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SAMENVATTING

De wereld verandert in rap tempo. Steden 
worden populairder en de arbeidsmarkt verandert 
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 de trends verstedelijking, 
digitalisering/robotisering, flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen, 
duurzaamheid en de terugtrekkende overheid.  
Het onderzoek heeft drie methoden gebruikt: het 
portaal (een digitale enquête), straatgesprekken 
en focusgroepen. De uitkomsten zijn per thema 
gepresenteerd: wonen, werken, onderwijs, 
opgroeien, gezondheid en duurzaamheid. 

Rotterdam wordt gekenmerkt door  
‘superdiversiteit’. 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 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 
menselijke maat en weer echt contact. Zorgen 
rondom diversiteit en verschillen tussen groepen 
stimuleren de wens naar verbinden. Er is een 
grote vraag naar meer ontmoetingsplekken en 
verbindende activiteiten in de stad en in de buurt.

De bevolking van Rotterdam zal de komende jaren 
groeien. Rotterdammers maken zich zorgen over 
de betaalbaarheid van woningen. Gentrificatie 
wordt 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 huurwoningen, 
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 dat de stad 
voor alle doelgroepen toegankelijk moet worden 
gemaakt door meer te bouwen. Tegelijkertijd is 
het gevoel dat de stad te vol raakt. Er is te weinig 
groen. En groene en aantrekkelijke buitenruimte 
is juist zo belangrijk voor een stad: om te spelen, 
te bewegen, om met elkaar in contact te komen 
en om rust te vinden in een drukke stad. In de 
toekomst moet er meer groene buitenruimte, 
parken en pleinen komen. Buitenspelen wordt 
belangrijk gevonden, maar door digitalisering en 
het gebrek aan veilige speelplekken en voldoende 
groen, speelt de jeugd te weinig buiten. Het moet 
op straat in de toekomst schoner en veiliger 
worden.

Rotterdam is een bruisende stad. De laatste jaren 
is de levendigheid sterk verbeterd. Rotterdammers 
zijn trots op hun stad. Nieuwe Rotterdamse iconen 
zoals 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 Amsterdam worden. Er zijn zorgen 
dat het te druk wordt. Hoewel de binnenstad 
veel mooier is geworden, mag de levendigheid 
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in sommige wijken in de toekomst verbeterd 
worden. Daarnaast 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 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. Betere openbaarvervoersverbindingen 
zouden de lokale winkelgebieden met elkaar 
kunnen verbinden zodat bewoners meer keuze 
hebben. 

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 
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. Dit door de kansen die de maakindustrie 
biedt. Terwijl sommigen kansen zien ontstaan 
door de invloed van robotisering en digitalisering, 
maken anderen zich zorgen over het verdwijnen 
van werkgelegenheid. In de toekomst is er wellicht 
minder werk. 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. Veel Rotterdammers zijn 
ook bereid om een maatschappelijk bijdrage te 
leveren, maar vrijwilligerswerk moet wel vrijwillig 
blijven. Er is dan ook veel weerstand tegen de 
tegenprestatie.

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 zich bewuster 
worden van een gezonde leefstijl en bedrijven 
kunnen als werkgever meer verantwoordelijkheid 
nemen. Hoewel veel Rotterdammers wel 
duurzaam gedrag vertonen, zijn er ook veel 

bewoners zich minder bewust van wat zij kunnen 
doen. Een individu kan maar zoveel doen, grote 
vervuilers moeten worden aangepakt. Voor 
een positieve gedragsverandering van zowel 
burgers en bedrijven wijzen Rotterdammers naar 
de gemeente als aanjager. 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. Een duurzame levenswijze moet normaal 
worden.

Het toekomstbestendig maken van de stad te 
midden van de trends betekent dat alle partijen 
hun verantwoordelijkheid moeten 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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Inleiding
De wereld verandert in rap tempo. Steden worden populairder en de arbeidsmarkt verandert 
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’. 
Hoe moet de stad er in 2037 uitzien? Waar liggen dan de behoeftes van de bewoners? Het 
doel van het ‘Gesprek met de Stad’ was tweeledig: enerzijds een beeld verkrijgen van de 
toekomstbeleving van de inwoners en bezoekers van de stad, anderzijds het gesprek met 
inwoners aangaan en de discussie over Rotterdam in de toekomst op gang brengen.
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VERTREKPUNT

Het Gesprek met de Stad is opgezet als een conversatie met de inwoners van 
Rotterdam. Als zodanig strekt het zich uit over het hele spectrum van stadsbeleving van 
stadsgebruikers. De resultaten bieden daarmee een uniek breedtebeeld van stadsbeleving 
en toekomstwensen. Het Gesprek met de Stad is bewust open opgezet, zodat het veel ruimte 
bood aan zaken die spelen bij de inwoners en bezoekers van Rotterdam. 

De invalshoek van het onderzoek is afkomstig uit de social resilience theory. Deze 
theorie kijkt naar de mogelijkheid die mensen hebben om te reageren op veranderingen. 
Hoe men reageert, laat zien hoe veerkrachtig men is. Daarbij zijn a priori vijf trends 
onderscheiden: verstedelijking, digitalisering en robotisering, flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, demografische veranderingen en duurzaamheid. Gedurende het onderzoek 
bleek ook de invloed van de trend terugtrekkende overheid relevant. Naast deze trends 
zijn er zeven domeinen onderscheiden om het gesprek richting te geven: wonen, werken, 
onderwijs, opgroeien, duurzaamheid, samenleven en gezondheid. Naar aanleiding van de 
dataverzameling zijn hier later nog veiligheid, mobiliteit, bestuur en stad aan toegevoegd.
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Het doel van het Gesprek met de Stad was om zo 
veel mogelijk Rotterdammers1 te bereiken en een 
beeld te krijgen van hoe zij zich het Rotterdam 
van 2037 voorstellen. Het doel was niet alleen 
om onderzoeksdata te verzamelen, maar ook om 
het gesprek met elkaar over de toekomst aan 
te gaan en mensen over de toekomst aan het 
denken te zetten. Het Gesprek met de Stad liep 
van januari tot mei 2017 (zie afbeelding 1.2 voor 
het onderzoeksproces). Er is een uitgebreide 
zichtbaarheidscampagne gevoerd door een 
marketingbureau om mensen op het project 
te wijzen. Om de doelen van het onderzoek te 
verwezenlijken is er gekozen voor drie methodes 
die elkaar versterken, zodat een zo volledig 
mogelijk beeld ontstaat. 

PORTAAL

Het portaal (www.gesprekmetdestad.nl) 
vormt de basis van het Gesprek met de Stad. 
Bezoekers kregen hier de mogelijkheid om 
vragen in te vullen. Deze vragen bestonden uit 
een combinatie van meerkeuzevragen en open 
vragen, naast een aantal vragen over persoonlijke 
achtergrondgegevens. 
Meerkeuzevragen hebben het voordeel dat ze 
gemakkelijk in te vullen zijn door grote aantallen 
mensen en dat het mogelijk is om cijfermatige 
conclusies te trekken. Ze geven een goed beeld 
van wat mensen vinden en bieden de mogelijkheid 
verbanden tussen achtergrondkenmerken en 
antwoorden in kaart te brengen. Het gesloten 

WERKWIJZE

STAD - schoon

WONEN- betaalbaar

WONEN - groen
MOBILITEIT- OV

WONEN- wie

ACTIVITEITEN - sport en bewegen

SAMENLEVEN- ontmoetingsplekken

ONDERWIJS - concreet

STAD - Uitgaan/ horeca

VEILIGHEID -maatregelen voor

ACTIVITEITEN - evenementenen festivals

OPGROEIEN - opvoeding

OPGROEIEN - buitenspelen

SAMENLEVEN - behoefte sociaal contact

OPGROEIEN - digitalisering

WONEN - groen

SAMENLEVEN - omgangsvormen

BESTUUR- inspraak/luisteren

GEZONDHEID - leefstijl

STAD - levendigheid

STRAATACTIES FOCUSGROEPEN

veiligheid

woningen

groen + natuur
onderwijs

gezondheid -sport

mobiliteit - fiets

duurzaamheid

samenleven - ontmoeten/contact

mobiliteit - minder auto’s

mobiliteit - OV

PORTAAL

1.1 : Top 10 van meest voorkomende thema’s. 
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format laat minder ruimte open voor de eigen 
inbreng van respondenten en geeft ook minder 
inzicht in de motivatie. De open vragen vullen de 
meerkeuzevragen daarom goed aan.  

De portaalvragen zijn tot stand gekomen door 
verschillende beleidsafdelingen te interviewen 
en de meest relevante vragen voor de komende 
twintig jaar in relatie tot de trends te verzamelen. 
In samenwerking met het marketingbureau zijn 
op grond hiervan vragen voor een brede groep 
bewoners geformuleerd. Er zijn drie soorten 
vragen gebruikt: 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 het portaal ingevuld. De 
gegevens zijn met behulp van SPSS en Atlas.ti
geanalyseerd. De meest genoemde thema’s in 
de open vragen zijn groen & natuur, gevolgd door 
onderwijs en veiligheid (zie afbeelding 1.1).

STRAATGESPREKKEN

Met straatgesprekken werd het gesprek 
met Rotterdam ook fysiek aangegaan. De 
straatgesprekken waren kwalitatieve anonieme 
interviews waarin open en meer richtinggevende 
vragen werden gesteld. De straatgesprekken 
hadden meerdere voordelen: het bereikte mensen 
die niet naar het portaal gaan, mensen konden 
hun beleving van de stad erin kwijt en daarnaast 
wierf het veel aandacht voor het portaal, zodat 
mensen de vragen daar alsnog konden invullen. 

Het team interviewers bestond uit studenten en 
medewerkers van Veldacademie, soms aangevuld 
met ambtenaren. Straatgesprekken vonden 
plaats op drukke en populaire plaatsen: markten, 
winkelcentra, sportverenigingen en het centraal 
station. Vaak was er een koffiekar bij aanwezig 
waarmee gratis koffie aan deelnemers werd 
verstrekt. De koffiekar zorgde voor zichtbaarheid 
en een ontspannen sfeer.
De straatgesprekken vonden plaats in de drie 
pieken van de campagne, met 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/aantrekkelijk voor de 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 er voor de derde piek aanvullende 
en diepgaandere vragen opgesteld.2 Bij alle 
gesprekken werden er achtergrondgegevens van 
de deelnemers verzameld. 
In totaal zijn er 31 straatgesprekken gehouden 
op 24 verschillende locaties verspreid over 
Rotterdam, waarbij er met 2556 mensen 
gesproken is. Zoals te zien op afbeelding 1.5 is er 
op de locatie Binnenrotte met de meeste mensen 
gesproken, gevolgd door Zuidplein en de Erasmus 
Universiteit. De gesprekken zijn geanalyseerd met 
behulp van het coderingsprogramma Atlas.ti.
Groen is het meest genoemde thema, gevolgd 
door schone stad en betaalbaar wonen (zie 
afbeelding 1.1).

1.2 : Onderzoeksproces

november december januari februari maart april mei juni

Portaal

Straatgesprekken

Focusgroepen

Gesprekken
 Gemeente

open vragen

gesloten vragen
L I V ECAMPAGNEf o r m u l e r e n

V R A G E N

x = 5000

x = 2500

x = 130

R A P P O R T

D O M E I N E N

I N T E R V I E W S
b e l e i d s a m b t e n a r e n

T
R

E
N

D
S digitalisering, auto-

matisering, robotisering
flexibilisering 
arbeidsmarkt
meer zelf regelen, 
minder overheid
individualisering // 
verbondendheid

D
O

M
E

IN
E

N WONEN
WERKEN
SAMENLEVEN
DUURZAAMHEID
OPGROEIEN
ONDERWIJS
GEZONDHEID

19

24

29



Veldacademie — Gesprek met de Stad

13

november december januari februari maart april mei juni

Portaal

Straatgesprekken

Focusgroepen

Gesprekken
 Gemeente

open vragen

gesloten vragen
L I V ECAMPAGNEf o r m u l e r e n

V R A G E N

x = 5000

x = 2500

x = 130

R A P P O R T

D O M E I N E N

I N T E R V I E W S
b e l e i d s a m b t e n a r e n

T
R

E
N

D
S digitalisering, auto-

matisering, robotisering
flexibilisering 
arbeidsmarkt
meer zelf regelen, 
minder overheid
individualisering // 
verbondendheid

D
O

M
E

IN
E

N WONEN
WERKEN
SAMENLEVEN
DUURZAAMHEID
OPGROEIEN
ONDERWIJS
GEZONDHEID

19

24

29

FOCUSGROEPEN

In het onderzoek zijn focusgroepen gebruikt 
om gericht bewoners te bereiken die vaak 
ondervertegenwoordigd zijn in onderzoek, zoals 
bewoners met een migratieachtergrond, een laag 
opleidingsniveau of jongeren. Bij focusgroepen 
probeert men een veilige omgeving te creëren 
waar respondenten vrijuit kunnen praten. Er 
is meer tijd dan bij straatgesprekken en vaak 
kenden de deelnemers elkaar al. De focusgroepen 
leveren daarom rijke data op en zijn een goede 
aanvulling op de andere twee methoden van 
dataverzameling. 

Er zijn drie soorten gesprekken georganiseerd:
• Bestaande groepen (12 gesprekken), zoals 

een werkgroep, bezoekers van bijeenkomsten 
en activiteiten en studenten. Deze groepen 
zijn benaderd via sleutelfiguren. Deze 
groepen zijn vaak homogeen op meerdere 
achtergrondkenmerken. 

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

• 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 duurden ongeveer 
anderhalf uur. Op één gesprek na (deelnemers 
hadden bezwaar) zijn alle gesprekken opgenomen. 

Het waren semigestructureerde gesprekken die 
geleid werden door een medewerker van de 
Veldacademie.3 Er werden dezelfde drie open 
vragen gesteld als in de straatgesprekken, gevolgd 
door themavragen aan de hand van foto’s (zie 
afbeelding 1.4). Het gesprek werd afgerond met 
de vraag “Als u een grote uitgave zou mogen doen 
om te investeren in de toekomst van Rotterdam/
uw wijk, wat zou dat zijn?”. Na afloop van de 
focusgroep zijn korte enquêtes afgenomen met 
vragen over de achtergrond van de deelnemers. 
De getranscribeerde gesprekken zijn met behulp 
van Atlas.ti geanalyseerd, zowel op individueel 
niveau als in zijn geheel.4 De meest genoemde 
thema’s zijn opgroeien-buitenspelen, samenleven-
behoefte sociaal contact en activiteiten-
evenementen/festivals de meest genoemde 
thema’s zijn (zie afbeelding 1.1).

OVERIGE GESPREKKEN

Naast het portaal, straatgesprekken en 
focusgroepen heeft 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.5 

Veldacademie — Inleiding
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REPRESENTATIVITEIT

Het onderzoek is niet representatief voor alle 
Rotterdammers. De bedoeling was niet om een 
wetenschappelijk verantwoorde, representatieve 
steekproef te houden maar om een beeld te krijgen 
van hoe een brede groep Rotterdammers over de 
toekomst denkt. 
De verschillende gebruikte methoden versterken 
elkaar. Ze zijn ingezet om zo veel mogelijk 
verschillende Rotterdammers te bereiken. Het 
portaal heeft meer hoogopgeleiden bereikt en 
ouderen bleken eerder geneigd mee te doen met 
de straatgesprekken. Bij de straatgesprekken 
is daarom geprobeerd mensen te betrekken 
die in eerste instantie niet geïnteresseerd 
waren, met name jongeren en mensen met 
een migratieachtergrond. Bij de focusgroepen 
kon bewuster gekozen worden voor het laten 
deelnemen van mensen met verschillende 
achtergronden. Op afbeelding 1.6 is te zien dat 
vrijwel alle wijken van Rotterdam vertegenwoordigd 
zijn in de straatgesprekken en focusgroepen. 
Er is ook duidelijk te zien dat in Stadsdriehoek, 
Rubroek, Lage Land en Oosterflank de meeste 
respondenten voor de straatgesprekken wonen, 
terwijl de respondenten van het portaal met 
afstand het vaakst in de Stadsdriehoek wonen. 
Daarnaast waren respectievelijk 640 mensen 
in de straatgesprekken en 748 mensen in het 
portaal afkomstig van buiten Rotterdam. Dit komt 
doordat Rotterdam veel stadsgebruikers kent 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 overeenkomen voor de 
verschillende wijken. 

1 — Rotterdammers wordt in dit rapport gebruikt voor 
alle deelnemers van het onderzoek die bij de stad 
betrokken zijn. Tijdens het onderzoek zijn de (overlap-
pende) categorieën van geboren Rotterdammer, be-
woner, stadsgebruiker en toerist gebruikt. Indien relevant 
wordt dit onderscheid in het rapport aangeduid. 
2 — De vragen staan in de bijlage III.
3 — Het gespreksprotocol is te vinden in de bijlage II.
4 — Het overzicht van de thema’s bevindt zich in de 
bijlage IV.
5 — De andere gesprekken zijn op een andere manier 
gevoerd en beknopter verslagen. In dit rapport zijn ze 
daarom buiten beschouwing gelaten. Ze zijn terug te 
vinden op het portaal.

1.3 : Straatgesprek op de Binnenrotte

1.4 : Foto’s van Rotterdam toen en nu om te laten zien hoe snel 
dingen veranderen, gebruikt bij de focusgroepen.
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In de volgende hoofdstukken presenteren we 
de uitkomsten naar de verschillende aspecten 
van de toekomstbeleving van Rotterdammers. 
In hoofdstuk één wordt de wens naar meer 
verbondenheid in de toekomst besproken. De 
invloed van digitalisering op contacten en het 
belang van publieke ruimte komen hierbij ook 
aan bod. In hoofdstuk twee bespreken we wat 
Rotterdam nodig heeft om een aantrekkelijke 
woonstad voor iedereen te blijven. Vervolgens 
worden in hoofdstuk drie de grenzen van 
die populariteit besproken: Rotterdam moet 
aantrekkelijk zijn voor bewoners, zichzelf blijven en 
ruimte houden voor toekomstige ontwikkelingen. 
In hoofdstuk vier wordt ingegaan op het belang 
van onderwijs, werk en maatschappelijke bijdrage. 
Hoofdstuk vijf beantwoordt de vraag: hoe ziet 

SYNOPSIS

de duurzame en gezonde stad van de toekomst 
eruit? Ten slotte staan we in hoofdstuk zes stil bij 
rollen en verantwoordelijkheden. Wie doet wat om 
Rotterdam de gewenste stad van de toekomst te 
maken?

Ieder hoofdstuk begint met een schets van 
hoe Rotterdam eruit zou kunnen zien in twintig 
jaar, gebaseerd op opvallende zaken die 
Rotterdammers genoemd hebben. Hierna worden 
de relevante trends beschreven en daarna wordt 
ingegaan op hoe Rotterdammers die trends 
beleven en wat hun wensen voor de toekomst zijn.

Ter afsluiting formuleren we een toekomstagenda 
voor Rotterdam.

Veldacademie — Inleiding
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INTERVIEWLOCATIES

De kaart hiernaast toont de locaties waar de 
straatgesprekken en focusgroepen gehouden 
zijn. 

Afbeelding 1.5 Interviewlocaties
!

!

!

