangen terug naar het echte ge-
sprek, naar meer begrip, respect en aandacht voor elkaar. Er is een grote vraag 
naar meer ontmoetingsruimte ‘in het echt’, publieke plekken en alledaagse 
contacten. 
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5. Hoe kan Rotterdam bijdragen aan een waardige 
verdeling van arbeid (waaronder vrijwilligerswerk) 
en inkomen?

Maatschappelijke tweedeling in arm en rijk en laag- en hoogopgeleid bedreigt 
onze samenleving, vinden velen. Rotterdam is een arbeidersstad met een 
sterk sociaaleconomische traditie. Juist Rotterdammers hechten aan een 
eerlijke inkomensverdeling en houden het arbeidsethos hoog. Daardoor is er 
ook veel schaamte en ongemak bij de ‘verplichte tegenprestatie’: noem arbeid 
gewoon arbeid. 

6. Hoe organiseren we het leren in de praktijk? Hoe 
kan Rotterdam de koppeling maken tussen de op-
komende maakindustrie en de inrichting van het 
onderwijs?

Onderwijs heeft een sleutelrol, nu – en nog meer in de toekomst. Volgens 
velen neemt het belang van goed en breed onderwijs alleen maar toe. Tech-
nologische ontwikkelingen gaan hard, we moeten voorkomen telkens achter 
de feiten aan te lopen. Naast exacte vakken moet er veel aandacht komen 
voor de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Maar ook handvaardigheden 
kunnen in de toekomst weer belangrijker worden, bijvoorbeeld bij de ont-
wikkeling van prototypes, het onderhoud van machines en in de opkomende 
maakindustrie. Voor het onderwijs betekent dit dat er nog meer gevraagd zal 
worden van de leraar. We moeten ook verder denken dan alleen maar leren op 
school. Onderwijs in de toekomst betekent ook een leven lang leren – vooral 
leren in de praktijk. 

7. Op welke wijze kan de inrichting van de stad bij-
dragen aan een gezonde leefstijl?

Veel bewoners hanteren een brede kijk op gezondheid en zijn zich bewust van 
het effect van leefstijl en woonomgeving op de gezondheid. Er wordt gewezen 
op het belang van sociale contacten, een laagdrempelig sportaanbod, lessen 
voor een gezonde leefstijl op school, het belasten van ongezond eten, ont-
spanning om stress te voorkomen, een beweegvriendelijke buitenruimte en 
groene en schone lucht. Het nut van preventie wordt door velen onderschre-
ven, maar ernaar handelen is de grote uitdaging. Voor de toekomst vraagt dit 
om een samenwerking tussen burger, overheid, bedrijfsleven en vele andere 
instellingen om tot gedragsverandering te komen. 

8. Hoe zetten we snelle stappen in een breed ge-
dragen duurzaamheidsagenda waarin burgers, 
bedrijfsleven en overheid vanuit een eigen rol 
samenwerken? 

Het gevoel van urgentie op het gebied van duurzaamheid is er bij de meeste 
Rotterdammers. Veel bewoners wijzen naar de gemeente om het initiatief te 
nemen met noodzakelijke maatregelen en gedragsverandering: zij moet het 
voortouw nemen en het bedrijfsleven en de burger daarin meenemen. Dit 
bevestigt het toenemende belang van een sterke stedenpolitiek op het gebied 
van duurzaamheid, die zich (soms) afzet tegen landelijk beleid. 
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9.  
WERKWIJZE

Straatactie Binnenrotte (Foto: Jan van der Ploeg)
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Methode

Het Gesprek met de Stad liep van januari tot juni 2017 (zie figuur 9.1 voor het 
onderzoeksproces). Een marketingbureau heeft een uitgebreide zichtbaar-
heidscampagne gevoerd om mensen op het project te wijzen. Om een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen, is er gekozen voor drie methodes die elkaar 
versterken: portaal, straatgesprekken en focusgroepen. 

Portaal

Het portaal “gesprekmetdestad.nl” vormde de basis van het Gesprek met de 
Stad. Bezoekers kregen op dit portaal diverse vragen voorgelegd: meerkeuze-
vragen, open vragen en vragen over de persoonlijke achtergrond. 