!.locatie straatgesprek 
met aantal 
respondenten

locatie focusgroeplocatie focusgroep
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Afbeelding 1.6: woonlocaties respondenten
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WOONLOCATIES
RESPONDENTEN

De kaart hiernaast toont de woonlocaties van 
respondenten van het portaal en straatgesprek-
ken. Hieronder de leeftijdsverdeling en aantal 
mannen/vrouwen van portaal, straatgesprekken 
en focusgroepen.
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Verbonden stad
Ontmoeten en verbinden in de diverse stad
In de toekomst was vroeger niet alles beter. Integendeel, in 2037 is Rotterdam uitgegroeid 
tot hét voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. In Rotterdam voelt 
iedereen zich nu thuis. De zorgen over toenemende verdeeldheid en discriminatie van 
bepaalde groepen zijn allang verdwenen. 
Hoe Rotterdam hier is gekomen? Het belangrijkste 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 worden veel activiteiten 
georganiseerd die er vooral op gericht zijn om verschillende groepen met elkaar te 
verbinden. Sport, muziek en lekker eten zijn daarvan een vast onderdeel. Er zijn bijzondere 
ontmoetingen, zoals de motorclub die op bezoek gaat bij de bazaar in de moskee. 
Burgerparticipatie is voor iedereen normaal en er is veel ruimte voor sociaal 
ondernemerschap. Daardoor organiseren bewoners veel activiteiten zelf. Er zijn ook 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. Er is flink geïnvesteerd in onderwijs. Op scholen 
leren kinderen en jongeren meer over burgerschap en hoe belangrijk een maatschappelijke 
bijdrage is. Mensen gaan respectvol met elkaar om omdat er veel aandacht voor elkaars 
achtergronden, grenzen en behoeften is. Door de enorme trend naar meer face to face 
contacten zijn boekenclubs weer helemaal in en zijn er speciale speelmiddagen waar je met 
elkaar kan computergamen of bordspellen spelen. Rotterdam is voorloper op het gebied van 
‘wifivrije zones’ waar je ongestoord met vrienden 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.  
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1.1 INLEIDING

Mondialisering en migratie zijn de drijvende krachten achter de verstedelijking. 
Steden groeien vooral dankzij immigranten. Rotterdam kent momenteel ongeveer 170 
nationaliteiten en deze diversiteit zal naar verwachting nog verder toenemen. We leven in 
een tijd van superdiversiteit. Heterogeniteit - het bestaan van verschillen - is een wezenlijk 
kenmerk van de stad. In de anonimiteit van de stad kunnen mensen van verschillende 
pluimage goed samenleven, al geldt dat uiteraard niet voor iedereen. Ook in een wereld die 
gekenmerkt wordt door individualisering en digitalisering, hebben de meeste inwoners van 
een stad behoefte aan verbindingen. Terwijl sommige traditionele kerkgemeenschappen aan 
terrein verliezen, ontstaan er weer nieuwe geloofsgemeenschappen en zoeken mensen vaker 
aansluiting 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 en (her)kennen, ondanks 
onze verschillen. Hoe beleven Rotterdammers diversiteit en hoe kan de stad bijdragen aan 
verbinding?
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TOENAME DIVERSITEIT & IDENTITEIT/
THUISVOELEN

Het domein ’Samenleven’ was een van de meest 
besproken thema’s in het Gesprek met de Stad. 
Daarbij kwam het onderwerp diversiteit vaak aan 
bod. Bewoners ervaren niet alleen verschillen 
door migratie, maar ook tussen generaties en 
tussen inkomensgroepen. De verschillen tussen 
generaties lijken te worden versterkt door migratie. 
Door het grote aantal migranten is Rotterdam 
een stad met een relatief jonge bevolking, terwijl 
er tegelijkertijd door vergrijzing veel ouderen 
wonen. Oudere Rotterdammers zijn vaker van 
Nederlandse oorsprong, jonge Rotterdammers 
vaker multicultureel. 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, het is niet echt hangen. We zoeken een manier om 
onze dag te vullen. En voor sommige mensen wordt het gezien 
als hangen, maar 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, gesprek met jongeren in Crooswijk

Beide groepen zouden meer begrip voor elkaars 
behoeftes willen. Meerdere malen wordt benadrukt 
dat jongeren en ouderen van elkaar kunnen leren 
en elkaar kunnen helpen.

“Aan digitalisering ontkomen we helaas niet. Jongeren kunnen 
ouderen computer lesgeven en ouderen kunnen jongeren een 
stukje levenservaring meegeven.” 
Man, 68, bewoner sinds 48 jaar, 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, jongeren en studenten de ouderen helpen. 
De ouderen kunnen weer de studenten en de beginnende 
gezinnen helpen.” 
Vrouw, 21, gesprek met studenten Hogeschool/Mentoren op 
Zuid

De diversiteit van nationaliteiten en culturen wordt 
over het algemeen positief beleefd door jonge 
Rotterdammers. Diversiteit hoort bij Rotterdam 
(zie kader p. 24). Het leukste aan Rotterdam 
is de multiculturele samenleving, volgens de 
jongeren die we in Zuidwijk hebben gesproken. 
Jonge Rotterdammers hebben meer ervaring 
met diversiteit dan ouderen: ze zijn ermee 
opgegroeid en hebben een diverse vriendenkring. 
In verschillende groepsgesprekken benadrukken 
jongeren dat culturele achtergronden in de 
toekomst waarschijnlijk een minder grote rol 
zullen spelen. Een leerlinge van het Erasmiaans 
Gymnasium over de Rotterdamse diversiteit: 

“Het Rotterdamse straatbeeld is heel mooi, omdat je echt 
superveel verschillende mensen hebt en verschillende 
culturen. Je ziet veel verschillende mensen, ze kleden zich heel 
verschillend. En het is in Rotterdam allemaal gewoon, heel 
normaal. Het maakt echt niet heel veel uit hoe je eruitziet. Je 
hebt ook steden waar iedereen er ongeveer hetzelfde uitziet. En 
dat is wel een opvallend verschil met andere steden, dat vind ik 
fijn hier.” 
Meisje 16, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Op het portaal wordt opgemerkt:

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

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

1.2 BELEVING

Veldacademie — Verbonden stad
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“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, gesprek met gezin in Prinsenland

“Rotterdam zou een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van 
het land en Europa. Dat we hier wel met z’n allen kunnen 
samenleven.” 
Vrouw, 21, gesprek met gezin in Kralingen

Dat wil niet zeggen dat men diversiteit altijd 
op prijs stelt. Sommigen zien mensen met een 
migratieachtergrond liever vertrekken. Een 
beetje diversiteit is prima, maar niet te veel 
multicultureel en vooral geen overheersing van 
één groep. Menging van wijken en spreiding 
worden als oplossingen naar voren gebracht 
om segregatie tegen te gaan en integratie te 
bevorderen. 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 dus “in balans” 
zijn. 

“In de buurt woon ik het liefst wel met verschillende mensen. 
Want als je dan alleen maar met een bepaalde groep woont, 
gaat dat niet goed. Dan leer je niet zoveel van anderen. k woon 
op een galerij, daar wonen heel veel verschillende culturen. 
Dan ga je wel even naar je buren om dingen 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, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse afkomst, 
Zuidwijk

Er is ook een ambivalente houding tegenover 
diversiteit: sommige uitingen ervan, zoals de 
verscheidenheid aan eettentjes, worden wel 
gewaardeerd, anderen niet, zoals de diverse 
schoolpopulatie van de kinderen. Sommige 
(autochtone) bewoners voelen zich door de 
veranderende bevolkingssamenstelling van de wijk 
verdrongen. Zij herkennen hun wijk niet meer en 
voelen zich minder thuis (zie kader). 

“De stad is niet meer van ons, normen en waarden zijn weg. 
Bijvoorbeeld het gedrag in de supermarkt, we zijn onze eigen 
identiteit kwijt.” 
Man, 80, woont 80 jaar in Rotterdam, straatgesprek Markt 
Alexanderpolder

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 geven 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:

“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, 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, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse 
afkomst, Zuidwijk

“Ik kom wel vaak in Amsterdam, maar ik zie dat de mensen 
daar heel anders zijn dan Rotterdam. 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 van - 
shit het is toch hetzelfde land - maar in Amsterdam behandelen 
je ze als een stuk vuil. Maar hier niet. Want wij zijn allemaal 
Rotterdammers.” 
Vrouw 28, gesprek met vrouwengroep van Marokkaanse 
afkomst, Tarwewijk

Tegelijkertijd zijn er zorgen over discriminatie. 
Jongeren van het Marnix Gymnasium geven aan 

SAMENLEVEN
In 2037 hebben Ro�erdammers nog meer verschillende culturele 

achtergronden dan nu.
Hoe kijk jij daartegenaan? (diversiteit)

Ik voel  me steeds minder 
thuis in Ro�erdam - 6,9%

Minder 
verschillen -

11,4%

Neutraal - 21,9%

Beetje 
diversiteit is 
beter - 34,0%

Pos i�ef! Dit 
hoort bi j 

Ro�erdam -
25,8%

IN 2037 HEBBEN 
ROTTERDAMMERS NOG MEER 
VERSCHILLENDE CULTURELE 
ACHTERGRONDEN DAN NU. HOE 
KIJK JIJ DAARTEGENAAN?
Jongeren staan vaker dan ouderen positief 
tegenover diversiteit en vinden dat het bij 
Rotterdam hoort. 
Als we kijken naar gebieden, dan zien we dat 
bewoners van Zuid vaker aangeven het een 
(enigszins) 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 verwachte 
inkomensgroep zijn (iets) negatiever dan de 
overige groepen en ook respondenten met 
een problematische gezondheid zijn vaker 
negatief.
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dat zij steeds meer discriminatie zien en dat zij 
zich zorgen maken over de opkomst van Wilders 
en het populisme. In de straatgesprekken geven 
Rotterdammers met een migratieachtergrond 
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 Jong010 geven 
enkele deelnemers aan dat zij in toenemende 
mate discriminatie ervaren door judging: als 
zij een winkel binnengaan 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 autochtonen. De hoop is dat het 
probleem in de toekomst minder 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 noemt een 
voorbeeld van het werk van haar man waarin veel 
Nederlandse werknemers met een vast contract 
werden ontslagen en een Pools uitzendbureau 
nu Poolse werknemers levert die tijdelijk komen 
werken voor minder geld. Zij vindt dit oneerlijk, 
de overheid zou ervoor moeten zorgen dat “eigen 
mensen” eerst werk krijgen.

BEHOEFTE AAN VERBONDENHEID

Rotterdammers voelen zich sterk verbonden 
met de stad (zie kader). Mensen voelen zich in 
Rotterdam thuis omdat ze hier zijn geboren, er 
al heel lang wonen en veel familie in Rotterdam 
hebben. In sommige wijken, bijvoorbeeld in 
Schiebroek, Overschie en Pernis, benoemen 
bewoners het ‘dorpsgevoel’ 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

Er is grote behoefte aan meer verbondenheid. 
Tussen etnische groepen, tussen jong en oud en 
tussen arm en rijk. De perceptie is dat er vroeger 
veel meer contact was met medebewoners. 
Voor verbinding moet je met elkaar in gesprek 
gaan en elkaar tot op zekere hoogte kennen. In 
de stad is daarvoor openbare of publieke ruimte 
nodig: groen, parken en andere buitenruimte. 
Daar kunnen Rotterdammers elkaar ontmoeten 
en in contact komen. Een andere manier om 
dat te bewerkstelligen is het organiseren van 

evenementen, festivals en dergelijke en door 
aanbod van voorzieningen en activiteiten. 
Ook kunst en cultuur worden in dit kader 
vaak genoemd. Het gaat daarbij vooral om de 
zogenoemde publieke familiariteit. Voor ‘echt’ 
contact, iets met elkaar doen of praten, zijn 
specifieke ontmoetingslocaties zoals buurthuizen 
nodig. Daarnaast is de school een belangrijke plek 
om kinderen te leren meer begrip voor elkaar te 
hebben. Sommige bewoners vinden gemengde 
scholen daarom wenselijk. 

In alle gesprekken kwam het belang van elkaar 
ontmoeten naar voren. Er is dan ook vraag 
naar meer ontmoetingsplekken en verbindende 
activiteiten (zie verder: wensen en behoeften voor 
de toekomst). Die behoefte lijkt vooral ingegeven 
te worden door toenemende digitalisering en 
de afbouw van welzijnsvoorzieningen in de 
Rotterdamse wijken. 

SAMENLEVEN
In 2037 is de bevolking van onze stad gevarieerder en 

interna�onaler dan ooit.
Wat voel jij je dan het meest?
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IN 2037 IS DE BEVOLKING VAN 
ONZE STAD GEVARIEERDER EN 
INTERNATIONALER DAN OOIT. 
WAT VOEL JIJ JE DAN HET 
MEEST?
25- tot 40-jarigen voelen zich het vaakst 
Rotterdammer; bijna twee derde van hen 
geeft dit aan. Jongeren onder de 25 jaar 
voelen zich vaker dan ouderen vooral 
Nederlander, toch voelt iets meer dan de 
helft zich op de eerste plaats Rotterdammer.  
55-plussers geven vaker aan dat ze zich 
wijkbewoner voelen (een op de acht, 
tegenover maar 7% bij de jongeren). 
De bewoners uit het centrum voelen zich na 
Rotterdammer het vaakst een wereldburger, 
bij de andere wijken komt ‘Nederlander’ 
meestal op de 2e plaats.

Veldacademie — Verbonden stad
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“Buurthuizen zijn een goede plek om elkaar te ontmoeten. 
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, bewoner van Rotterdam, woont 45 jaar in Rotterdam, 
straatgesprek Afrikaanderplein

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. Veel Rotterdammers zien de buurt als plek 
waar ontmoeting moet plaatsvinden. Ze noemen 
dan vaak buurtactiviteiten: 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 organiseren 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, 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, 
zo is de beleving. 

“Maar vroeger waren we in de portieken en dat was eigenlijk 
best wel gezellig. Ik vond het leuk. Maar als je dat nu doet dan 
zeggen de buren niks tegen jou, dat je rustiger moet zijn, maar 
ze bellen meteen de politie. Die jongeren worden boos, dat is 
logisch, want niemand zal dat leuk vinden. En dat komt omdat 
er allemaal nieuwe bewoners hier zijn gekomen. Want vroeger 
pikten wij dat allemaal. En als een buurtbewoner zei “Ja je 
mag in de portiek, maar ruim het op en hou het rustig”, ja, dan 
gingen we weg. Maar tegenwoordig doet niemand het.” 
Vrouw, 33, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse afkomst

Tegelijkertijd vinden veel mensen dat 
Rotterdammers juist bijzonder vriendelijk tegen 
elkaar zijn. Ze zijn niet arrogant en helpen elkaar.
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MEER SAMENHORIGHEID EN VERBINDING: 
MAAK ONTMOETEN NOG MEER MOGELIJK!

Rotterdammers willen dus meer verbinding tussen 
groepen om zo de ervaren kloof tussen groepen 
bewoners te verkleinen. De meest genoemde wens 
voor de toekomst zijn meer ontmoetingsplekken en 
gemeenschappelijke activiteiten. 

Voorbeelden van ontmoetingsplekken liggen in 
het domein van cultuur en vrije tijd, zoals clubs 

en verenigingen, bibliotheken en buurthuizen. Dit 
soort gelegenheden zouden voor alle generaties 
aantrekkelijk moeten zijn, zodat jong en oud elkaar 
daar ontmoeten. 

Over ontmoeting tussen verschillende generaties: 

“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, gesprek met studenten in Bloemhof

“Ik zou investeren in een ouderwets buurthuis waar activiteiten 
worden georganiseerd en waar je gezellig kunt kletsen. 
Bijvoorbeeld met een bibliotheek erbij, zodat er goede aanloop 
is van mensen.” 
Vrouw, 49, middelbaar onderwijs, woont 27 jaar in Rozenburg, 
straatgesprek Rozenburg

Voor onverwachte ontmoetingen zou men kunnen 
experimenteren 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 ouderkamers 
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 sommigen niet ideaal om binding te 
stimuleren, omdat daar vooral een bepaald type 
mensen komt, zoals ouderen of bewoners die 

1.3 WENSEN EN BEHOEF-
TEN VOOR DE TOEKOMST

WONEN
In de toekomst brengen we misschien vaker �jd 

rond ons huis door. 
Welke voorzieningen wil je dan meer in jouw buurt?
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Anders, namelijk

IN DE TOEKOMST BRENGEN WE 
MISSCHIEN VAKER TIJD ROND 
ONS HUIS DOOR.
WELKE VOORZIENINGEN WIL JE 
DAN MEER IN JOUW BUURT?
Vrouwen kiezen iets vaker voor meer 
ontmoeten. Er is een duidelijk verschil naar 
leeftijd: 55-plussers wensen dit vaker. Hoe 
hoger het verwacht inkomen, des te minder 
behoefte om elkaar te ontmoeten in een wijk-
of buurtgebouw.

Veldacademie — Verbonden stad
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hulp nodig hebben.  Ontmoeting in de buurt kan 
worden gestimuleerd door te investeren in de 
fysieke inrichting, zoals speeltuinen, parken en 
pleinen, gemeenschappelijke binnenterreinen en 
buurtuinen en horeca (zie ook hoofdstuk bruisende 
stad) en door meer buurtinitiatieven te organiseren. 

“Een koor, zoals zingen en muziek. Culturele activiteiten voor 
alle opleidingsniveaus. Hier in Kralingen/Crooswijk hebben we 
‘Van Opera tot Smartlab’. Dat is een buurtinitiatief wat nu heel 
bekend is. Mensen komen bij elkaar en doen dat met elkaar, 
iedereen zit gezellig te luisteren. Heel leuk. Zulk soort dingen, 
dat moet wel blijven. Leuke dingen voor iedereen.” 
Vrouw, 71, gesprek met senioren in Kralingen

“We leven nu op eilandjes en hebben een gesloten en 
vijandige houding tegenover elkaar. We moeten investeren 
in buurtbijeenkomsten met iedereen. Ga eens samen koken 
bijvoorbeeld. Zo leren we elkaars achtergrond kennen en 
verdwijnt het wij-zij denken.” 
Vrouw, 61, werkend en bewoner, woont 7 jaar in Rotterdam, 
straatgesprek Keizerswaard

Opvallend in het kader van ontmoetingsplekken 
is de vraag naar wifivrije ruimtes of -zones. Dat 
maakt ‘echt’ contact en aandacht mogelijk.

“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. Nu praten we hier en je hoort zo veel 
dingen van hoe moeilijk is dit eigenlijk.” 
Man, 42, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse afkomst

Over een gamehall: 

“Ik denk wel dat het iets is voor alle leeftijdsgroepen moet 
zijn. Niet alleen voor jongeren ook, zelfs misschien wel voor 
volwassenen. Hangt er maar vanaf wat voor games. Als het 
maar divers genoeg is. Bijvoorbeeld een bowlingbaan, of dat er 
kaartspelletjes worden gespeeld. En dan heb je daartussenin 
van die gamecapsules waar kinderen kunnen spelen.” 
Man 22, gesprek met studenten in Bloemhof

Bij verbindende activiteiten denken Rotterdammers 
ook aan grootschalige evenementen waarbij 
samen feestvieren 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 
Marokkaanse afkomst in het groepsgesprek, elk 
feest is een aanleiding om iets met elkaar te doen, 
zoals ook Koningsdag een verbindend feest is. 

“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, gesprek op de Arentschool

“Ja, alleen als ze het goed gaan aansturen op samenhorigheid. 
Bijvoorbeeld op Koningsdag, dan zie je iedereen heel leuk 

met elkaar alles samendoen. Waarom doe je dan niet een 
multiculturele dag, waarbij ook heel de stad is met vuurwerk en 
overal eten en tentjes. Dan heb je ook meer samenhorigheid.” 
Man 22, gesprek met studenten en Bloemhof

MEER GEMENGDE WIJKEN, MINDER 
DISCRIMINATIE

Ontmoeten en verbinden gaat minder goed in 
gesegregeerde 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 Rotterdammers 
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, werkenden en niet-werkenden minder 
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 
veranderen 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 tegengegaan, 
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, gesprek met jongeren in Zuidwijk
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1.4 CONCLUSIE

Rotterdam wordt gekenmerkt door superdiversiteit. 
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 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 
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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 
verschillen tussen groepen stimuleren de wens 
naar verbinden. Er is een grote vraag naar meer 
ontmoetingsplekken en verbindende activiteiten in 
de stad en in de buurt. 
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Woonstad voor iedereen
Een groene stad voor jong en oud
Door de toenemende populariteit maakten bewoners zich twintig jaar geleden veel zorgen 
over de snel stijgende prijzen in de stad: zullen er straks nog wel genoeg betaalbare 
woningen zijn voor de ‘echte Rotterdammers’? Ondertussen heeft de gemeente voor een 
goede variatie aan huur- en koopwoningen gezorgd. Hierdoor is er in de stad plaats voor 
veel verschillende mensen. Er zijn nieuwe woon/zorg- en woon/werkwoningen ontwikkeld 
en ook voor jongeren en gezinnen is er veel keuze. Woningen op Zuid zijn opgeknapt en 
verduurzaamd waardoor bewoners in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Kantoorpanden 
zijn omgebouwd tot woningen voor het toenemende aantal studenten dat zich in Rotterdam 
vestigt. Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor het woonbeleid. Bewoners en 
gemeente buigen zich gezamenlijk over dit beleid en komen zo tot de beste oplossing. Zo is 
Rotterdam leefbaar voor iedereen terwijl de stad steeds drukker wordt. 
Het toenemend aanbod groen in het straatbeeld zorgt voor de ruimte die bewoners nodig 
hebben: voor rust en ook voor gezelligheid. Kinderen spelen op uitdagende speelpleinen, 
zo zijn er heuse speelbossen waar kinderen hutten kunnen bouwen, of ze spelen op 
een van de talloze groene dakparken die Rotterdam rijk is. Innovatie op het gebied van 
groenvoorziening in de stad viert hoogtij. 
Rotterdam is een schone stad, er ligt geen afval op straat. Mensen spreken elkaar aan op 
rotzooi. Rotterdam is nu een veilige stad. Er is veel blauw op straat om de stad leefbaar te 
houden. Buurten hebben speciale buurtapps waarmee ze zelf ook sociale controle kunnen 
uitvoeren en tegelijkertijd in contact kunnen blijven met elkaar. Kinderen spelen veilig 
buiten en ook voor ouderen en bewoners met een beperking is de stad goed toegankelijk, 
gastvrij en veilig. 
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2.1 INLEIDING

Wonen in de stad wordt steeds populairder. De bevolkingsprognose die de gemeente 
Rotterdam gebruikt, gaat ervan uit dat de Rotterdamse bevolking stijgt van 624.000 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 Rotterdam wonen relatief veel jonge mensen, maar 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 voor zowel jongeren als ouderen goed ingericht zijn: zowel 
de woonruimte als de openbare ruimte. De inrichting van de stad wordt in toenemende mate 
gekoppeld aan gezondheid en zorg. Door een bredere kijk op gezondheid met een nadruk 
op preventie is er meer oog voor vragen zoals hoe een stad uitnodigt tot gezond gedrag 
(beweging, gezonde voeding), welke betekenis groen heeft in het welzijn van bewoners 
en wat het belang is van een gezond leefmilieu. Omdat ouderen en bewoners met een 
beperking langer zelfstandig wonen en afhankelijker worden van sociale netwerken is er ook 
steeds meer aandacht voor de inrichting van ontmoetingsplekken en sociale activiteiten in 
de woonomgeving. 
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WONEN WORDT DUURDER

Veel bewoners maken zich zorgen of Rotterdam 
als woonstad in de (nabije) toekomst nog wel 
betaalbaar is. In verschillende bewoordingen 
wijzen zij op het proces van gentrificatie: zorgt een 
toenemende druk op de stad voor verdringing? 
Vaak wordt Amsterdam als schrikbeeld genoemd, 
een stad waar de ‘gewone’ Amsterdammer niet 
meer kan wonen doordat de huizenprijzen de pan 
uit rijzen.
 
“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, bewoner, hbo, straatgesprek Binnenrotte

“Mijn grootste doemdenken is dat het hier net als in het centrum 
van Amsterdam onbetaalbaar wordt om te wonen. Dat de 
Amsterdammers daar geen huis meer kunnen kopen en dan 
hier alles opkopen. Dan blijven zij achter de voordeur zitten en 
het sociale dat wij hier aan het opbouwen zijn dat valt dan weg.” 
Vrouw, 51, gesprek met bewonersgroep in Middelland

“Er moeten genoeg goedkope woningen komen voor starters. 
Appartementen zijn prima. Dat ze gewoon zelfstandig kunnen 
gaan wonen op een gegeven moment. Het 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

“Ik vind dat alle groepen in een stad moeten kunnen wonen. 
Het is niet goed als ouderen weggejaagd worden omdat de 
stad onleefbaar wordt, zoals in Amsterdam. De stad moet 
aantrekkelijk zijn voor iedereen” 
Man, 76, gesprek met senioren in Kralingen

Een groot deel van de bewoners vindt dat ‘echte’ 
Rotterdammers in de stad moeten kunnen blijven 
wonen. Echte Rotterdammers zijn volgens een 
bewoner degenen die in Rotterdam geboren zijn 
en ‘gewone’ middenstanders. Men denkt dat dit 

niet het geval zal zijn, omdat de huizenprijzen nu al 
stijgen. Voor jongeren en mensen met een kleine 
beurs is het nu al moeilijk om een betaalbare 
woning te vinden, of het nou om huur of koop 
gaat. Men vreest ook de verwachte veranderingen 
door een instroom van nieuwe, beter verdienende 
bewoners: het verdwijnen van de bruine kroeg, de 
levendigheid en de ‘gewone’ mensen. 

“Wie is geen echte Rotterdammer? Gewoon, geen 
buitenstaanders, niet om ze gelijk in een hokje te plaatsen. 
Maar die komen uit Krimpen, Nieuwekerk of Gouda. Die hebben 
een goede kantoorbaan en gaan dan in de stad wonen. Dat 
is toch een ander slag mens. Net als in Amsterdam, daar 
wonen niet meer echte Amsterdammers, die wonen nu in de 
buitenwijken.” 
Man, 62, 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, gesprek met studenten van de Hogeschool 
Rotterdam/ Mentoren op Zuid

“Als je nu kijkt naar al die wijken die worden opgeknapt, met 
zulke hoge huur, dan verdwijnt het echte Rotterdam. Want dat 
leuke bruine kroegje op de hoek, daar komt niemand meer. 
Maar wel een of andere biologische koffiezaak komt daar te 
zitten. Dat yuppengedrag ga je krijgen. En natuurlijk, ik drink er 
zelf ook weleens een bakkie, maar dat levendige krijg je niet 
meer.” 
Man, 25, 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 goedkope huurwoningen in de vrije 
sector, waardoor vooral jongeren moeite hebben 
om een huurwoning te vinden. Ook voor ouderen 

2.2 BELEVING
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en ‘creatievelingen’ met een lager inkomen wordt 
het moeilijker om zich in de stad te vestigen. 

“Denk niet alleen aan eengezinswoningen maar ook aan 
goedkope huizen voor jongeren straks, zoals studio’s of 
appartementen, zodat de stad voor iedereen (jong en oud) 
bewoonbaar is. Studio’s, eengezinswoningen, speeltuinen in de 
buurt en huizen die groen zijn.” 
Man 22, gesprek met studenten in Bloemhof

Er is onder bewoners weerstand tegen sloop 
en het terugplaatsen van duurdere woningen. 
Oorspronkelijke bewoners verliezen daardoor 
hun lokale netwerk. De hieronder geciteerde 
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 hele 
andere soort mensen aan. Dus het verandert zeg maar, qua 
mensen en dat vind ik niet zo leuk.” 
Hij vertelt verder over rijkere bewoners op Katendrecht: 
“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.” 
Jongen, 15, gesprek op de Calvijn Business School

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 en voor meer leven in de brouwerij 
zorgen. Dat is beter voor alle inwoners. Ook in 
een groepsgesprek komt dit aan de orde: hoger 
opgeleiden 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 eigenbelang 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, gesprek met bewonersgroep in Middelland

BELEVING VAN WIJKEN

“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 minder 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 en geboren in Rotterdam, straatgesprek 
Schiebroekse Markt

De meeste bewoners zijn tevreden over de wijk 
waarin ze wonen. Veel mensen geven wel aan niet 
in Rotterdam-Zuid te willen wonen. De mensen 
die op Zuid wonen willen graag dat de woningen 
op Zuid opgeknapt worden en de straten schoner 
zijn. De veiligheid moet daarnaast flink verbeterd 
worden. Crooswijk en Delfshaven worden ook 
veel genoemd als wijken die moeten worden 
opgeknapt.

“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 uithalen. Of hangjongeren, ik ga 
niet op Zuid wonen.” 
Vrouw, 21, 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

Uit West is men het minst bereid om de stad te 
verlaten (14,7%), ten opzichte van ongeveer 
een kwart uit Oost en Zuid. Hoe ouder men is, 
hoe minder vaak men kiest voor een mooie 
woning in een minder populaire wijk. Hoe hoger 
het verwacht inkomen, des te minder vaak kiest 
men voor kleine woning in een goede wijk. Als 
we kijken naar de gebieden kiest bijna 40% van 
de respondenten uit Zuid en West voor kleine 
woning in een goede wijk, tegenover meer dan 
de helft uit de buitengebieden (Hoek van Hol-
land, Pernis en Rozenburg). 

WONEN IN ROTTERDAM WORDT STEEDS POPULAIRDER EN IN DE 
TOEKOMST MOGELIJK OOK DUURDER. ALS JOUW DROOMWONING TE 
DUUR WORDT, WAAR KIES JIJ DAN VOOR?

WONEN
Wonen in Ro�erdam wordt steeds populairder en in de toekomst 

mogelijk ook duurder. 
Als jouw droomwoning te duur wordt, waar kies jij dan voor?

Ik kies voor een 
kleine woning in 
een goede wijk -

44,3%

Ik vertrek uit de 
s tad - 21,1%

Ik ga  een woning 
delen met 

anderen - 5,4%

Ik kies voor een 
mooie woning, 
in een minder 

populaire wijk -
13,6%

Ik kies voor een 
mobiele woning

- 1,3%

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

Anders - 5,4%
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Bewoners die in gemengde wijken wonen, 
willen dit graag zo houden. De gemengde 
wijken bevorderen het sociaal contact tussen 
verschillende groepen mensen. Veel bewoners 
willen graag dat er een goede balans is tussen 
verschillende bevolkingsgroepen, zodat niet één 
groep overheerst. Een goede mix is belangrijk. 
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.

“Ik blijf graag wonen in dezelfde wijk. Ik woon nu in Katendrecht. 
Daar heb je een goede mix van bewoners; 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

BELEVING VAN TYPEN WONINGEN

De meeste mensen baseren hun woningkeuze op 
de betaalbaarheid, de grootte van de woning en de 
aanwezigheid van een aantrekkelijke buitenruimte. 
Ook de buurt wordt belangrijk gevonden. Veel 
bewoners klagen over het slechte onderhoud van 
hun huizen, ook in relatie tot een te hoge huur. 

“Het moet een goed bedrag zijn en de huizen moeten ook goed 
voorzien zijn. Wat wij nu hier hebben, dat is voor ons gezin 
goed te doen, maar we kunnen niet alles opbergen. En het 
moet wel een huis zijn waar je langer in kan wonen en waar je 
ook kan genieten. Dat je kinderen ook kunnen genieten in de 
tuin. En als ik iets wil doen thuis dat ik daar de ruimte voor heb, 
bijvoorbeeld met feesten.”
Vrouw, gesprek met gezin in de Tarwewijk

De jongeren op de Calvijnschool benadrukken dat 
zij later niet willen wonen in de flats waar zij nu 
wonen. Dit komt met name door de geluidsoverlast 
van buren, onfrisse gemeenschappelijke ruimtes 
en de vele trappen.

“Ik wil sowieso niet in een flat wonen, als ik die flats zie van nu. 
Die flat van ons stinkt enzo, één dode trap, allemaal van die 
vervelende buren. Links heeft de buurvrouw een hond, boven 
zitten kleine kinderen.”
Jongen, 16, gesprek op Calvijn Business School

Jongeren op het Marnix Gymnasium vertellen 
enthousiast over een woonwijk in Hillegersberg 
waar kinderen met boten over de slootjes achter in 
de tuin kunnen varen. 

“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, gesprek op het Marnix Gymnasium

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 misschien 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

BELANG VAN EEN GROENE, SCHONE, 
TOEGANKELIJKE EN VEILIGE BUITENRUIMTE

Naast zorgen over betaalbaarheid, vraagt een deel 
van de Rotterdammers zich af of het niet te vol 
wordt in de stad. Het gevoel heerst dat Rotterdam 
steeds meer wordt volgebouwd. Er is nu al te 
weinig ruimte en die ruimte wordt minder. De 
beleving is dat er niet genoeg groen is en te weinig 
ruimte voor kinderen om te spelen. 

“Ik vind dat er niet genoeg speelgelegenheden zijn in Crooswijk. 
En dat er te weinig evenementen 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, gesprek met jongeren in Crooswijk

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 ontdekken en 
groen biedt ruimte voor onverwachte activiteiten. 
Groen is verder belangrijk voor een gezonde 
stad: het creëert ruimte voor beweging, zorgt voor 
schone lucht, afkoeling en waterberging. 

“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 bedacht 
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, gesprek met senioren in Kralingen

Buitenspelen is een groot thema onder 
Rotterdammers, onder jong en oud. Kinderen 
spelen steeds minder buiten en men vindt dat een 
slechte ontwikkeling: kinderen die niet buitenspelen 
bewegen minder en maken minder vrienden. 
Buitenspelen is ook belangrijk voor het ontwikkelen 
van sociale en emotionele vaardigheden. Buiten 
kan je niet even ‘ontvrienden’, daar moeten 
kinderen ruzies nog echt oplossen. De oorzaak 
van minder buitenspelen wordt gelegd bij 
digitalisering: kinderen zitten vooral achter een 
scherm. Bovendien gaan kinderen minder naar 
buiten omdat er te weinig speelplekken zijn en de 
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buitenruimte niet aantrekkelijk en veilig genoeg is. 
Veel speelruimte wordt als onveilig ervaren door 
de verkeerssituatie, maar ook door overlast van 
bewoners die roken of drugs en alcohol gebruiken 
rond speelplekken. Omheinde speeltuinen met 
toezicht, of speelplekken dicht bij huis met veel 
sociale controle worden als veiliger ervaren. 

“Nu is de speelplek 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, gesprek op de Calvijn Business School

“Mijn dochter bijvoorbeeld wil heel graag alleen naar buiten. 
Maar ik ga haar hier niet alleen naar buiten laten. Vroeger 
speelde ik buiten tot de lantaarnpalen uitgingen, dan gingen 
we pas naar huis. Dat kan nu niet meer. Ik ga met hun 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. Of weet ik veel wat er kan gebeuren.” 
Vrouw, 27, gesprek met vrouwengroep van Marokkaanse 
afkomst

Niet alleen voor kinderen is een aantrekkelijke 
buitenruimte van belang. Door digitalisering is 
er minder echt contact en minder beweging. 
Daarom moeten mensen weer naar buiten: de 
stad in, met elkaar afspreken. 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 de ruimte om te sporten en te 

bewegen (wandelen, fietsen) en geeft ruimte voor 
ontspanning. 

“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 kunnen 
ontspannen.” 
Vrouw, 28, gesprek met vrouwengroep 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 
met hun woonomgeving om, tonen geen 
verantwoordelijkheid. Dat wordt deels geweten aan 
weinig begrip, onvoldoende voorlichting, te weinig 
of onhandige afvalbakken of slechte opvoeding. 
In een grote stad is er ook minder sterke 
sociale controle, waardoor mensen zich minder 
verantwoordelijk gedragen. Ook luchtvervuiling en 
verkeer worden als boosdoeners genoemd voor 
een onprettige buitenruimte. Op de vraag waarin 
zij zou willen investeren, antwoordt een meisje van 
zestien: 

“Dan zou ik toch zeggen; ervoor zorgen dat de straten er 
allemaal goed uit zien. Dat het er buiten gewoon goed uitziet. 
Nu zie ik toch wel van die slordige straten of plekken. Plekken 
waarvan je denkt: daar mag wel wat meer gebeuren. Toch ook 
wel wat meer groen, schoner, netter. Ik zou ook persoonlijk de 
mensen die dat dan vervuilen harder aanpakken.” 
Meisje, 17, gesprek met gezin in Delfshaven

Ouderen vinden een prettige, veilige en 
toegankelijke buitenruimte ook zeer belangrijk. Zij 
willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zijn 
aangewezen op voorzieningen dichtbij huis. 

OPGROEIEN
Jongeren bepalen steeds vaker zelf hoe zij hun �jd besteden op 

school en daarbuiten. De aard van de �jdsbesteding zal veranderen.
Waar zou de jeugd van de toekomst meer �jd aan moeten besteden?

29,5%

16,0%

3,1%

22,1%

23,0%

4,4%

1,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer sport en bewegen

Meer leren en studeren

Meer �jd voor zingeving en religie

Meer buiten spelen

Meer crea�eve ac�viteiten, zoals
muziek, toneel of tekenen

Meer helpen thuis

Anders

JONGEREN BEPALEN STEEDS 
VAKER ZELF HOE ZIJ HUN TIJD 
BESTEDEN OP SCHOOL EN 
DAARBUITEN. DE AARD VAN DE 
TIJDSBESTEDING ZAL VERAN-
DEREN. WAAR ZOU DE JEUGD 
VAN DE TOEKOMST MEER TIJD 
AAN MOETEN BESTEDEN?
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VOOR WIE BOUWEN?

Een breed gedragen wens voor de toekomst zijn 
gemengde wijken waar verschillende bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. In de toekomst moeten 
buurten gemengder worden: jongeren en ouderen, 
arm en rijk bij elkaar en etnisch divers. 

En voor wie moeten we dan in de toekomst 
bouwen? Er moeten meer (betaalbare) woningen 

voor ouderen komen, het liefst dicht bij het 
centrum, zodat voorzieningen makkelijk bereikbaar 
zijn. Daarbij worden meergeneratiewoningen 
(kangoeroewoningen) als oplossing genoemd voor 
het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen. 
Anderen wijzen op mogelijk wederzijdse profijt 
van het wonen van jong en oud in dezelfde wijk.  
Ook het aanbod voor studenten en starters moet 
omhoog. Het verbouwen van kantoorpanden tot 
(studenten)woningen is een vaak geopperd idee. 
Daarnaast moeten er meer woningen komen voor 
gezinnen.

“Meer woningen voor jongeren en voor ouderen. 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, 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, gesprek met senioren in Kralingen

Wonen in Rotterdam moet vooral goedkoper 
worden, door een groter aanbod aan woningen te 
creëren. Om de stad toegankelijk te houden voor 
alle doelgroepen is er een divers, gevarieerd en 
flexibel woningbestand nodig. Volgens sommige 
bewoners dient de gemeente meer toezicht 
te houden op verhuurders en scheefwoners. 
Duurzame woningen bouwen wordt soms ook als 
oplossing genoemd. 
Hoewel de kwestie van betaalbaarheid een breed 
gedragen thema is, zijn er ook Rotterdammers die 
meer duurdere (koop)woningen willen. Zij 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.  

2.3 WENSEN EN BEHOEF-
TEN VOOR DE TOEKOMST

WONEN
De bevolking van onze stad en van {wijk} wordt in 2037 mogelijk 

nog veel diverser dan ze nu al is. 
Hoe wil jij dan het liefst samenwonen met je buren?

Vei lig: een 
bes loten buurt, 
voor mensen 
zoals ik - 8,2%

Vertrouwd: in 
een wijk met 
voornamelijk 

mensen zoals ik
- 21,8%

Samen: in een 
wooncomplex 

dat bi j mijn 
levenss�jl past -

13,2%

Stads: in een 
wi jk waar ik mijn 
gang kan gaan -

24,1%

gemengd: hoe 
diverser de 
buurt, hoe 

leuker - 27,9%

Afwisselend: ik wil steeds 
weer op verschillende 
plekken wonen - 2,6%

Anders - 2,3%

DE BEVOLKING VAN ONZE STAD 
WORDT IN 2037 MOGELIJK NOG 
VEEL DIVERSER DAN ZE NU AL 
IS. HOE WIL JIJ DAN HET LIEFST 
SAMENWONEN MET JE BUREN?

Jongeren willen vaker stads wonen en ge-
mengd wonen, ouderen wonen liever veilig 
en in een wooncomplex dat bij hun levensstijl 
past. West springt er duidelijk uit met bewo-
ners die gemengd willen wonen. Hoe hoger 
het verwachte inkomen, des te vaker men 
kiest voor stads wonen.

Veldacademie — Woonstad voor iedereen
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Op de vraag welke woningen we vooral moeten 
bouwen om Rotterdam als woonstad nog 
aantrekkelijker te maken, worden duurzame 
en flexibele woningen het meest gekozen (zie 
kader). (Gemeenschappelijke) groene daken kan 
wonen in de stad veel aantrekkelijker maken. 
(Duurzaamheid komt uitgebreid terug in hoofdstuk 
5). 

“Ik denk dat mensen in de toekomst sneller een tuin gaan 
krijgen. Dat appartementsgebouwen een balkon hebben waar 
ze dus geen boom kunnen planten, maar wel een algemene 
tuin bovenop het dak hebben waar iedereen mag komen om 
bomen te planten en moestuinen te maken.” 
Jongen 11, gesprek op de Arentschool

Ten aanzien van flexibel wonen gaat het ook om 
het combineren van wonen en werken en de eisen 
die dat stelt aan de fysieke structuur van de stad. 

Op het portaal is er een sterke voorkeur voor 
flexibel werken, niet alleen met betrekking tot 
werktijden, maar ook ten aanzien van de werkplek. 
Men vindt dan ook dat er voor meer werkplekken 
in de stad/wijk gezorgd moet worden. Bewoners 
uit de straatgesprekken gaven juist aan ook in 
de toekomst in een kantoor te willen werken. 
Vooral het contact met collega’s wordt belangrijk 
gevonden. In de groepsgesprekken vertelden 
jongeren later liever in een kantoor te willen 
werken omdat ze werk en gezinsleven graag 
gescheiden willen houden. Ook noemden jongeren 
stress als reden om niet thuis te willen werken. 