Het voordeel van meerkeuzevragen is dat ze gemakkelijk in te vullen zijn, door 
grote aantallen mensen. Ze geven een goed beeld van wat mensen vinden en 
bieden de mogelijkheid cijfermatige conclusies te trekken en verbanden tus-
sen achtergrondkenmerken en antwoorden in kaart te brengen. Het gesloten 
format laat minder ruimte open voor de eigen inbreng van respondenten en 
geeft ook minder inzicht in de motivatie. De open vragen vullen de meerkeuze-
vragen daarom goed aan.  

De portaalvragen zijn gebaseerd op interviews met medewerkers van verschil-
lende beleidsafdelingen over de meest relevante vragen voor de komende 
twintig jaar in relatie tot de trends. Samen met het marketingbureau zijn op 
grond hiervan vragen voor een brede groep bewoners geformuleerd. Er zijn 
drie soorten vragen opgesteld: behoeftevragen (wat wil je, wat hebben we 
nodig, wat moeten we doen?), transitievragen (welke opties zie je voor jezelf) 
en mentaliteits- en houdingsvragen. In totaal hebben 5636 respondenten de 
vragenlijst ingevuld. De gegevens zijn met behulp van SPSS en Atlas.ti geana-
lyseerd. 

Straatgesprekken

Met straatgesprekken gingen we het gesprek met Rotterdam ook fysiek aan. 
Dit waren kwalitatieve interviews met open en meer richtinggevende vragen, 
waar mensen hun beleving van de stad in kwijt konden. Met de straatgesprek-
ken bereikten we mensen die niet spontaan naar het portaal gaan en tegelij-
kertijd konden we in de gesprekken ook aandacht vragen voor het portaal, 
zodat mensen de vragen daar alsnog konden invullen.

Het team van interviewers bestond uit studenten en medewerkers van Velda-
cademie, soms met ambtenaren. Straatgesprekken vonden plaats op drukke 
en populaire plaatsen: markten, winkelcentra, sportverenigingen en het 
Centraal Station. Vaak was er een koffiekar bij aanwezig met gratis koffie voor 
deelnemers, die zorgde voor  zichtbaarheid en een ontspannen sfeer.

De straatgesprekken vonden plaats in de drie pieken van de campagne en 
hadden een totale duur van zes weken. In de eerste twee pieken werden de 
volgende open vragen gesteld: “Wat vindt u het leukst aan Rotterdam?”, “Hoe 
houden we Rotterdam leuk en aantrekkelijk voor toekomstige generaties?” 
en “Als u een grote uitgave zou mogen doen om te investeren in de toekomst 
van Rotterdam, wat zou dat zijn?”. Daarnaast werden er, indien mogelijk, drie 
vragen per thema/domein gesteld. Na een voorlopige analyse van de data zijn 
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er voor de derde piek aanvullende en diepgaandere vragen opgesteld. Bij alle 
gesprekken werden achtergrondgegevens van de deelnemers verzameld. 

In totaal zijn er 31 straatgesprekken gehouden op 24 verschillende locaties 
verspreid over Rotterdam: de meeste op de locatie Binnenrotte, gevolgd door 
Zuidplein en de Erasmus Universiteit (figuur 9.3). In totaal is er met 2550 men-
sen gesproken. Alle gesprekken zijn geanalyseerd met behulp van het code-
ringsprogramma Atlas.ti. 

Focusgroepen

Met focusgroepen konden we ten slotte gericht mensen bereiken die vaak 
ondervertegenwoordigd zijn in onderzoek, zoals bewoners met een migratie-
achtergrond, een laag opleidingsniveau en jongeren. Bij focusgroepen pro-
beert men een veilige omgeving te creëren waar respondenten vrijuit kunnen 
praten. De focusgroepen leveren rijke data op en zijn een goede aanvulling op 
de andere twee methoden van dataverzameling. 

Er zijn drie soorten gesprekken georganiseerd:
1. Met bestaande groepen (12 gesprekken), zoals een werkgroep, bezoekers 

van bijeenkomsten en activiteiten en studenten. Deze groepen zijn bena-
derd via sleutelfiguren. Deze groepen zijn vaak homogeen op meerdere 
achtergrondkenmerken. 

2. Gesprekken met meerdere generaties (5 gesprekken), zoals kinderen met 
ouders en grootouders. Deze groepen zijn vaak heterogeen: verschillende 
leeftijd, opleiding/inkomen en geslacht. 