GROEN, GROEN EN NOG EENS GROEN: EEN 
GROENERE STAD/BUITENRUIMTE

De wens voor een groenere stad was de grootste 
gemeenschappelijke deler in de gesprekken met 
Rotterdammers. Deze wens wordt door vrijwel 
iedereen gedeeld: door jong en oud en door 
mensen van allerlei afkomst. 

“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 Rotterdam Centraal 
doorgetrokken worden.”  
Vrouw, 48 jaar, bewoner, hbo/universiteit, straatgesprek RDM 
Campus

“Ik denk met meer groen. Want mensen willen natuurlijk meer 
groen. Bijvoorbeeld zoals in New York. Er zijn veel dingen te 
doen daar in het groen. Er is in het midden een groot park met 
heel veel speciale dingen. Daar is het geen luie stad, maar een 
hele sportieve stad.  Dat wil ik ook voor Rotterdam, dat wij ook 
een sportieve stad worden.”
Jongen, 11, gesprek op de Arentschool

“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

SAMENLEVEN
Ro�erdam is populair. Er komen steeds meer mensen 

naar onze stad.
Voor welke groepen moeten we Ro�erdam in de toekomst nog 

aantrekkelijker maken?

12,0%

22,3%

15,2%

19,3%

17,7%

10,4%

3,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Voor toeristen, die brengen geld in het
laatje

Voor bedrijven, die zorgen voor
werkgelegenheid

Voor hoogopgeleiden, die hebben we
hard nodig

Voor wetenschappers, crea�even en
kunstenaars, die maken de stad mooier

Voor studenten en jongeren, dat is de
toekomst

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

Anders

ROTTERDAM IS POPULAIR. ER 
KOMEN STEEDS MEER MENSEN 
NAAR ONZE STAD. VOOR WELKE 
GROEPEN MOETEN WE ROT-
TERDAM IN DE TOEKOMST NOG 
AANTREKKELIJKER MAKEN?
Hoe hoger het verwachte inkomen, des te 
hoger het percentage dat vindt dat Rotterdam 
aantrekkelijker moet worden gemaakt voor 
hoogopgeleiden en de creatieve klasse. Het 
omgekeerde zien we bij voor mensen in nood.

Meer dan de helft van de 55+’ers en jongeren 
wil woningen bereikbaar voor mensen met 
een kleine beurs, onder 25- tot 55-jarigen is 
dat nog geen 40%. Hoe lager het verwachte 
inkomen, des te vaker men kiest voor woningen 
bereikbaar voor mensen met een kleine beurs.

ALS WE ROTTERDAM IN 2037 
NOG AANTREKKELIJKER WILLEN 
MAKEN OM TE WONEN. WELKE 
WONINGEN MOETEN WE DAN NU 
VOORAL GAAN BOUWEN? 

WONEN
Als we Ro�erdam in 2037 nog aantrekkelijker willen maken om te 

wonen.
Welke woningen moeten we dan nu vooral gaan bouwen?

19,3%

26,6%

23,5%

14,7%

7,3%

4,4%

4,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Woningen bereikbaar voor mensen met
een kleine beurs

Duurzaam gebouwde woningen

Flexibele woningen die je beter kan
aanpassen

Meer varia�e aan woningen door
zel�ouw en minder regels

Grotere woningen

Kleinere woningen

Anders



Veldacademie — Gesprek met de Stad

39

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 later met kinderen liever in 
een dorp of in een buitenwijk te willen wonen. 
Een bewoner van Pernis ziet veel potentie voor 
Pernis als gezinsvriendelijke wijk. Door het betere 
openbare vervoer is het centrum steeds beter te 
bereiken, het is minder anoniem dan in de stad, de 
sociale controle is beter en dus aantrekkelijk voor 
gezinnen met jonge kinderen. Voor stadskinderen 
moet er dan in de toekomst veel verbetering 
komen. Sommige ouderen denken met weemoed 
terug aan de vrijheid die zij als stadskinderen 
vroeger beleefden. 

“Wat het leuke is en dat hadden we vroeger, daar was het 
gewoon een rotzooitje buiten. Dat was daar alles blijven liggen 
en konden de kinderen echt alles mee doen. Hutten bouwen 
en van alles. Dat was nog niet ingericht als keurige speelplek. 
Heerlijk, niet allemaal dat geordende gedoe.” 
Vrouw 86, gesprek met senioren in Kralingen

Kinderen willen meer groen en natuur in de stad. 
Het is voor hen ‘ontdekruimte’, waar onverwachte 
dingen gebeuren en je zelf 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.

“Dat er meer speelplaatsen moeten zijn. Maar dat je ook 
bijvoorbeeld een bos hebt waar je hutten kan bouwen. Dat 
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 dat je dat samen kunt doen. Maar veel kinderen 

vinden dat juist weer vies. Maar je kunt ook je handen wassen.” 
Jongen 11, gesprek op de Arentschool

Er is in het algemeen een grote vraag naar 
meer buitenspeelmogelijkheden. Daarbij is 
veiligheid een belangrijke voorwaarde. Wat betreft 
verkeersveiligheid moet de stad in de toekomst 
veiliger worden voor kinderen. Meer autoluwe 
stukken en meer ruimte voor kinderen in de 
straat in plaats van auto’s (zie kader). 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 TOS. Naast plekken zelf, is 
er vraag naar meer activiteiten. Georganiseerde 
activiteiten kunnen kinderen meer naar buiten 
halen, zo zeggen ook (vooral) kinderen zelf. Er 
wordt door ouders geopperd om ook activiteiten in 
het weekend te organiseren en speeltuinen langer 
open te houden. Buitenspelen blijft evenwel deels 
afhankelijk van de houding van de ouders, die 
moeten het stimuleren. 

“Een veiligere omgeving in heel Rotterdam. Ik ga niet graag de 
deur uit, zeker niet als het donker is.”  
Man, bewoner, 57, mbo, straatgesprek Schiebroek

Voor het gebruik van de openbare ruimte is 
veiligheid in zijn algemeenheid een voorwaarde. 
Veel bewoners wensen voor de toekomst dat 
de stad veilig blijft, of veiliger wordt. 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 sociale controle door bewoners zelf, zoals 
elkaar aanspreken. Een voorwaarde voor gebruik 
van de buitenruimte is ook dat deze schoon is. 

OPGROEIEN
Er komen in de toekomst steeds meer gezinnen met 

kinderen in de stad wonen.
Wat moet er gebeuren, zodat de stad in 2037 nog leuker 

wordt voor kinderen?

29,8%

10,4%

7,7%

22,7%

6,7%

21,1%

1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer parken en speelpleintjes in de
buurt

Betere school-en sportgebouwen

Meer clubs en verenigingen

Meer veiligheid op straat en minder
verkeer

Meer afgesloten, veilige
binnenspeeltuinen

Meer plekken waar ze crea�eve
talenten kunnen ontwikkelen

Anders

ER KOMEN IN DE TOEKOMST 
STEEDS MEER GEZINNEN MET 
KINDEREN IN DE STAD WONEN. 
WAT MOET ER GEBEUREN, 
ZODAT DE STAD IN 2037 
NOG LEUKER WORDT VOOR 
KINDEREN?

WONEN
Vroeger speelden kinderen veel meer op straat. Nu staan er veel 

auto's.
Wie moet er in {wijk} meer ruimte krijgen in 2037?

26,2%

38,5%

28,4%

4,6%
2,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Kinderen Iets meer voor
kinderen

In balans Iets meer de
auto

De auto

VROEGER SPEELDEN KINDEREN 
VEEL MEER OP STRAAT. NU 
STAAN ER VEEL AUTO’S. 
WIE MOET ER MEER RUIMTE 
KRIJGEN IN 2037?

Veldacademie — Woonstad voor iedereen



Veldacademie — Gesprek met de Stad

40

Er moet minder (zwerf)afval zijn, bijvoorbeeld 
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 5). Regels en goede 
voorlichting helpen bewoners, maar handhaving 
is ook belangrijk. Scholieren op basisschool Het 
Landje willen graag ‘grappige afvalbakken’ 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. 

“Sommige mensen boeit het niks. Afval gooien ze het gewoon 
op straat.” (...) “Maar als ze er zometeen achterkomen dat echt 
alles onderligt 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 Wereldhavendagen waren er allemaal 
basketbaldingen 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. Toch ook wel wat 
meer groen, schoner, netter. Ik zou ook persoonlijk de mensen 
die dat dan vervuilen harder aanpakken. Die zou ik serieus wel 
even hard aanpakken. Want als je er dan zoveel voor doet om 
het mooi te krijgen, dan moet je het ook mooi houden. Het is 
niet te veel moeite om het prulletje dat je op de grond gooit in 
de prullenbak te gooien zodat het meteen ook opgeruimd is.” 
Meisje, 15, gesprek met gezin Delfshaven

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 5).

“Maak het beter toegankelijkheid voor gehandicapten, betere 
stoepen en toegang tot gebouwen. En meer tekens voor 
blinden.” 
Vrouw, 21 jaar, studeert in Rotterdam, hbo/universiteit, 
straatactie: Erasmus Universiteit

Ook voor ouderen mensen met een beperking 
moet de buitenruimte toegankelijk zijn. Zij wonen 
graag in een groene wijk met toegankelijke 
wandelwegen, waar veel bankjes plek bieden om 
uit te rusten. Een compact voorzieningenaanbod 
verkleint de afstanden. Men vraagt om meer 
bankjes, brede stoepen, verkeersveiligheid, veilige 
oversteekpunten en openbare toiletten. 

WONEN
In de toekomst brengen we misschien vaker �jd 

rond ons huis door. 
Welke voorzieningen wil je dan meer in jouw buurt?

29,1%

9,4%

7,8%

8,6%

27,6%

15,6%

2,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer cultuur en gezelligheid:
bibliotheek, theater, horeca

Meer ontmoeten: wijk- of buurtgebouw

Meer mogelijkheden om te werken

Meer sport: binnen en buiten

Meer buitenruimte: parken,
speelpleinen

Meer mobiliteit: openbaar vervoer en
fietsenstallingen

Anders, namelijk

IN DE TOEKOMST BRENGEN WE 
MISSCHIEN VAKER TIJD ROND 
ONS HUIS DOOR. WELKE VOOR-
ZIENINGEN WIL JE DAN MEER IN 
JOUW BUURT?
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Veel Rotterdammers maken zich zorgen over de 
toegankelijkheid van Rotterdam als woonstad. De 
stad wordt duurder, is er straks nog wel plek voor 
iedereen? Veel Rotterdammers vinden dat de stad 
voor alle doelgroepen toegankelijk moet worden 
gemaakt door meer te bouwen. Tegelijkertijd is 
het gevoel dat de stad te vol raakt. Er is te weinig 
groen. En groene en aantrekkelijke buitenruimte is 
juist zo belangrijk voor een stad: om te spelen, te 
bewegen, om met elkaar in contact komen en om 
rust te vinden in een drukke stad. Over dat laatste 
meer in het volgende hoofdstuk. 

2.4 CONCLUSIE

Veldacademie — Woonstad voor iedereen
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Bruisende stad
Bedrijvigheid in de stad - levendigheid in de wijken
Rotterdam is in 2037 een bruisende stad met veel bedrijvigheid en mensen op straat. 
De stad heeft zijn reputatie kunnen vestigen als ‘hip met een rauw randje’, heeft een rijk 
cultureel leven en is bekend door spraakmakende evenementen en festivals. Er komen meer 
toeristen naar de stad en dat is goed voor de economie, maar de Rotterdammers zijn nog 
altijd fier op de eigen identiteit: dit is de arbeidersstad waar we niet lullen, maar poetsen. 
Daarom krijgen ondernemers alle ruimte en heeft de stad creatieve hotspots in overvloed. 
We gaan winkelen, naar horeca, en genieten van theater, festivals en evenementen. 
Online en fysiek winkelen bestaan naast elkaar. Men gaat naar de stad voor de gezellige 
winkels; de leegstand ligt in het verleden. Internationale winkelketens, conceptstores 
en unieke boetiekjes wisselen elkaar af – en er is ook genoeg aanbod voor mensen met 
een kleine beurs. Biologische koffietenten liggen zij aan zij met bruine cafés. Niemand 
sjouwt meer met pakjes. De artikelen die je uitzocht liggen thuis al op je te wachten als je 
binnenkomt. 
Het is drukker geworden in de stad. Toch voelt het niet vol, want door het vele groen, 
speelplekken, pleinen en parkjes is het heerlijk vertoeven in de stad. Rust en drukte 
wisselen elkaar af. De Maas is een heuse hotspot geworden, met een ruime gezellige 
boulevard en talloze watersportmogelijkheden. Nog belangrijker, Rotterdam is één stad: al 
jaren spreekt niemand meer over Zuid en Noord. De trekpleister Feyenoord City combineert 
sporten en ontmoeten op een heel nieuwe manier en is uitgegroeid tot het grote familie-
uitje. De nieuwe bruggen, in combinatie met het gratis razendsnelle openbaar vervoer, 
zorgen ervoor dat je in no-time op je bestemming bent. Auto’s zijn vrijwel overbodig 
geworden in het centrum. 
Het bruist niet alleen in het centrum, maar ook in de Rotterdamse wijken die elk hun eigen 
karakter hebben met lokale festivals en een breed gevarieerd voorzieningenaanbod.
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3.1 INLEIDING

Rotterdam wordt steeds populairder. Na jaren vooral de negatieve lijstjes te hebben 
aangevoerd, prijkt de stad nu op de lijstjes van Rough Guide, 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. 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 en bewoners is te begrijpen vanuit twee mondiale trends die ook Rotterdam 
raken: verstedelijking en globalisering. Steeds meer mensen wonen in steden. Betere en 
goedkopere vervoersmogelijkheden verkleinen de afstand tussen plaatsen. Mensen leggen 
daardoor makkelijker grotere afstanden af en er vindt steeds meer uitwisseling plaats 
tussen culturen. Digitalisering en innovatie in de logistiek leidt 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.
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LEVENDIGHEID IN EEN VERANDERENDE 
STAD 

“Ik ben blij met hoe Rotterdam is: de winkels, het is druk, 
het is gezellig. Je hebt alles. Dat vind ik wel het leukste aan 
Rotterdam.”
Meisje, 15, gesprek met gezin in Delfshaven

“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, straatgesprek in Ommoord

“Vanwege de grote diversiteit in Rotterdam heb je veel keus. Ik 
vier de stad al als ik vanaf 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, gesprek met gezin in Pernis

Rotterdammers verbinden de eigenheid van 
Rotterdam aan iconen zoals de Erasmusbrug 
en de Markthal, aan de Rotterdamse mentaliteit, 
maar vooral aan de levendigheid en diversiteit van 
de stad. Bij levendigheid denken Rotterdammers 
aan veel mensen op straat (gezellige drukte) en 
een diversiteit aan mensen en voorzieningen, 
winkelen, kunst, cultuur, evenementen en 
horeca. Vaak vergelijken ze Rotterdam met 
andere steden waar veel minder valt te beleven. 
Rotterdam is een ‘echte’ stad. Dit gaat vooral 
op voor de binnenstad, 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.

“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 spiritualiteit, 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, gesprek met gezin in Delfshaven

Jongen (16): “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.” Meisje (16): “Of 
zomercarnaval of dat soort dingen.” 
Gesprek op het Marnix Gymnasium

Door digitalisering (online winkelen) verandert 
het beeld en de beleving van de stad. Ging men 
vroeger naar de stad om te winkelen, nu spelen 
horeca en het activiteitenaanbod een grotere 
rol (voor jong en oud). In winkels en horeca 
ontmoeten mensen elkaar, ook in de toekomst 
(zie kader p. 46). Wekelijkse boodschappen 
worden vaker online besteld om tijd te besparen. 
Bijzondere boodschappen doen veel bewoners 
daarentegen graag in het centrum, gecombineerd 
met een bezoek aan een restaurant.  

“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, 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, zo vinden de Rotterdammers. Het 
winkelaanbod in de binnenstad is nog weinig 
gevarieerd: er zijn nu vooral grote ketens en 
weinig speciaal aanbod. En interessante winkels 
liggen te ver uit elkaar. Enkele jongeren vinden 
dat Rotterdam achterloopt op andere steden 
wat betreft de aanwezigheid van bepaalde 

3.2 BELEVING
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internationaal bekende winkelketens. Meerdere 
Rotterdammers vinden ook dat het sluiten van 
17.00 van winkels niet bij de grote stad hoort.

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 
speciaal biertje te drinken dan dat ze gezellig gaan winkelen. Ze 
kijken meer online. Hoe dat vroeger ging, gaat het niet meer.” 
Moeder, 61 en zoon, 25, gesprek met gezin in Prinsenland

TOENEMENDE POPULARITEIT EN DRUKTE

Rotterdammers ervaren dat er meer toeristen 
zijn en dat er meer mensen in de stad komen 
wonen. Het wordt drukker. Het groeiend toerisme 
roept verschillende reacties op. Het vervult 
Rotterdammers met trots dat zoveel mensen 
Rotterdam willen zien. Er is ook enige verbazing 
dat Rotterdam zo populair is. Veel Rotterdammers 
maken zich zorgen dat het te druk wordt. De 
vergelijking met Amsterdam is snel gemaakt: daar 
heeft het aanzienlijke toerisme de binnenstad voor 
bewoners onleefbaar gemaakt. Voorzieningen 
voor toeristen is niet wat de Rotterdammers 
nodig hebben, zo stellen sommigen. Toch zien 
mensen ook voordelen van toerisme: het creëert 

levendigheid en economische bedrijvigheid en 
zorgt voor meer werkgelegenheid.

“Kijk maar naar Amsterdam met de ellende van alle toeristen.” 
(…) “Mijn broer is daar de stad uit gevlucht.” 
Vrouw, 86 en Man, 71, gesprek met senioren in Kralingen

“Zes maanden geleden zag ik Japanners lopen met een 
stokkie in de lucht met een vlag erop en toen dacht ik - hier in 
Rotterdam? 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, gesprek met gezin in Prinsenland

“Toerisme is voor Rotterdam zeker goed, ik baal er wel een 
beetje van dat de charme verdwijnt. Ik zie overal op Facebook 
verschijnen 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 toeristische ditjes en datjes - dat 
moeten we hier niet hebben.” 
Man, 25, gesprek met gezin in Prinsenland

“Het leukste aan Rotterdam? Ook in de drukte je rust kunnen 
vinden.” 
Vrouw, 28, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse 
afkomst, Tarwewijk

Een nadeel van de toegenomen populariteit is de 
drukte. Het is volgens de bewoners belangrijk om 
in de drukte je rust te kunnen vinden, op plekken 
zoals parken en rustige pleinen. 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 

SAMENLEVEN
In 2037 doen we vrijwel alles digitaal en besteden we nog meer �jd 

online.
Waar ontmoeten we elkaar dan nog?
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IN 2037 DOEN WE VRIJWEL 
ALLES DIGITAAL EN BESTEDEN 
WE NOG MEER TIJD ONLINE. 
WAAR ONTMOETEN WE ELKAAR 
DAN NOG?

SAMENLEVEN
Ro�erdam is populair. Er komen steeds meer mensen 

naar onze stad.
Voor welke groepen moeten we Ro�erdam in de toekomst nog 

aantrekkelijker maken?
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hard nodig
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Voor mensen in nood, wij zijn er om
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Anders

ROTTERDAM IS POPULAIR. ER 
KOMEN STEEDS MEER MENSEN 
NAAR ONZE STAD. VOOR 
WELKE GROEPEN MOETEN WE 
ROTTERDAM IN DE TOEKOMST 
NOG AANTREKKELIJKER 
MAKEN?
Het antwoord “toeristen” komt op de vijfde 
plek, na bedrijven, wetenschappers, 
creatievelingen en kunstenaars, studenten en 
jongeren, hoogopgeleiden. Toeristen wordt 
alleen vaker gekozen dan mensen in nood. 
Respondenten met een hoger (verwacht) 
inkomen kiezen minder vaak voor toeristen 
dan mensen met lager inkomen.



Veldacademie — Gesprek met de Stad

47

er in de toekomst bepaalde evenementen niet 
meer in de stad georganiseerd mogen worden 
en dat nieuwe initiatieven, zoals het stadsinitiatief 
RIF010, door omwonenden geweerd worden.

“Ja ze willen iedereen de stad uit hebben. (…) Bijna 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, gesprek met gezin in Prinsenland

Sommige bewoners vragen zich af of 
de toenemende populariteit niet leidt tot 
identiteitsverlies. Rotterdam moet wel zijn 
eigenheid behouden. Rotterdam is een 
arbeidersstad en de Rotterdamse mentaliteit 
kenmerkt zich door no-nonsense en recht voor zijn 
raap en natuurlijk het welbekende ‘niet lullen, maar 
poetsen.’ 