3. Gesprekken op scholen met een verschillend niveau (8 gesprekken):  
basisschool, vmbo, havo/gymnasium en mbo.

De opzet van alle focusgroepen was steeds hetzelfde en de gesprekken duur-
den ongeveer anderhalf uur. Op één gesprek na (deelnemers hadden bezwaar) 
zijn alle gesprekken opgenomen. Er werden dezelfde drie open vragen gesteld 
als in de straatgesprekken, gevolgd door themavragen aan de hand van foto’s 
(zie figuur 9.2). Het gesprek werd afgerond met de vraag “Als u een grote 
uitgave zou mogen doen om te investeren in de toekomst van Rotterdam of 
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uw wijk, wat zou dat zijn?”. Na afloop van de focusgroep zijn korte enquêtes 
afgenomen met vragen over de achtergrond van de deelnemers. De getran-
scribeerde gesprekken zijn met behulp van Atlas.ti geanalyseerd, zowel op 
individueel niveau als in zijn geheel. 

Overige gesprekken

Naast het portaal, straatgesprekken en focusgroepen heeft de gemeente 
Rotterdam gesprekken gevoerd met ondernemers, stadsexperts, scholieren 
en bewonersgroepen. Deze gesprekken zijn door de gespreksleider beknopt 
samengevat per thema. De verslagen van bewoners en scholieren zijn in  
Atlas.ti geanalyseerd. Omdat deze gesprekken op een andere manier gevoerd 
zijn en beknopter verslagen, zijn ze in dit rapport buiten beschouwing gelaten. 
Ze zijn wel terug te vinden op www.hetverhaalvandestad.nl. 
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9.2 Themavragen met foto's
Materiaal ontwikkeld door IN10. Selectie van 6 uit een totaal van 22 vragen. 
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Representativiteit

Vrijwel alle wijken van Rotterdam zijn vertegenwoordigd in de straatgesprek-
ken en in de focusgroepen (figuur 9.5). Er is ook duidelijk te zien dat de meeste 
respondenten van de straatgesprekken in de wijken Stadsdriehoek, Rubroek, 
Lage Land en Oosterflank wonen, terwijl de respondenten van het portaal 
met afstand het vaakst in de Stadsdriehoek wonen. Daarnaast waren 640 
mensen in de straatgesprekken en 748 mensen op het portaal afkomstig van 
buiten Rotterdam. Dit komt doordat Rotterdam veel stadsgebruikers heeft uit 
naastgelegen gebieden zoals Capelle a/d IJssel, Ridderkerk en Schiedam. Het 
is mogelijk dat de wensen van wijken met weinig respondenten onderbelicht 
blijven in dit onderzoek. Wel hebben we gezien dat veel wensen overeenko-
men tussen de verschillende wijken.
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9.3 Interviewlocaties 
De kaart hiernaast toont de locaties waar de
straatgesprekken en focusgroepen gehouden
zijn.
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Straatactie Binnenrotte (Foto's: Jan van der Ploeg)
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Het Gesprek met de Stad is mede tot stand gekomen door het team van 
straatinterviewers:

Angelique van Zon, Anna van Hattem, Carlijn Vervoort, Claire de Graaf, Dinçer 
Erçel, Dylhan Groenendijk, Hedwig van der Linden, Helena Keizer, Hendrik Koppe-
jan, Isabelle Jans, Joris van Bakel, Kim Bijman, Lars van Breugel, Lieske Yntema, 
Ludo van Adrichem, Maaike van Heusden, Maarten van der Maas, Maartje Dub,  
Madelief Smulders, Maël Vanhelsuwé, Marit Haaksma, Martin Blaas, Michael Fle-
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GESPREK MET DE STAD
Een onderzoek naar het toekomstbeeld 
van Rotterdammers

De wereld verandert in rap tempo. De arbeidsmarkt verandert onder invloed 
van robotisering en flexibilisering, we staan aan het begin van een ingrijpende 
energietransitie en voortschrijdende digitalisering beïnvloedt alle domeinen 
van het leven. Steden worden ondertussen steeds populairder. Wat beteke-
nen deze ontwikkelingen voor Rotterdammers? Hoe vinden ze dat de stad er 
in 2037 uit moet zien? En waar hebben ze tegen die tijd behoefte aan? Deze 
vragen stonden aan de basis van het onderzoek ‘Gesprek met de Stad’. 