“Hou Rotterdam rauw en echt en geen concurrent van 
Amsterdam.” 
Portaal, open vragen

LOKAAL AANBOD 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 winkelaanbod 
waarmee ook de bedrijvigheid verdwijnt. In de 
straatgesprekken betreuren veel bewoners 
de leegstand van winkels of klagen over het 
gebrek aan een divers lokaal winkelaanbod. De 
levendigheid van de wijken komt verder onder 
druk te staan door toenemende digitalisering van 
diensten. Banken, postkantoren, politieposten 
en overheidsloketten hebben hierdoor minder 
vestigingen. Vooral in randgemeenten wordt dit 
sterk ervaren. Bewoners brengen leegstand van 
winkels niet alleen in verband met de toename 
van online winkelen, maar ook met te hoge huren 
voor winkeliers en met verbeterde mobiliteit 
(auto, openbaar vervoer) waardoor mensen naar 
aantrekkelijkere winkelgebieden 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 middenstand die redt 
het hier gewoon niet. Mensen zijn veel mobieler geworden, 
ze kunnen naar Rotterdam Zuid, Hoogvliet, Spijkenisse. Met 
de metro ben je tegenwoordig 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, gesprek met gezin in Pernis

Vooral in Rotterdam Zuid en de randgemeenten 
Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet 
zijn mensen minder positief over de levendigheid, 
maar ook dichter bij het centrum is dat het geval, 

WONEN
We winkelen steeds meer online. Dat hee� veel invloed op 

voorzieningen in de buurt. 
Hoe doe jij in 2037 je dagelijkse boodschappen?
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In grote supermarkten en winkelketens

Ik ga bewust naar kleine winkels in de
buurt

Ik bestel alles via internet en laat het
bezorgen

Ik bestel op internet en haal het op bij
een ophaalpunt

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

Ik bestel direct bij de producent

Anders

WE WINKELEN STEEDS MEER 
ONLINE. DAT HEEFT VEEL 
INVLOED OP VOORZIENINGEN IN 
DE BUURT. 
HOE DOE JIJ IN 2037 JE 
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN?
41% van de jongeren gaat bewust naar 
kleine winkels in de buurt, ouderen doen dat 
iets vaker (meer dan 50%). Opvallend is dat 
65% van de bewoners in Rotterdam West 
bewust naar kleine winkels in de buurt gaat, 
bij andere wijken is dit 10 tot 20% minder. 
Hoe hoger het verwachte inkomen, des te 
minder gaat men naar grote supermarkten en 
winkelketens en des te meer men via internet 
bestelt en laat bezorgen en/of bij ophaalpunt 
gaat ophalen.

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 en 
huisvrouwen. 

“Als huismoeder met een fiets ben ik beperkt tot een paar 
winkels in de buurt en daar loopt het hele dorp mee.” 
Vrouw, 39, woont sinds 17 jaar in Rotterdam, straatgesprek 
Rozenburg
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In zijn algemeenheid 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, 
bijvoorbeeld door creatieve hotspots te stimuleren.

“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, geboren en woonachtig in Rotterdam, straatgesprek 
Afrikaanderplein

NOG MEER LEVEN IN DE BROUWERIJ!

“Iets meer leven in de brouwerij, meer horeca, restaurants etc. 
Plekken waar mensen elkaar ontmoeten, dat is goed voor de 
saamhorigheid.” 
Portaal open vragen

Rotterdammers zien in het centrum en in de 
wijken graag meer variatie aan winkels, een meer 
gespecialiseerd en bijzonder aanbod en minder 
grote en goedkope ketens. De Pannekoekstraat, 
de Nieuwe Binnenweg en de Meent worden 
in deze context positief genoemd, net als 
Hillegersberg. Verschillende bewoners willen een 
compacter aanbod. Zo oppert een aantal kinderen 
van de Arentschool het idee om in elke wijk kleine 
markthallen op te richten.

“Een aantrekkelijke binnenstad met gevarieerd winkelaanbod 
(geen Xenos, H&M, Primark of de zoveelste Blokker), maar 
unieke kleinere winkelplots, gericht op voetgangers en verblijf.” 
Portaal open vragen

“Sommige winkels zijn te ver weg. Het zou beter zijn als je meer 
van die markthallen 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 

3.3 WENSEN EN BEHOEF-
TEN VOOR DE TOEKOMST

groen.” 
Jongen 1, gesprek op de Arentschool

“Het is van belang dat er voldoende winkels in de stadswijken 
blijven. In Zuidwijk is de winkelvoorraad namelijk aan het 
verpauperen: je moet voor een schroefje naar het Zuidplein!” 
Vrouw, 87 jaar, geboren en woonachtig in Rotterdam, 
straatgesprek Zuidwijk

Hoewel er steeds meer online wordt gewinkeld, 
zien enkele bewoners in de toekomst veel kansen 
voor vernieuwende winkelconcepten in combinatie 
met slimme logistieke oplossingen. Exclusieve 
boodschappen of etenswaar wil men aanraken en 
proeven. De fysieke winkel zal men bezoeken voor 
de belevenis of variatie en kwaliteit. Het product 
kan de winkelier dan snel thuis laten bezorgen 
zodat de klant het niet hoeft te dragen.

“Mijn dochter zou dat niet meer willen, winkelen en het pakje 
dan meeslepen. Die wil het graag hebben, maar die wil dat het 
pakje eerder thuis is dan zij. Die logistieke problemen worden 
dadelijk allemaal opgelost.” 
Man, 40, gesprek met gezin in Pernis

“Ik zie graag wat ik ga kopen en wil het vergelijken bij 
verschillende winkels, maar dat is lastiger als je ouder wordt.” 
Vrouw, 82, geboren en woonachtig In Rotterdam, straatgesprek 
Keizerswaard

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 winkelen. Naar de stad 
gaan is dan een gezellig uitje waar men sociale, 
recreatieve activiteiten en winkelen combineert. 
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“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, gesprek met gezin in Pernis

Evenementen en festivals zijn 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 schaatsbaan, 
attractiepark of een tropisch zwembad. De Maas 
wordt genoemd als een plek die geschikt kan 
zijn voor recreatie en waarvan het water als 
watersportplek gebruikt zou kunnen worden. Er 
is een behoefte aan leuke initiatieven op en aan 
het water. In de straatgesprekken worden dan ook 
enthousiast ideeën als een gondel 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 naar toe kunnen gaan, vis 
kunnen eten. Leuke terrasjes waar mensen kunnen zitten en 
eventueel speeltoestellen voor de kinderen”  
Vrouw, 41, gesprek met gezin in Delfshaven

Rotterdam Zuid loopt achter op Rotterdam Noord. 
Veel bewoners wensen voor de toekomst een 
betere verbinding tussen Noord en Zuid. Er 
moeten meer bruggen en tunnels komen. De Maas 
is in de toekomst dan het verbindende element 
tussen Noord en Zuid. 
Om de levendigheid te versterken zouden fietsers 
en voetgangers meer ruimte moeten krijgen 
en zouden de verbindingen van het openbaar 
vervoer moeten worden verbeterd. De binnenstad 
kan autoluw of autovrij gemaakt worden, door 

bijvoorbeeld parkeren onder de grond of aan de 
rand van het centrum te stimuleren. Dat ontlast het 
centrum, waardoor de stad aantrekkelijker wordt 
als uitgaansstad. In dit verband is het plan voor 
een autoluwe Coolsingel vaak positief benoemd 
(meer ruimte voor voetgangers, meer ruimte 
voor activiteiten). Maar er zijn ook tegenstanders 
die vinden dat de stad bereikbaar moet blijven. 
De Witte de Withstraat wordt meerderde keren 
genoemd als een plek die autovrij moet zijn.

LOKAAL AANBOD EN LEVENDIGHEID IN 
WIJKEN VERSTERKEN

In sommige wijken buiten het centrum moet het 
lokale voorzieningenniveau omhoog, vinden veel 
bewoners. De bibliotheek moet weer in de wijk 
terugkomen en er moeten kleine theaters, meer 
lokale winkels en markten met wisselend aanbod 
komen. Er moeten ook meer buurtfeesten en 
evenementen komen. Veel respondenten willen 
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. 

“Ik wil vooral winkels in mijn buurt. Dat is belangrijk om een 
levendige buurt te houden en contact met elkaar te hebben.” 
Man, 70, woont sinds 45 jaar in Rotterdam, mbo, straatgesprek 
Binnenrotte

“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, restaurants, en zo.” 
Man, 73, gesprek met bewonersgroep in Middelland

Bijna 60% van de respondenten in West wil 
meer cultuur en gezelligheid, bij de andere 
wijken ligt dit tussen de 49% (Zuid) en 54% 
(Centrum). Lichte trend: hoe hoger het verwach-
te inkomen, des te meer cultuur en gezelligheid 
gewenst wordt.

IN DE TOEKOMST BRENGEN WE 
MISSCHIEN VAKER TIJD ROND 
ONS HUIS DOOR. 
WELKE VOORZIENINGEN WIL JE 
DAN MEER IN JOUW BUURT?

WONEN
In de toekomst brengen we misschien vaker �jd 

rond ons huis door. 
Welke voorzieningen wil je dan meer in jouw buurt?
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Meer cultuur en gezelligheid:
bibliotheek, theater, horeca

Meer ontmoeten: wijk- of buurtgebouw

Meer mogelijkheden om te werken

Meer sport: binnen en buiten

Meer buitenruimte: parken,
speelpleinen

Meer mobiliteit: openbaar vervoer en
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Anders, namelijk
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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 geen 
Amsterdam worden. Veel bewoners maken zich 
zorgen dat er dan niet meer voor iedereen een 
plek in de stad is. Opvallend is de vraag naar 

3.4 CONCLUSIE

meer kleinschaligheid en bijzonder aanbod, zowel 
voor 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. Betere openbaarvervoersverbindingen 
zouden de lokale winkelgebieden met elkaar 
kunnen verbinden zodat bewoners meer keuze 
hebben. 
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Talentvolle stad
Leren, werk en 21 -eeuwse vaardigheden
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 belangrijk als theoretische leerwegen. In de 
nieuwe maakindustrie zijn studenten met een praktische opleiding onmisbaar geworden voor 
de stad. Op scholen bepalen de leraren gezamenlijk 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 kennis 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 onderwijstechnieken 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 arbeidsmarkt 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 werkervaring maar het liefst jong en 
net afgestudeerd’ niet meer te horen is. 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 regelen waardoor zij zich beter kunnen verzekeren. Bijna iedereen 
werkt nu deeltijd. Werktijden zijn meer flexibel geworden, we kunnen werken waar we 
willen, maar de meeste mensen werken nog steeds graag 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-, welzijns- en cultuursector gecreëerd, zorg blijft wel mensenwerk. Over ‘verplichte 
tegenprestatie’ heeft niemand het meer, iedereen vindt het vanzelfsprekend om zich 
een deel van zijn tijd in te zetten voor de gemeenschap. Ook het aantal ouderen dat 
vrijwilligerswerk doet is massaal toegenomen, want het is dé manier om eenzaamheid 
tegen te gaan en een groter wordend deel van de inwoners in de stad te betrekken. Het 
eerste experiment met basisloon is net afgesloten en zal moeten worden geëvalueerd.   

e



Veldacademie — Gesprek met de Stad

54

4.1 INLEIDING

Onder invloed van mondialisering, digitalisering en innovatie neemt de economische 
verwevenheid tussen landen en steden verder toe. Nederland wordt door de open 
economie sterk beïnvloed en dus Rotterdam ook. Door de intensivering van digitalisering, 
automatisering en robotisering zal de arbeidsproductiviteit in de toekomst sterk stijgen. 
Met game changers zoals 3D-printen staan we aan het begin van een grote verandering 
van de arbeids- en onderwijsbehoefte. De verwachting is dat beroepen sterk zullen 
veranderen en dat bepaalde banen zullen verdwijnen. De veranderende eisen aan arbeid 
vraagt om continue (bij)scholing. De zogenoemde 21st century skills, zoals kritisch denken, 
worden steeds belangrijker om mee te kunnen doen in de ‘next society’. Dat vraagt om 
een vernieuwing van het onderwijs. Er zullen nieuwe banen ontstaan, maar er is ook een 
mogelijkheid dat er in de toekomst minder werk is, vooral in het lage en middensegment. 
We werken in de toekomst wellicht 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.
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4.2 BELEVING

BELEVING VAN 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 vaak over digitalisering, 
maar dan gaat het vooral om de invloed op 
het afnemend contact tussen mensen (zie ook 
hoofdstuk 1). Minder aan bod komen de effecten 
van digitalisering en flexibilisering op onderwijs en 
arbeid. Zo is innovatie in het onderwijs geen trend 
die veel weerklank vindt onder de Rotterdammers 
in de straat- en groepsgesprekken. Ook de invloed 
van digitalisering op de arbeidsmarkt wordt in 
beperkte mate besproken. Jongeren maken zich 
minder 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 vragen sociale beroepen, zoals 
psycholoog, om mensenwerk. Innoveren blijft iets 
menselijk, zo stellen verschillende leerlingen, zij 
denken niet dat alles kan worden overgenomen 
door robots. 

“In twintig jaar kan het dat je meer informatie nodig hebt. Want 
er zijn misschien banen weggegaan, maar door technologie 
komen er weer banen bij die nu nog niet bestaan maar wel over 
twintig jaar. Dan moet je je toch weer bijscholen. Zo gaat het 
door, het is een cirkel.” 
Man 22, 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 komen 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. 

Er heersen zorgen over baanverlies in de haven:

“We hebben nog kantines meegemaakt met 500-600 man. 
Soms zaten we op een boot met zes ruimen 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, gesprek met gezin in Prinsenland

Sommigen denken ook dat de haven tot het 
verleden behoort en wijzen erop dat 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 mogelijkheden in verduurzaming: van 
de haven (Rotterdam zou koploper moeten zijn als 
schone haven) en in het algemeen. Duurzaamheid 
biedt kansen tot nieuwe werkgelegenheid en het 
stimuleren van de economie.

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Zowel op het portaal als in de straatgesprekken 
wordt onderwijs vaak genoemd bij de vraag waarin 
Rotterdam zou moeten investeren. Op het portaal 
gaat het daarbij vooral om talentontwikkeling bij 
kinderen/jongeren. De jeugd heeft de toekomst, 
daar moet de energie dan ook heen. Het belang 
van goed onderwijs neemt in de toekomst 
verder toe. Er wordt veel gevraagd van het 
instituut onderwijs. Het moet kinderen een brede 
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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 duurzaam en gezond gedrag aanleren. 
De kwaliteit van het onderwijs wordt als goed 
ervaren, maar het onderwijs bereidt nog niet 
voldoende voor op de banen van de toekomst. 
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.  

Rotterdammers onderkennen de noodzaak van 
verandering van het onderwijs (vanwege de 
trends), toch zien zij liever niet dat de school als 
instituut verandert. Er is veel weerstand tegen een 
verdere digitalisering van het onderwijs en men 
benadrukt het belang van de leraar en klassikaal 
onderwijs. 

“Digitale leermiddelen moeten worden ingezet als een 
verlengstuk van de leraar. Normen en waarden kun je digitaal 
niet aanleren.” 
Man, 41, straatgesprek Afrikaanderplein

De rol van de leraar wordt in de toekomst zelfs 
omvangrijker. 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. 

“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 stellen 
dat boeken minder afleidend zijn dan Ipads en 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 ouders in 
de straatgesprekken benoemd. De schoolkeuze 
vertrouwt men, ondanks steeds slimmer wordende 
programma’s, dan ook liever aan een echte leraar 
toe. 

De school is ook een belangrijke plek van sociale 
interactie: het is een plek om vrienden te maken 
en biedt een belangrijke context om sociale 
vaardigheden te leren. 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.

ONDERWIJS
Gaan kinderen in 2037 nog wel naar school?

En hoe regelen ouders dan het onderwijs voor hun kind?
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GAAN KINDEREN IN 2037 NOG 
WEL NAAR SCHOOL? EN HOE 
REGELEN OUDERS DAN HET 
ONDERWIJS VOOR HUN KIND?

ONDERWIJS
Het maken van de juiste schoolkeuze wordt in de toekomst 

alleen maar belangrijker.
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“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, gesprek met gezin in Pernis

In het portaal en op straat stellen Rotterdammers 
dat het onderwijs er is om de talenten, kwaliteiten 
en sterke punten van leerlingen te ontplooien. 
De nadruk moet liggen op een sterke basis, die 
moet in orde zijn. 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. Er wordt vooral veel gezegd 
over de ontwikkeling van algemene en sociale 
vaardigheden (soft skills). De toekomst stelt 
nieuwe eisen. Veel Rotterdammers geven aan dat 
leerlingen op hun eigen niveau en tempo zouden 
moeten kunnen leren (‘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 respondenten 
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 zullen hiervan profiteren, 
anderen die dat niet kunnen zijn nog steeds 
afhankelijk van de leraar en wat er op school 
gebeurt.

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

Er wordt ook vaak gewezen op de 
onderwaardering van het vakmanschap. Praktisch 
leren wordt onderschat. De nieuwe maakindustrie 
en robotisering bieden mogelijkheden tot een 
herwaardering van het  beroepsonderwijs. 
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 opkomende 
maakindustrie in combinatie met robotisering/
digitalisering en duurzaamheid biedt:

“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 in stopt dan kan die daar een 
vaas met kleur mee maken.” 
Jongen, 11, gesprek op de Arentschool

“Dan kan je gewoon handdoeken uitprinten. Oh mijn sokken 
zijn kapot.  Ja maar bijvoorbeeld zoals je nu toner hebt voor je 
printer. Dat het dan binnenkort of over twintig jaar in 3D-printer 
formaat is.” 
Jongen, 17, gesprek op het Marnix Gymnasium

In het gesprek in Middelland worden de kansen 
voor mensen met een migratieachtergrond in de 
maakindustrie gezien:

“De ‘makers movement’ is in Rotterdam heel belangrijk, 
vooral hier in West. Het is heel belangrijk, wat maken we in 
de toekomst zelf. Er zijn genoeg mensen die een rol kunnen 
spelen in het maken. En dat wordt ook steeds belangrijker. 
Want vroeger was er een stroom van multinationals die naar 
lageloonlanden gingen voor productie. En nu zie je dat het 
maken van de producten terug gaat naar de landen zelf. En 
daar spelen de migranten een rol.” 
Man, 74, gesprek met bewoners in Middelland

INKOMENSONZEKERHEID

Veel bewoners hebben het in de gesprekken 
over onzekerheid van werk en inkomen. Er is in 
dat verband veel weerstand tegen de trend van 
robotisering en flexibilisering. Er is een grote 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 huisvesting. Ook meer werkgelegenheid en 
mensen aan een baan helpen worden gezien als 
instrumenten tegen armoede.

Banenonzekerheid geldt ook op mbo en hbo-
niveau: een diploma is geen garantie meer 
voor een goede baan. Een baan is nodig voor 
inkomenszekerheid en pensioensopbouw, maar 
dat wordt steeds lastiger door de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt. Veel vaste banen verdwijnen 
door de inzet van uitzendbureaus. Onder de 
Rotterdammers is er een voorkeur voor een vaste 
baan in tegenstelling tot een flexibel contract 
(wat de trend is). Flexibele contracten geven 
onzekerheid, een vaste baan is nodig voor 
bestaanszekerheid en het opbouwen van relevante 
werkervaring. 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 flexibele contracten veroorzaken vertonen 
jongeren uitstelgedrag ten aanzien van grote 
stappen in hun levensloop: eerst een vaste baan, 
dan een huis, samenwonen en dan pas kinderen: 

Veldacademie — Talentvolle stad



Veldacademie — Gesprek met de Stad

58

“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, gesprek met gezin in Prinsenland

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 als 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 thuiswerken. Respondenten op straat 
vinden het kantoor een belangrijke plek voor de 
sociale interactie met collega’s, en daarnaast biedt 
het structuur.
Een passende opleiding is belangrijk voor het 
vinden van een baan. Rotterdammers denken 
vooral dat een ‘leven lang leren’ erbij hoort. 
Volgens Rotterdammers hoort doorleren erbij en 
wel bij elk beroep. Om aan het werk te blijven 
proberen veel mensen bij te blijven in hun 
vakgebied.

“Ik volg aanvullende opleidingen. Ik leer zelfstandig 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/universiteit, 
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 

WERKEN
In 2037 kun je op meer verschillende plekken werken.
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IN 2037 KUN JE OP MEER 
VERSCHILLENDE PLEKKEN 
WERKEN. WAAR WERK JIJ DAN 
VOORNAMELIJK? 
Hoe ouder men is, hoe hoger het percentage 
dat denkt vanuit huis te werken en hoe lager 
het percentage dat denkt een vaste werkplek 
bij de werkgever te hebben. Maar ook hoe 
lager het percentage dat denkt overal (café, 
bibliotheek) te kunnen werken.

Opvallend is dat meer dan de helft van de 
jongeren meer zekerheid in een vaste baan 
wenst. Bij de 25- tot 55-jarigen daalt dit tot 
iets meer dan 40% om vervolgens weer bij de 
55+’ers weer toe te nemen tot iets meer dan 
de helft. Hoe hoger het verwacht inkomen, hoe 
meer flexibiliteit en vrijheid men wenst.
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WERKEN
In de toekomst hebben meer mensen flexibel werk en meer vrijheid 
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Wat zou dan jouw voorkeur hebben?
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is. Zij krijgen geen kans om werkervaring op te 
doen, een stage telt vaak niet mee. Tegelijkertijd 
worden ouderen vaak te duur 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 
consistente werkervaring kunnen opdoen. In de 
groepsgesprekken 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.  

“Kijk ik heb gestudeerd, ik heb m’n diploma’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, gesprek met vrouwengroep 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, gesprek met vrouwengroep van Antilliaanse 
afkomst, Millinxpark

Kortom, er is veel onzekerheid over werk en 
inkomen. Een gevolg van de trends zoals eerder 
beschreven zou kunnen zijn dat we in de toekomst 
minder gaan werken. Die mogelijke uitkomst wordt 
niet door veel Rotterdammers herkend.

Op het portaal geven veel Rotterdammers aan 
langer door te willen werken, het liefst in deeltijd. 
In een groepsgesprek opperen mannen die in de 
haven werken dat de pensioensleeftijd moeten 
worden afgestemd op sector en levenswerktijd. 
Wie zwaar werkt doet, moet eerder kunnen 
stoppen met werken. 

Gevraagd naar werken in de toekomst 
noemen veel Rotterdammers op het portaal 
het basisinkomen. Een basisinkomen 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 integere vrijetijdsbesteding is 
dan onontbeerlijk. Ook een eerlijke inkomensverdeling zal een 
probleem worden.” 
Open vragen, portaal

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. 

Hoe ouder men is, hoe lager het percentage 
dat aanvullende opleidingen volgt. Hoe 
hoger het verwachte inkomen, hoe hoger het 
percentage dat zelfstandig continu bijleert en 
aanvullende opleidingen volgt.

IN 2037 WORDT INVESTEREN 
IN KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
NOG BELANGRIJKER VOOR HET 
VINDEN VAN WERK DAN NU. HOE 
HOUD JIJ JE KENNIS OP PEIL?

WERKEN
In 2037 wordt investeren in kennis en vaardigheden nog 

belangrijker voor het vinden van werk dan nu.
Hoe houd jij je kennis op peil?

21,8%

25,9%

3,0%

8,6%

27,6%

10,6%

2,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ik volg aanvullende opleidingen

Ik leer zelfstandig con�nu bij, bijvoorbeeld
met cursussen of via internet

Het lukt me niet om de ontwikkelingen
allemaal bij te houden

Ik verbeter mijn so� skills, bv. sociale
vaardigheden

Learning by doing, ik leer het meest in de
prak�jk

Ik laat me coachen om mijn persoonlijke
talenten te ontwikkelen

Anders

WERKEN
In de toekomst wordt men gemiddeld veel ouder dan nu.

Tot welke lee�ijd wil jij blijven werken?

Tot mi jn 60e of 
eerder - 24,8%

Tot mi jn 67e -
15,4%

Tot mi jn 70e -
5,5%

Ik wi l zo lang 
mogelijk blijven 
werken, maar 

wel  in deel�jd -
32,9%

Ik wi l zo lang 
mogelijk vol�jd 
bl i jven werken -

7,4%

Ik ben al met pensioen -
4,2%

Anders - 9,8%

IN DE TOEKOMST WORDT MEN 
GEMIDDELD VEEL OUDER DAN 
NU. TOT WELKE LEEFTIJD WIL 
JIJ BLIJVEN WERKEN? 
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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. Ik weet dat de zorg duur is. 
Mijn moeder, dat hoort erbij, ze heeft vroeger ons geholpen, op 
de kinderen gepast voor mij. Mensen moeten vrijwilligerswerk 
doen om de zorg betaalbaar te maken.”
Vrouw, 53, middelbare school, stadsgebruiker, 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. Ook zijn er veel 
Rotterdammers die zich nu nog niet inzetten voor 
een ander, maar daar wel toe bereid zijn. Men doet 
het dan nu niet uit tijdgebrek of omdat er geen 
beroep op ze is gedaan. 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, mbo, woont 5 jaar in Rotterdam, straatgesprek 
Rozenburg

“Ik kan zelf niet meer andere mensen helpen, omdat ik zelf zorg 
nodig heb. Wel vind ik dat mensen 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, geboren en bewoner van Rotterdam, middelbare 
school, straatgesprek Afrikaanderplein

WERKEN
In de toekomst is geld verdienen wellicht minder belangrijk dan 

een posi�eve bijdrage aan de maatschappij.
Wat gee� jou de meeste voldoening?
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Mijn bijdrage Meer mijn
bijdrage

Beide in balans Meer mijn
salaris

Mijn salaris

IN DE TOEKOMST IS GELD 
VERDIENEN WELLICHT 
MINDER BELANGRIJK DAN EEN 
POSITIEVE BIJDRAGE AAN DE 
MAATSCHAPPIJ. WAT GEEFT 
JOU DE MEESTE VOLDOENING? 
Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat 
geld verdienen belangrijker is, vrouwen 
vinden de balans belangrijker. Hoe jonger 
men is, hoe hoger het percentage dat 
een positieve maatschappelijke bijdrage 
belangrijker vindt.

SAMENLEVEN
Stel dat je in 2037 minder �jd aan betaald werk hoe� te besteden.

Waar ga jij je vrije �jd aan besteden als je 
{toekoms�ge_lee�ijd} bent?

16,8%

24,7%

23,1%

6,2%

7,1%

2,2%

19,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Vrijwilligerswerk

Mijn gezin en vrienden

Mijn hobbies

Zorg voor een famillielid of vriend

Studeren en het opdoen van kennis

Anders

Reizen en de wereld verkennen /
anders

STEL DAT JE IN 2037 MINDER 
TIJD AAN BETAALD WERK 
HOEFT TE BESTEDEN. WAAR 
GA JIJ DAN JE VRIJE TIJD AAN 
BESTEDEN?

GEZONDHEID
Stel, in 2037 vraagt de overheid of je wil helpen met de 

zorg voor anderen.
Wat wordt dan jouw bijdrage?

35,6%

3,4%

22,5%

11,3%

5,4%
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4,7%
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Ik zorg voor eigen familie of vrienden

Geen, ik koop het af

Ik doe klusjes en boodschappen voor
oudere buren

Ik doe vrijwilligerswerk bij een
zorginstelling

Ik help wel op afstand via een app of
internet

Ik vind niet dat de overheid dat mag
vragen

Anders

STEL, IN 2037 VRAAGT DE 
OVERHEID OF JE WIL HELPEN 
MET DE ZORG VOOR ANDEREN. 
WAT WORDT DAN JOUW 
BIJDRAGE? 
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“Ik denk dat iedereen een dag in de maand vrijwilligerswerk 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, bewoner, werkend en studerend in 
Rotterdam, hbo/universiteit, straatgesprek Erasmus Universiteit

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 ook 
kader). 
Veel bewoners zorgen al voor familieleden. Ze 
worden daarin ondersteund door thuiszorg. 
Het recht op thuiszorg wordt nu ingeperkt. 
Overbelasting van de mantelzorger dreigt, een veel 
besproken onderwerp in de straatgesprekken. 
Er is evenwel veel weerstand tegen het verplicht 
stellen van vrijwilligerswerk. Het zorgt voor een 
devaluatie van vrijwilligerswerk, 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 definitie kan verklaren waarom er weerstand 
is tegen vrijwilligerswerk (want dat is werk), ook 
wanneer dit nodig is vanwege een terugtredende 
overheid. Er is ook weinig waardering vanuit de 
overheid voor verplichte tegenprestatie. 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 afkomst geven in het groepsgesprek 
aan dat zij het oneerlijk vinden dat anderen meer 

betaald krijgen voor hetzelfde werk dat zij vrijwillig 
uitvoeren. 

“Zorgen voor meer mantelzorgers, maar mantelzorgen 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, woont sinds twee jaar in Rotterdam, straatgesprek 
Zuidplein

SAMENLEVEN
We leven steeds langer en blijven langer gezond. In 2037 wonen 

veel meer ouderen in de stad dan nu.
Waaraan kunnen ouderen dan het beste een bijdrage leveren?

6,8%

14,9%

19,7%

21,9%

15,0%

20,4%
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Economie: langer blijven werken

Opvoeding: van de eigen (klein-
)kinderen

Onderwijs: vakkennis overdragen aan
leerlingen

Algemeen nut: vrijwilligerswerk

Zichzelf: lekker genieten

Elkaar: zorg voor andere ouderen

Anders

WE LEVEN STEEDS LANGER 
EN BLIJVEN LANGER GEZOND. 
IN 2037 WONEN VEEL MEER 
OUDEREN IN DE STAD DAN NU. 
WAARAAN KUNNEN OUDEREN 
DAN HET BESTE EEN BIJDRAGE 
LEVEREN?

SAMENLEVEN
In de toekomst willen bewoners wellicht taken van de gemeente 

overnemen in ruil voor lagere belas�ng.
Wat zou jij met buurtbewoners willen doen?

Schoonmaken 
van de s traat -

18,8%

Inrich�ng en 
onderhoud van 
parken - 14,3%

Helpen op school / 
onderwijs - 25,1%

Welzijnswerk / 
anderen helpen

- 32,6%

Anders - 9,1%

IN DE TOEKOMST WILLEN 
BEWONERS WELLICHT 
TAKEN VAN DE GEMEENTE 
OVERNEMEN IN RUIL VOOR 
LAGERE BELASTING. WAT ZOU 
JIJ MET BUURTBEWONERS 
WILLEN DOEN?
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4.3 WENSEN EN BEHOEF-
TEN VOOR DE TOEKOMST
TALENTONTWIKKELING VOOR IEDEREEN

Veel Rotterdammers vinden dat het onderwijs er 
moet zijn voor iedereen. De stad moet inzetten op 
gelijke kansen. Om gelijke kansen te waarborgen, 
moet het onderwijs 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. De focus dient te liggen op 
het ontwikkelen van persoonlijke talenten, wat 
die ook zijn, en persoonlijke competenties. We 
weten namelijk nu nog niet hoe beroepen in de 
toekomst veranderen. Het onderwijs moet beter 

aansluiten op de leerlingen zelf: het aanbieden van 
verschillende leerstijlen en het op eigen niveau 
kunnen leren. Zoals eerder genoemd is dat (beter) 
mogelijk met hulp van digitale middelen. Een 
andere focus op talent vraagt ook om een ander 
beoordelingssysteem. Beoordeling op talent in 
plaats van op cijfers.

“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. Je moet dan jezelf meer inzicht 
laten ontwikkelen zodat je inzicht krijgt in waar je mee bezig 
bent en hoe je ermee om zou moeten gaan.” 
Man, 27, gesprek met bewoners in Middelland

ONDERWIJS
In de toekomst leren middelbare scholieren andere dingen dan nu.

Waar moet volgens jou in 2037 extra aandacht naar uitgaan?
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Hun passie en zelfontplooiing

Ondernemerschap

Anders

IN DE TOEKOMST LEREN 
MIDDELBARE SCHOLIEREN 
ANDERE DINGEN DAN NU. 
WAAR MOET VOLGENS JOU IN 
2037 EXTRA AANDACHT NAAR 
UITGAAN?

ONDERWIJS
Er worden in Ro�erdam naast Nederlands steeds meer talen 

gesproken.
Welke taal zal er op de meeste scholen worden gebruikt in 2037?

Al leen 
Nederlands -

13,0%

Tweetalig: 
Nederlands en 
Engels - 62,1%

Tweetalig: 
Nederlands en 
een wereldtaal 

Al leen Engels -
1,6%

Anders - 2,3%

ER WORDEN IN ROTTERDAM 
NAAST NEDERLANDS STEEDS 
MEER TALEN GESPROKEN. 
WELKE TAAL ZAL ER OP DE 
MEESTE SCHOLEN WORDEN 
GEBRUIKT IN 2037?
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“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. Er zijn mensen die dat gewoon heel goed kunnen en 
dan vervolgens kom je erachter dat je niet goed op school bent. 
Dan krijg je toch wel het idee: ik kan dit niet allemaal en dan 
krijg je toch een beetje een minderwaardigheidsgevoel.” 
Meisje, 16, gesprek op het Erasmiaans Gymnasium

Het onderwijs moet ook meer aandacht geven 
aan vaardigheden die nu en in de toekomst 
belangrijk(er) worden: meer aandacht voor 
communicatie, digitale vaardigheden en 
praktijkgerichte vaardigheden (omdat de 
arbeidsmarkt wellicht meer behoefte krijgt aan 
vakmensen). Onder vaardigheden valt ook kennis 
over meer talen. 

“Kennis over technologie en sociale vaardigheden zijn 
belangrijk om in de toekomst een baan te vinden. De wereld 
gaat namelijk meer om technologie draaien. Ik vind dat kinderen 
al jong les over technologie moeten krijgen.” 
Man, 25 jaar, bewoner en studerend in Rotterdam, hbo/
universiteit, straatgesprek Erasmus Universiteit

“Engels en een derde taal zijn erg belangrijk omdat de hele 
wereld steeds internationaler wordt, ook in Rotterdam.” 
Vrouw, 22, hbo/wo, stadsgebruiker, straatgesprek Loydkwartier

Het onderwijs moet beter aansluiten op de 
arbeidsmarkt, zodat mensen makkelijker aan 
een baan komen. 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 aansluiten op de 
arbeidsmarkt door meer stages aan te bieden op de universiteit 
en ook al op de middelbare 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/universiteit, 
straatgesprek Erasmus Universiteit

De leraar en ouders zijn voor goed onderwijs 
onontbeerlijk. Rotterdammers geven aan dat 
er veel meer geïnvesteerd moet worden in de 
kwaliteit van docenten. Dat betekent ook meer 
waardering, vooral in relatie tot het salaris. De 
status van leraar moet omhoog en de werkdruk 
omlaag. Ook moet er gezorgd worden voor goede 
lerarenopleidingen. Docenten op basisscholen 
hebben vaak te weinig specifieke kennis; kinderen 
vinden makkelijk feiten 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 (nog) 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 
spreken of een lage opleiding hebben. Vrouwen 
van Marokkaanse en Turkse afkomst geven in 
het groepsgesprek aan behoefte te hebben aan 
voorlichting, ondersteuning en bijscholing zodat zij 
hun kinderen beter kunnen begeleiden. Ook willen 
zij meer huiswerkklassen. 

ONDERWIJS
Investeren is vooruit kijken. Dat geldt ook voor onderwijs.

In welk soort onderwijs moeten we extra investeren om jongeren 
in 2037 goed voor te bereiden op de maatschappij?

Bas is- en 
voortgezet 
onderwijs: 

iedereen kri jgt 
de beste start -

64,4%

Vakonderwijs 
(MBO): de 

economie hee� 
vakmensen 

nodig - 24,5%

Hoger 
onderwijs: hoe 

meer hoger 

INVESTEREN IS VOOR 
UITKIJKEN. DAT GELDT OOK 
VOOR ONDERWIJS. IN WELK 
SOORT ONDERWIJS MOETEN 
WE EXTRA INVESTEREN OM 
JONGEREN IN 2037 GOED 
VOOR TE BEREIDEN OP DE 
MAATSCHAPPIJ? 

ONDERWIJS
In de toekomst zijn goed opgeleide werknemers nog 

belangrijker dan nu.
Hoe kunnen we onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

Dat regelt de 
overheid via les-
programmas -

6,1%

Al le scholieren 
moeten 

verpl icht stage 
lopen - 16,7%

Leerl ingen 
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de prak�jk -
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ontwikkelen 

lesprogrammas 
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Anders - 4,4%

IN DE TOEKOMST ZIJN GOED 
OPGELEIDE WERKNEMERS NOG 
BELANGRIJKER DAN NU. HOE 
KUNNEN WE ONDERWIJS BETER 
LATEN AANSLUITEN OP DE 
ARBEIDSMARKT?
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MEER BESTAANSZEKERHEID EN 
WAARDERING VOOR BIJDRAGE AAN 
SAMENLEVING

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 
bedrijven. En er moet (nog) meer ruimte komen 
voor ondernemers: stimuleer het ondernemerschap 
en start-ups. Ook moet er worden gezorgd voor 
banen voor mensen met een lagere opleiding.

Rotterdam zou armoede moeten bestrijden. In 
de straatgesprekken 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 inzamelactie 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 daar mee zou moeten gaan 
experimenten. 

“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, woonde 24 
jaar in Rotterdam, hbo/universiteit, straatgesprek Schielandhuis

“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 mensen moeten 
worden ontslagen bij de overheid. Dat zou wel wat efficiënter 
werken.” 
Jongen, 17, 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.” 
Open vragen, portaal

Een andere optie is dat de Melkertbanen weer 
terugkomen. 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 kerstpakketten) 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 waarschijnlijk 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:

“Ja en niet meer zo zullen voelen als zorgen, maar 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 diezelfde 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, 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 woonstad 
voor iedereen, kangoeroewoningen).
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4.4 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 hier juist kansen zien in 
relatie tot duurzaamheid. Bovendien moeten ook 
robots onderhouden worden. Het onderwijs moet 
aansluiten op de veranderende behoeften. In de 
toekomst moet het onderwijs beter voorbereiden 
op de arbeidsmarkt en meer aandacht besteden 
aan het individuele kind en zijn of haar talent. 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 kansen 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 tegenprestatie. Deze moet worden afgeschaft, 
werk moet betaald worden.

Veldacademie — Talentvolle stad
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Duurzame en gezonde 
stad
Lucht, groen en beweging
Rotterdam is in 2037 een van de duurzaamste steden in Europa. De gemeente nam hierin 
het voortouw; zij was de eerste die de eigen gebouwen verduurzaamde en haar complete 
bedrijfsvoering CO2-neutraal heeft gemaakt. Dat betekent: zonnepanelen op het dak, 
groene daken, elektrische auto’s of juist op de (leen)fiets naar het werk. De inwoners 
van Rotterdam volgden snel hierna. Rotterdamse huizen zijn aangesloten op een lokale 
energiecentrale. Deze Rotterdamse uitvinding zorgt ervoor dat ieder huishouden in 2037 
eigen energie kan opwekken. ‘Afval’ bestaat niet meer. Plastic tasjes zijn nergens meer 
te vinden in het straatbeeld, het idee dat je je eigen tas meeneemt is overal meer dan 
geaccepteerd. Restwarmte uit de haven wordt gebruikt om huizen te verwarmen. De 
consumptiemaatschappij in Rotterdam heeft plaats gemaakt voor een duurzamere vorm 
van samenleven; een waarin men gebruiksvoorwerpen met elkaar deelt, men langer en 
zuiniger met spullen doet en waar duurzaam gedrag wordt gestimuleerd. Groenten worden 
door heel de stad verbouwd op de groene daken en in collectieve moestuinen. Vlees wordt, 
in hoeverre het nog gegeten wordt, lokaal geproduceerd. Rotterdam is in 2037 ook een 
gezonde stad. Op het veilige fietsnetwerk stapt iedereen gemakkelijk op een leenfiets. 
Roltrappen en liften worden alleen nog gebruikt door inwoners die niet met de trap kunnen. 
Rotterdam is een stad waarin iedereen sport. Arm of rijk, jong of oud, iedereen heeft 
toegang tot de vele sportclubs en sportfaciliteiten in de buitenruimte. Dit bevordert de 
gezondheid van alle lagen van de Rotterdamse bevolking. De nadruk in de gezondheidszorg 
ligt op preventie. Ongezond gedrag wordt ontmoedigd, gezond gedrag juist gestimuleerd. 
De eigen gezondheid houdt men bij met speciale op maat gemaakte apps; voor iedereen 
die constant wil weten hoe gezond hij/zij is en voor degene die dit slechts af en toe willen 
zien. Toch is de verduurzaming nog lang niet uitontwikkeld en kunnen er op het gebied van 
gezond leven nog vele nieuwe ideeën geïmplementeerd worden. Rotterdam steekt hiervoor 
de handen uit de mouwen en blijft investeren in een betere toekomst. 
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5.1 INLEIDING

Op het gebied van het milieu staan we voor een enorme opgave. Duurzaamheid is dan 
ook een van de belangrijkste trends die van invloed is op de toekomst van Rotterdam. Om 
de toekomst van Rotterdam veilig te stellen moeten alle partijen, waaronder bewoners, 
bedrijfsleven en de overheid, maatregelen nemen ten aanzien van energieverbruik, 
consumptiegedrag en duurzame stedelijke inrichting. Hier spelen thema’s zoals 
energietransitie, circulaire economie en vergroening. In de toekomst zullen we nog meer 
gezamenlijk aan duurzaamheid werken, bijvoorbeeld via netwerken waarin samen groene 
energie wordt ingekocht. Zoals besproken in hoofdstuk twee zal door een andere kijk 
op gezondheid de fysieke inrichting van de stad in de toekomst meer gericht zijn op het 
stimuleren van gezond gedrag en zal er meer nadruk komen op de slechte invloed van 
milieueffecten. Door de vergrijzing zullen meer ouderen in de stad wonen. Ouderen en ook 
mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig thuis, mogelijk gemaakt door 
technologische toepassingen zoals e-health en domotica (slimme elektronica in huis). Er zal 
meer nadruk komen op preventie en eigen verantwoordelijkheid.
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GROENE STAD

“Er komen dan steeds meer hoosbuien, dan loopt de hele 
boel onder water. Het tweede is het zakken van de grond. 
Dat zien veel mensen niet, maar dat gaat ook langzaam door. 
Het derde is de stijgende zeespiegel. Het vierde is het water 
uit de rivier. Dus het moment dat het echt mis gaat, dan loopt 
hier de boel onder. Tegelijkertijd zeg ik dat als je daar goed op 
inspeelt, dat het ook betekent dat 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, gesprek in Middelland

In Rotterdam wordt de urgentie van het 
klimaatprobleem gevoeld. Veel van de 
Rotterdammers die we spraken en bevroegen 
op het thema duurzaamheid 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 spaarlampen 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/universiteit, straatgesprek Erasmus Universiteit

In het algemeen is er een brede acceptatie voor 
duurzaamheidsmaatregelen. Toch zien we dat niet 
iedereen zelf (vergaande) maatregelen wil treffen 
(zie kader). Zo valt het op dat jongeren en mensen 
met een hoger verwacht inkomen vaker aangeven 
geen maatregelen te treffen ten aanzien van hun 
energieverbruik. Ze gebruiken ‘gewoon net zo veel 
als ze nodig hebben’. Verder zegt bijna een kwart 
van de deelnemers van het portaal in de toekomst 
liever niets te willen delen. Jongeren delen minder 

5.2 BELEVING

DUURZAAMHEID
Energieverbruik door huishoudens veroorzaakt veel CO2-uitstoot.
Hoe ziet het energiegebruik van jouw huishouden er in 2037 uit?

10,9%

27,3%

3,9%

21,7%

24,0%

9,9%

2,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ik gebruik gewoon net zoveel als ik
nodig heb

Ik probeer mijn energieverbruik  zo veel
mogelijk te verminderen

Ik koop energie dan collec�ef in - dat is
goedkoper

Ik investeer in duurzame energie

Ik ga zelf energie opwekken met
bijvoorbeeld zonnecellen

Maak niet uit, energie is dan schoon en
gra�s

Anders

ENERGIEVERBRUIK DOOR 
HUISHOUDENS VEROORZAAKT 
VEEL CO2-UITSTOOT. HOE ZIET 
HET ENERGIEGEBRUIK VAN 
JOUW HUISHOUDEN ER IN 2037 
UIT, DENK JE?
Vrouwen geven vaker dan mannen aan 
het energieverbruik zo veel mogelijk te 
verminderen. Mannen daarentegen geven 
vaker aan zelf energie op te wekken. Hoe 
ouder men is, hoe vaker men aangeeft 
het energiegebruik zo veel mogelijk te 
verminderen. Zelf energie opwekken is iets 
wat 65-plussers veel minder aanvinken. 
Jongeren geven vaker aan gewoon net 
zoveel te gebruiken als men nodig heeft. 
Hoe hoger het verwachte inkomen, hoe 
hoger het percentage dat zelf energie zal 
opwekken en hoe lager het percentage 
dat het eigen energiegebruik zo veel 
mogelijk zal verminderen. De hoogste drie 
inkomensgroepen geven vaker aan te willen 
investeren in duurzame energie.

Veldacademie — Duurzame en gezonde stad



Veldacademie — Gesprek met de Stad

70

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 rif zijn kleur.” 
Gesprek op de Arentschool

In de groepsgesprekken in Hoogvliet en Pernis 
stelt men dat drastische maatregelen nodig 
zijn. Er wordt gewezen naar de grote vervuilers, 
zoals Shell. Deze bewoners 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 straatgesprekken zijn grote drastische 
maatregelen minder aan de orde, alhoewel 
bewoners wel voorstanders zijn van kleine 
individuele duurzame initiatieven. De milieuzone 
zien sommige Rotterdammers als symboolpolitiek. 
Tegelijkertijd herkennen zij de noodzaak, je moet 
immers ergens beginnen. Maar het 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 Rotterdam 
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 Rotterdam de meest duurzame havenstad 
kan zijn, dan is dat natuurlijk supermooi voor heel de stad.” 
Vrouw, 21, gesprek met gezin in Kralingen

graag een vervoersmiddel, maar zij willen wel 
vaker (ook) kleine dingen die men minder vaak 
nodig heeft, delen.

In de gesprekken die op scholen zijn gehouden, 
kwam duidelijk de urgentie om maatregelen te 
treffen naar voren. Kinderen begrijpen ook goed de 
verbanden, waarbij projecten op school over het 
onderwerp helpen. 

“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 ook veel, stoten ook CO2 uit.” Jongen (11): “Een 
vliegtuig kan je dan ook misschien op elektriciteit maken”. 
Jongen (10): “Maar je hebt voor een vliegtuig meer elektriciteit 
nodig. Want het is groter en die 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 voorstander van elektrische 
auto’s. Het ruikt frisser, het is milieuvriendelijk. Dus daar ben ik 
sowieso een voorstander van.” 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

DUURZAAMHEID
In 2037 zullen steeds meer mensen spullen met elkaar gaan delen.

Wat zou jij willen delen met anderen?

10,9%

28,2%

16,0%

10,1%

21,2%

10,7%

2,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Liever niets, ik gebruik mijn eigen
spullen

Kleine dingen die je minder vaak nodig
hebt zoals gereedschap

Digitale diensten zoals internet en
streaming diensten

Dure (huishoudelijke) apparatuur, bijv.
een wasmachine

Vervoersmiddelen zoals autos, scooters
en fietsen

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

Anders

IN 2037 ZULLEN STEEDS MEER 
MENSEN SPULLEN MET ELKAAR 
GAAN DELEN. WAT ZOU JIJ 
WILLEN DELEN MET ANDEREN? 
Vrouwen zeggen vaker kleine dingen te 
willen delen dan mannen. Mannen zeggen 
iets vaker dan vrouwen dat ze liever niets 
willen delen. Jongeren willen minder vaak 
een vervoersmiddel delen, maar zij willen wel 
vaker (ook) kleine dingen die men minder 
vaak nodig heeft, delen. De middengroepen 
qua verwacht inkomen zijn vaker bereid om 
dingen te delen dan de laagste en hoogste 
verwachte inkomensgroep. De laatste twee 
groepen geven vaker aan liever niets te 
delen.

DUURZAAMHEID
De afvalberg wordt steeds groter. Ook in Ro�erdam.

Wat doe jij om voor toekoms�ge genera�es het afvalprobleem 
op te lossen?

24,0%

24,7%

12,4%

12,5%

19,5%

1,6%

5,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Minder consumeren, minder nieuw
kopen

Mijn spullen langer blijven gebruiken

Mijn spullen delen met anderen

Meehelpen met het opruimen van
zwerfafval

Alleen nog duurzaam geproduceerde
producten kopen

Niks, dat is niet mijn probleem

Anders

DE AFVALBERG WORDT STEEDS 
GROTER. OOK IN ROTTERDAM. 
WAT DOE JIJ OM VOOR 
TOEKOMSTIGE GENERATIES 
HET AFVALPROBLEEM OP TE 
LOSSEN?
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GEZONDE STAD

Rotterdammers tonen in de gesprekken een breed 
gezondheidsbegrip: het gaat onder meer om 
bewegen, gezonde voeding, minder eenzaamheid, 
minder stress en milieueffecten. Gezond leven 
heeft meerdere dimensies: emotioneel (taak in 
maatschappij, eenzaamheid voorkomen), fysiek fit 
voelen (beweging) en geestelijk fit zijn (hersenen 
stimuleren). In de straatgesprekken wordt het 
sociale aspect 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. 
Zoals in hoofdstuk twee besproken, zien bewoners 
een duidelijk verband tussen de woonomgeving en 

gezondheid. De roep om meer groen wordt onder 
andere ingegeven door een wens tot meer en 
een betere buitenruimte voor sporten, spelen en 
recreatie. Mensen moeten uit huis gelokt worden 
om meer te bewegen door (sport)activiteiten 
aan te bieden in een groene(re) stad. Door 
digitalisering worden 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 inwoners 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 duurzame 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, straatgesprek Erasmus Universiteit

Rotterdammers zien een grote rol voor de overheid 
ten aanzien van voorlichting en beïnvloeding 
van (on)gezond gedrag (zie verder wensen en 
behoeften toekomst). Uiteraard is gezond leven 
vooral iets wat mensen zelf moeten doen, maar zij 
kunnen daar wel bij geholpen worden: enerzijds 
door belonen, anderzijds door ontmoedigen. Veel 
Rotterdammers vinden preventie van belang 
voor de toekomstige zorg, zeker in relatie tot het 
betaalbaar houden daarvan (zie kader)

GEZONDHEID
Gezond blijven begint bij gezond gedrag.

Hoe houden we Ro�erdammers in de toekomst fit?

33,5%

13,1%

14,3%

13,6%

9,7%

12,9%

2,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Kinderen vroeg s�muleren om te
sporten

Veel openbare sportplekken in de stad

Gra�s sportclubs voor iedereen

Bedrijven laten medewerkers sporten
onder werk�jd

Fit blijven biedt financiele voordelen
(bijv verzekering)

Meer fietspaden, trappen en minder
li�en, roltrappen

Anders

GEZOND BLIJVEN BEGINT BIJ 
GEZOND GEDRAG. HOE HOUDEN 
WE ROTTERDAMMERS IN DE 
TOEKOMST FIT?

GEZONDHEID
We worden steeds ouder. De kosten van medische zorg zullen 

daardoor in de toekomst blijven toenemen.
Hoe houden we de zorg in 2037 betaalbaar?

17,3%

6,0%

32,8%

12,6%

19,9%

4,8%

6,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Iedereen betaalt mee: verzekering
wordt duurder

De gebruiker betaalt: hogere eigen
bijdrage

Preven�e: gezond gedrag belonen

Controle: door verplichte periodieke
gezondheidschecks

Ontmoediging: ongezond gedrag
belasten

Helaas, mensen krijgen minder zorg

Anders

WE WORDEN STEEDS OUDER. 
DE KOSTEN VAN MEDISCHE 
ZORG ZULLEN DAARDOOR 
IN DE TOEKOMST BLIJVEN 
TOENEMEN. HOE HOUDEN WE 
DE ZORG IN 2037 BETAALBAAR?
65-plussers zien het minst in de maatregel 
om gezond gedrag te belonen en 25- tot 
40-jarigen het meest. Ook zijn er tussen 
de leeftijdsgroepen veel verschillen over 
de vraag wie de zorg moet betalen: vooral 
65-plussers vinden dat iedereen mee moet 
betalen, 25- tot 40-jarigen vinden dat minder 
vaak. Hoe hoger het verwachte inkomen, 
des te hoger het percentage dat vindt dat 
preventief gedrag beloond moet worden, 
ongezond bedrag belast moet worden en dat 
er een hogere eigen bijdrage moet komen. 
Mensen met een lager verwacht inkomen 
kiezen vaker voor ‘controle door verplichte 
periodieke gezondheidschecks’ en ‘helaas: 
mensen krijgen minder zorg’. Respondenten 
met een problematische gezondheid geven 
minder vaak aan dat gezond gedrag moet 
worden beloond en dat ongezond gedrag 
moet worden belast. 

Veldacademie — Duurzame en gezonde stad
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GEZONDHEID
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?

19,8

27,1

22,4
20,5

10,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Nee, absoluut
niet

Denk het niet Weet ik (nog)
niet

Denk het wel Ja, absoluut

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 zeggen vaker dan vrouwen 
voortdurend te willen weten wat de status 
van hun gezondheid is. Hoe jonger men is 
en hoe hoger het verwachte inkomen, hoe 
hoger het percentage dat denkt voortdurend 
te willen weten wat de status van zijn of 
haar gezondheid is. Respondenten met een 
problematische gezondheid geven juist vaker 
aan dit niet te willen weten.

Preventie zou in de toekomst makkelijker kunnen 
door de inzet van technologie. De animo voor het 
constant in de gaten houden van de gezondheid 
is evenwel niet groot: bijna de helft wil dit 
(waarschijnlijk) niet (zie kader).
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5.3 WENSEN EN BEHOEF-
TEN VOOR DE TOEKOMST
EEN DUURZAMERE EN GEZONDERE STAD 
BEGINT BIJ DE GEMEENTE

Veel respondenten wijzen bij duurzaamheid op 
het belang van bewustwording. Er moet meer 
voorlichting en betere informatie 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 daarin. 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/jongeren, op scholen en 
in het onderwijs, 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. 

“Er moet meer sturing komen. Nu weten heel veel mensen 
niet wat goed is om te doen voor het milieu. Dit zou vanuit de 
gemeente of het onderwijs kunnen komen. De bewustwording is 
denk ik het belangrijkst. Mensen gaan meer participeren als ze 
worden ondersteund. Mensen moeten worden beloond als ze 
duurzamer leven, bijvoorbeeld door kaartjes voor evenementen. 
Ook moeten er meer boetes komen voor mensen die afval op 
straat gooien.” 
Vrouw, 30, bewoner, straatgesprek Erasmus Universiteit

“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 worden 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 gedacht, met meer empathie en begrip.” 
Vrouw 21, 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, Noord, gesprek met gezin in Pernis

“Duurzaam leven moet net zo gewoon worden als 
tandenpoetsen.” 
Open vragen, portaal

Hoewel de verantwoordelijkheid in de eerste plaats 
bij de mensen zelf ligt, vinden veel Rotterdammers 
dat de overheid ‘de lead’ zou moeten nemen om 
duurzaam gedrag te stimuleren (zie ook het kader). 
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 

DUURZAAMHEID
Als we Ro�erdam in de toekomst echt duurzaam willen maken…

Wie moet dan het voortouw nemen?

De burgers zelf -
16,3%

De Ri jksoverheid
- 24,4%

Het 
bedri jfsleven -

10,8%

De gemeente -
43,2%

Anders - 5,2%

ALS WE ROTTERDAM IN DE 
TOEKOMST ECHT DUURZAAM 
WILLEN MAKEN. WIE MOET DAN 
HET VOORTOUW NEMEN?
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naar het werk kunnen gaan. De bedrijfsvoering 
moet duurzamer, er moet bijvoorbeeld minder 
verpakkingsmaterialen gebruikt worden. Daarnaast 
kan de gemeente duurzaam gedrag makkelijker 
en goedkoper maken. Zo is er behoefte aan 
meer recyclepunten, waar ook GFT kan worden 
ingeleverd en kan de gemeente (meer) praktische 
hulp bieden bij het installeren van zonnepanelen. 
Verder zou de gemeente 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, heffingen en boetes (‘de vervuiler 
betaalt’). Boetes zouden adaptief moeten zijn: 
als je een keertje een kleine overtreding 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 stimuleren duurzamer 
te leven. Reclamespotjes kunnen helpen. Het moet vooral 
vanuit de politiek komen.” 
Man, 22 jaar, bewoner sinds 1 jaar, hbo/universiteit, 
straatgesprek Museumpark

Voorlichting speelt ook een belangrijke rol in het 
stimuleren van gezond leven, naast opvoeding. 
In het onderwijs en op het werk moet er (nog) 
meer voorlichting komen over het belang van 
bewegen en gezonde voeding. Naast voorlichting 
kunnen Rotterdammers aangezet worden tot 
gedragsverandering via regelgeving. Ongezond 
gedrag moet worden ontmoedigd via belasting 
en regelgeving en gezond gedrag gestimuleerd 
via subsidies, kortingen, spaarpunten et cetera. 
Interessant is dat het bevorderen van een gezonde 

leefstijl via apps is door Rotterdammers minder 
genoemd.

“Gezondheid moet op scholen gestimuleerd worden. 
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/universiteit, 
straatgesprek Museumpark

Een gezonde stad is een stad van inwoners 
die sporten en bewegen. Dit moet worden 
gestimuleerd. Enerzijds door de buitenruimte 
in te richten op bewegen (meer groen, parken 
en openbare sportplekken), anderzijds 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 
mogelijkheid moeten geven om onder werktijd te 
sporten. Vooral voor kinderen is het belangrijk om 
te bewegen: buitenspelen en sport en bewegen 
moet op scholen nog meer worden aangemoedigd 
(zie ook hoofdstuk 2).

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 
aan ongezond eten, zoals snackbars en de vele 
hamburgerketens. Hier zou een maximum op 
moeten zitten. Op scholen zou ongezond voedsel 
uitgebannen moeten worden. Veel mensen vinden 
dat er extra belasting op ongezond eten moet 
komen (en dat gezond eten goedkoper moet 
worden gemaakt). 

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

Er kan ook meer worden gedaan aan het aanbod 
van duurzame producten en diensten. 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 verpakkingsmaterialen 
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? 
Dan maak je het een beetje duurder en dan geef je dat geld 
dan weer terug als mensen het terugbrengen. Dat is veel 
milieubewuster en verstandiger. De winkels hoeven zich geen 
zorgen te maken om geld, want ze maken toch geen verlies.” 
Gesprek met jongeren in Crooswijk

GEZONDHEID
We kunnen onze gezondheid steeds beter monitoren. Stel in de 

toekomst wordt gezond gedrag (financieel) beloond.
Zou jij dan ook echt gezonder gaan leven?

Nee, ik leef al 
heel gezond -

35,5%

Ja, ik pas mijn 
leefs�jl aan -

29,4%

Nee, ik ga niets 
veranderen -

12,3%

Ik weet niet of ik 
me kan 

aanpassen -
19,9%

Anders - 2,8%

WE KUNNEN ONZE GEZONDHEID 
STEEDS BETER MONITOREN. 
STEL IN DE TOEKOMST WORDT 
GEZOND GEDRAG (FINANCIEEL) 
BELOOND. ZOU JIJ DAN OOK 
ECHT GEZONDER GAAN LEVEN?
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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 
belangrijk om het verkeer terug te dringen en 
het openbaar vervoer, 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 tot buitenspelen voor 
kinderen. 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 vooral buiten de stad parkeren. Er is 
echter ook een deel dat juist pleit voor meer 
parkeerplekken en goedkoper parkeren. 

In relatie tot het autogebruik wordt verder gewezen 
op nieuwe ontwikkelingen zoals zelfsturende of 
zelfs vliegende auto’s en auto’s delen.
Om het autogebruik terug te dringen moet 
vooral geïnvesteerd 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. 
Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat er minder 
personeel aanwezig is waardoor sommigen een 
gebrek aan informatie ervaren. Het openbaar 
vervoer wordt soms als duur ervaren en het 
goedkoper of gratis maken van openbaar vervoer 
is een voorwaarde om er meer gebruik van te 
maken. 

“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 gepensioneerd (gratis ov-pas), 68, gesprek met gezin in 
Kralingen

“Het openbaar vervoer is mooi, maar je moet er wel ergens mee 
kunnen komen. Dat het openbaar vervoer gratis is, is heel erg 
goed, maar de verbindingen zijn soms heel slecht. Ik moet nu 
met de taxi, omdat de busverbinding eruit is gehaald.” 
Vrouw, 85 jaar, geboren en bewoner van Rotterdam, 
straatgesprek Keizerswaard

Rotterdam zou bovenal een fietsstad (van de 
wereld) moeten worden, met overal veilige 
fietspaden. De wens voor meer ruimte voor de 
fietser wordt breed gedragen. De gemeente 
moet fietsen stimuleren door enerzijds te 
investeren in de infrastructuur en anderzijds 
te sturen op gedragsverandering. Ten aanzien 
van de infrastructuur noemen Rotterdammers 
het volgende: meer fietsparkeerplekken en 
fietsenstallingen (ook ondergronds), veiligere 
(vrijliggende) fietspaden met betere verlichting en 
onderhoud van fietspaden, altijd groen en voorrang 
voor fietsers en aparte fietspaden voor elektrische 
fietsen. 

DUURZAAMHEID
Het eten van vlees zoals we dat nu doen is niet duurzaam.

Hoe maken we de consump�e van vlees in de 
toekomst duurzamer?

We bl ijven 
gewoon vlees 

eten net als nu -
9,9%

We eten 
a l terna�eve 

vleesproducten 
op basis van 
bi jvoorbeeld 

insecten - 9,6%

We eten dan alleen 
duurzaam, lokaal 

geproduceerd vlees -
38,2%

We vervangen 
vlees door 

plantaardige 
a l terna�even -

34,8%

Anders - 7,5%

HET ETEN VAN VLEES ZOALS 
WE DAT NU DOEN IS NIET 
DUURZAAM. HOE MAKEN WE DE 
CONSUMPTIE VAN VLEES IN DE 
TOEKOMST DUURZAMER?

DUURZAAMHEID
Stel in 2037 is openbaar vervoer in de stad gra�s.

Wat zou voor jou de belangrijkste voorwaarde zijn om er 
regelma�g gebruik van te maken?

Dat i s voor mij 
genoeg reden 

om het te 
gebruiken -

35,5%

Als  ik in het OV 
kan werken -

1,0%

Als  ik ook 
comfortabel kan 

zi�en - 5,8%

Als  er ook elke 2 
minuten een 
tram, trein, 
metro gaat -

17,8%

Al leen als er 
goede 

verbindingen 
van deur tot 

deur zi jn - 31,5%

Al leen als ik mijn auto niet 
meer zou mogen gebruiken

- 2,7%

Niets - 5,8%

STEL IN 2037 IS OPENBAAR 
VERVOER IN DE STAD GRATIS. 
WAT ZOU VOOR JOU DE 
BELANGRIJKSTE VOORWAARDE 
ZIJN OM ER REGELMATIG 
GEBRUIK VAN TE MAKEN?
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In relatie tot gedragsverandering hebben 
Rotterdammers de volgende ideeën: 
meer deelfietsen, samenwerken met bedrijven 
(bijv. omkleedruimtes op het werk of beloningen) of 
een verplichte fietscursus (voor migranten).

“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 weg doen als ik er op een andere manier kan 
komen zonder dat het te veel tijd kost.” 
Vrouw, 51, gesprek met bewoners in Middelland

“De fietspaden moeten breder. Fietsers moeten altijd groenlicht 
hebben als er geen auto’s zijn. Er moet veel ruimte voor de 
fietser, de auto is te gast.” 
Man, 62, werkend in Rotterdam, straatgesprek RDM-Campus
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5.4 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. Wanneer belonende 
maatregelen niet werken schuwt men het 
bestraffen van niet-duurzaam en ongezond gedrag 
niet. Voor beide opties tot gedragsverandering 
wijzen Rotterdammers naar de gemeente 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.
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Meedenken en meedoen
Hoe maken we de stad van de toekomst? En wie is 
verantwoordelijk?
Verantwoordelijkheid over Rotterdam dragen we in 2037 allemaal; gezamenlijk maken 
wij de stad. Rotterdammers bedenken zelf initiatieven voor de eigen buurt, de gemeente 
denkt mee en adviseert. Over belangrijke investeringen in woongebieden 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 weet 
wat hun behoeftes zijn. Bij elke gemeenteraadsverkiezingen stemmen Rotterdammers 
ook voor de plannen in hun eigen wijk. Hier kunnen niet alleen volwassenen stemmen, 
maar ook jongeren hebben een stem - zij zijn immers de toekomst. Er is zelfs een heuse 
jongerenburgermeester. De lokale ontwikkeling in de buurt ligt vooral in de handen van 
bewoners – complexe vraagstukken zoals inkomstenverdeling, de (gezondheid)zorg, 
privacybescherming, investeringen in duurzame infrastructuur en veiligheid zijn nog steeds 
de taken van de overheid. Gelukkig is er nu veel meer samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheid en burger zodat problemen sneller worden aangepakt. Hierbij ligt de nadruk op 
preventieve maatregelen zoals het beter monitoren van gezondheid bij ouderen en het 
voorkomen van jeugdcriminaliteit door het inzetten van jeugdcoaches. Daarnaast wordt 
de verantwoordelijkheid om jongeren op sociale media te beschermen niet slechts bij de 
ouders gelegd. 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 en wordt een basis gelegd voor een 
goede toekomst. 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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6.1 INLEIDING

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, een terugtrekkende overheid en klimaatverandering voor 
grote veranderingen. In de afgelopen vijf hoofstukken is beschreven hoe Rotterdammers 
deze trends ervaren en welke wensen zij hebben voor de toekomst. Dit hoofdstuk beschrijft 
hoe deze toekomstwensen bereikt moeten worden. 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 haar eigen zaken te regelen, anderzijds verwacht ze nog altijd 
veel van de overheid. Verantwoordelijkheden en risico’s worden bij burgers en ondernemers 
neergelegd, terwijl zij onvoldoende ondersteuning en autonomie hebben om daarmee om te 
gaan. 
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ZEGGENSCHAP BEWONERS

De rol van de overheid verandert. Veel 
Rotterdammers willen meer inspraak en 
een andere houding van de overheid. 
Bewonersinspraak moet verdergaan dan 
meepraten: inwoners moeten niet alleen betrokken 
worden bij plannen, ze moeten ook zelf kunnen 
beslissen over zaken als investeringen in de wijk.

“Naar de mensen luisteren, meer zeggenschap vanuit de 
gemeente. Opzetten van gebiedsgericht bestuur en meer co-
creatie tussen burgers en bestuur.” 
Man, 46, hbo/universiteit, bewoner, straatgesprek Hoek van 
Holland

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.” 
Open vragen, portaal

“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.” 
Open vragen, portaal

Het bestuur moet meebewegen met de burger. 
De ambtenaar moet de wijk in. Bewoners moeten 
meer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving 
door het faciliteren van burgerinitiatieven. Om dit 
te bereiken is het noodzakelijk om de kloof tussen 
bestuur en inwoners te overbruggen.

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

6.2 WENSEN

Open vragen, portaal

“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.” 
Open vragen, portaal

Bestuurders moeten meer met hun voeten in de 
klei staan. 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 participatie vanuit het bedrijfsleven komen.” 
Vrouw, Hbo/uni, geboren in Rotterdam, straatgesprek 
Binnenrotte

WONEN
In woongebieden worden soms grote investeringen gedaan zoals 

de aanleg van parken, nieuwe infrastructuur of voorzieningen. 
Wie besluit er in 2037 over belangrijke investeringen in de wijk?

De gemeente -
41,6%

Bewoners in de 
wi jk - 37,9%

Het lokale 
bedri jfsleven -

1,4%

De Nederlandse 
regering - 1,4%

De Europese 
Unie - 0,7%

Een raad van deskundigen -
4,7%

Anders - 12,5%

IN WOONGEBIEDEN WORDEN 
SOMS GROTE INVESTERINGEN 
GEDAAN ZOALS DE AANLEG 
VAN PARKEN, NIEUWE 
INFRASTRUCTUUR OF 
VOORZIENINGEN. WIE BESLUIT 
ER IN 2037 OVER BELANGRIJKE 
INVESTERINGEN IN DE WIJK?
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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 bezuinigingsding. De 
gemeente is de oren en ogen van de stad. Zij moet beleid 
maken en erop sturen, daarvoor is ze gekozen. Je moet voor 
alle burgers beleid maken. Als je het aan de burger overlaat, 
krijg je een stammenstrijd. Zeker als je ziet hoe verdeeld de 
stad is. We waren net op Zuid, daar heb je een klein Turkije, 
een klein Marokko. Mensen die willen integreren moeten 
ook de mogelijkheden krijgen: om in te burgeren zijn taal en 
mogelijkheden om te werken belangrijk. Ik ben tegen een 
terugtrekkende overheid. Dit wordt ook gedaan om inwoners 
meer te laten doen, dat werkt niet zo.” 
Vrouw, 59, geboren in Rotterdam en bewoner, hbo/universiteit, 
straatgesprek Museumpark

In het kader van een luisterend bestuur wordt er 
enthousiast 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. 

“Meer communiceren bij elkaar en acties zoals gesprek met de 
stad blijven voeren. En er ook echt wat mee doen!” 
Man, 45, hbo/universiteit, bewoner, straatgesprek Schiebroek

“Bedankt voor dit onderzoek! Zeer interessant en goed om te 
zien dat Rotterdammers om input wordt gevraagd om hun stad 
te kunnen helpen ontwikkelen.” 
Open vragen, portaal

“Ik vind dit een heel goed onderzoek! Leuk dat jullie alle 
Rotterdammers proberen te bereiken!” 
Vrouw, 38, geboren in Rotterdam en bewoner, mbo, 
straatgesprek Afrikaanderplein

In de straatgesprekken in de randgemeenten 
stellen bewoners 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, bewoner, lagere school, straatgesprek Rozenburg

Op het portaal geeft men aan dat er vooral naar 
kinderen en jongeren geluisterd moet worden 
en dat zij zouden moeten kunnen meedenken 
en -beslissen over thema’s die hen aangaan. 
Maak kinderen en jongeren mede-eigenaar 
van Rotterdam. Kinderen hebben frisse en 
creatieve ideeën en bovendien is het goed om 

hun verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren. 
Ze moeten de ruimte krijgen om zelf dingen te 
organiseren. Ook in de straatgesprekken en 
focusgroepen komt het belang van jongeren in het 
bestuur ter sprake:

“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, bewoner, straatgesprek Keizerswaard

“Dat stemmen. Wat wel leuk zou zijn is dat er twee verkiezingen 
zijn. Een politieke verkiezing en een vanuit de gemeente. Dus 
van hoe je het wilt in je wijk en wat het beste is. En dat jongeren 
ook een stem hebben. Want als de gemeente zegt van ik wil 
weten hoe het bij 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 het politieke gedeelte, dat is meer wat je het best 
vindt: moeten er meer scholen of ziekenhuizen komen? 
Jongen, 15, 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 ‘exposed’ 
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 denken dat 

OPGROEIEN
Veel jongeren willen meebeslissen over de toekomst 

van Ro�erdam.
Hoe zorgen we dat zij meer invloed krijgen op de toekomst van de 
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VEEL JONGEREN WILLEN 
MEEBESLISSEN OVER DE 
TOEKOMST VAN ROTTERDAM. 
HOE ZORGEN WE DAT ZIJ 
MEER INVLOED KRIJGEN OP DE 
TOEKOMST VAN DE STAD? 
Hoe jonger men is, hoe hoger het percentage 
dat vindt dat men jongeren om advies moeten 
vragen bij zaken die hen aangaan.
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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 kopiëren 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 
om te gaan met emoties. De anonimiteit van het 
internet 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.
 
“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 te praten of communiceren, dingen uit 
praten. Maar het is meteen: ik blokkeer je.” 
Man, 38, 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: 
cyberpesten 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 dochter. 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 dat en dit met je doen..” 
Man, 40, gesprek met gezin in Pernis

“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, geboren in Rotterdam en bewoner, hbo/
universiteit, straatgesprek Museumpark

Ouders vinden dat de school een rol heeft in 
het voorkomen 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 
duidelijker 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, bewoner, mbo, straatgesprek Feijenoord

De voorlichting aan ouders zou ook in Arabisch, 
Turks, enzovoorts moeten, anders worden veel 
groepen niet bereikt. Ouders moeten ervoor 
zorgen dat meisjes weerbaar worden. Bij de 
jongens moet er meer aandacht komen voor 
‘respect voor elkaar’. Vooral vrouwen van 
Marokkaanse afkomst wijzen op het belang van 
weerbaarheid voor meisjes. Meiden moeten sterk 
worden opgevoed, zodat ze zich kunnen redden in 
de wereld. Ze moeten weten 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, gesprek met vrouwen van Marokkaanse afkomst

In het algemeen vindt men dat de ouders de 
eerstverantwoordelijken 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 

OPGROEIEN
In 2037 zijn de meeste jongeren nog meer online.
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IN 2037 ZIJN DE MEESTE 
JONGEREN NOG MEER ONLINE. 
WIE ZORGT ER DAN VOOR DAT 
ZE DAT VEILIG KUNNEN DOEN?
Mannen hebben er dubbel zo veel vertrouwen 
in dan vrouwen dat de aankomende 
generaties prima zelf voor digitale veiligheid 
kunnen zorgen (13 tegenover 6%). Ruim 
een derde van de vrouwen (35%) denkt dat 
digitale veiligheid een vast onderdeel op alle 
scholen zal zijn, ten opzichte van 29% van 
de mannen. Jongeren denken iets minder 
vaak dat de ouders dit zullen doen dan de 
25-plussers (31% versus 38%). Zij lijken 
echter wel meer vertrouwen te hebben in 
bedrijven als Facebook en Google.
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middel van technologie, maar geen controle op 
het sociale leven van kinderen. Zij kijken naar de 
overheid en de school voor het stellen van grenzen 
en het waarborgen van privacy.

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 vinden 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 telefoontje 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, gesprek met gezin in Pernis

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, gesprek op Calvijn Business School

Daarnaast gebruiken ouders zelf ook veel digitale 
middelen, waardoor ze een slecht voorbeeld 
geven. Sommige jongeren geven dan ook aan dat 
ze verlangen naar een game- en wifi-loze tijd. Op 
deze manier kan er ontspannen worden en wordt 
het contact in de buurt versterkt. De gemeente 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

Er wordt verwacht dat de veiligheid en de 
overlast van jongeren op straat verbeterd kan 
worden door jongeren een plek te geven en 
hen bezig te houden met activiteiten. Vooral 
ten aanzien van veiligheid is er een sterke roep 

OPGROEIEN
Er worden steeds meer persoonlijke gegevens verzameld. Kinderen 

kunnen daar niet zelf over beslissen.
Hoe kunnen we de privacy van kinderen in de toekomst beschermen?
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Hoe jonger men is, hoe hoger het percentage 
dat vindt dat er betere voorlichting voor 
kinderen moet komen.

SAMENLEVEN
Een fijne stad om te wonen moet veilig zijn.

Wat zal in 2037 het meest helpen om onze stad veilig te houden?

15,0%

5,0%

12,9%

24,2%

34,7%

3,1%

5,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Hogere boetes, meer agenten

Robots die agenten ondersteunen

Intensief camaratoezicht en sensoren

Vrijwilligers: buurtvaders en -moeders

Preven�e: jeugdcoaches en voorlich�ng

Par�culiere bewakers

Anders

EEN FIJNE STAD OM TE WONEN 
MOET VEILIG ZIJN. WAT ZAL IN 
2037 HET MEEST HELPEN OM 
ONZE STAD VEILIG TE HOUDEN? 
Mannen denken eerder aan repressieve 
maatregelen (hogere boetes, meer agenten, 
intensief cameratoezicht en sensoren), 
vrouwen eerder aan preventieve maatregelen 
(preventie via jeugdcoaches en voorlichting, 
vrijwilligers). Hoe ouder men is, hoe hoger het 
percentage dat denkt aan hogere boetes en 
meer agenten. Hoe ouder men is, hoe lager 
het percentage dat denkt aan jeugdcoaches 
en voorlichting en robots die agenten 
ondersteunen. Lage en hoge verwachte 
inkomens kiezen vaker voor hogere boetes 
en meer agenten, de middengroep is vaker 
voor preventieve maatregelen. Hoe hoger het 
verwacht inkomen, hoe lager het percentage 
dat gelooft in intensief cameratoezicht en 
sensoren.
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om meer handhaving en toezicht. Terwijl in de 
straatgesprekken met name wordt gevraagd om 
repressieve middelen (meer politie, meer boetes 
voor bijvoorbeeld asociaal gedrag), wordt er in de 
focusgroepen vooral gesproken over preventieve 
middelen. In beide gevallen is de gemeente 
evenwel verantwoordelijk vindt men. Er wordt nog 
veel belang toegekend aan kerninstituties 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 2). Cameratoezicht is minder populair: 
ook al draagt het bij aan veiligheid, het doet 
afbreuk aan de privacy van mensen.

De stad moet schoner worden door mensen die 
afval op de grond gooien te beboeten. Er moet 
ook meer bewustwording 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. In een 
groepsgesprek geven jongeren 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 enorme uitdaging. Er wordt opgemerkt 
dat er nog weinig alertheid 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 dienen te beschermen. 

GEZONDHEID
We slaan steeds meer medische informa�e digitaal op.

Wie mag er van jou in 2037 toegang tot je medische gegevens om 
je gezond te houden?
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WE SLAAN STEEDS MEER 
MEDISCHE INFORMATIE 
DIGITAAL OP. WIE MAG ER VAN 
JOU IN 2037 TOEGANG TOT JE 
MEDISCHE GEGEVENS OM JE 
GEZOND TE HOUDEN?
Wat betreft verschillen naar leeftijd zien 
we dat 65-plussers vaker ‘mijn huisarts, 
ziekenhuis’ aankruisen dan de 25- tot 
40-jarigen. Binnen het antwoord dat de familie 
deze gegevens mag hebben, zien we een 
omgekeerde klokvorm: de 40- tot 55-jarigen 
zijn het hier het minst vaak mee eens (24%), 
de jongeren en 65-plussers het vaakst (38 
resp. 35%). 23% van de respondenten met 
een problematische gezondheid vindt dat 
zijn/haar familie toegang tot de medische 
gegevens mag hebben tegenover 30% van 
de respondenten met een onproblematische 
gezondheid.
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In dit hoofdstuk is beschreven hoe Rotterdam 
een stad van de toekomst moet worden. De 
rol van de overheid verandert, maar is 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 voorzien. 
Bewoners willen hun verantwoordelijkheid nemen 
in het bestuur en ook zelf zaken regelen, maar 
blijven verwachten dat de overheid voor de 
stad zorgt: zo is er weinig animo voor het zelf 
schoonhouden van de straten. Handhaving wordt 
erg belangrijk gevonden en de veiligheid kan met 

6.3 CONCLUSIE

zowel repressieve als preventieve maatregelen 
vergroot worden. Digitalisering heeft grote 
gevolgen voor privacy en normen en waarden. 
De overheid heeft als taak mensen bewuster 
te maken van de online privacy risico’s. Online 
veiligheid is ten eerste de verantwoordelijkheid van 
de ouders, maar scholen moeten naast ouders 
staan en kinderen leren hoe hiermee om te gaan. 
Digitale 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 veerleiding. 
‘Exposure’ en digitale verslaving bij kinderen 
zijn reële problemen. Een oplossing is meer 
alternatieve, niet digitale activiteiten aanbieden.
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Toekomstagenda
Naar een veerkrachtige stad
De toekomst is niet exact te voorspellen, maar er zijn toekomstanalyses die (deels) 
onontkoombare scenario’s schetsen. Steden en individuele burgers moeten zich hierop 
voorbereiden. Het merendeel van de toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, 
immigratie, digitalisering en robotisering van werkprocessen, overstijgt het lokale 
niveau, maar ook het nationale- en zelfs het continentale niveau, en zijn op lokaal niveau 
niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Echter, het voorbereid zijn op de gevolgen van deze 
ontwikkelingen en ernaar kunnen handelen is wél een lokale opgave. Veerkracht is hierin 
een centraal concept: het vermogen om ons aan te passen op de veranderingen. We weten 
niet precies wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar veerkracht kan ons helpen de 
ontwikkelingen beter op te vangen en keuzes te maken die leiden tot een toekomstbestendig 
Rotterdam. 
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Vragen voor de toekomst 

Hoewel de data voor het Gesprek met de Stad niet representatief zijn voor alle 
Rotterdammers, zijn er uit voorgaande hoofdstukken relevante vragen af te leiden voor de 
toekomstagenda van Rotterdam. 

Betaalbaar wonen

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, de 
ruimtelijke structuur en de beleving van de stad. 
Bewoners maken zich (terecht) grote zorgen of 
het wonen in de stad ook in de toekomst voor een 
brede groep betaalbaar blijft. De vraag voor de 
toekomstagenda is: 

Hoe blijft wonen in de stad betaalbaar voor 
verschillende doelgroepen?

Opgroeien en oud worden in de stad

De verdichting van de stad en het toenemend 
toerisme zet 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 
neem het aantal ouderen toe en willen we de 
stad aantrekkelijker maken voor jongeren en 
gezinnen. Veel Rotterdammers vragen zich af of 
er voldoende aandacht is voor de (binnen)stad 
als toekomstige woonomgeving voor veel meer 
gezinnen, jongeren en ouderen. De vraag voor de 
toekomstagenda is: 

Hoe kunnen we toekomstige stedelijke 
woonmilieus zo inrichten dat het ondanks 
de drukte leefbaar wonen is voor jong en 
oud?

Etnische en culturele diversiteit 

Het nu al multiculturele Rotterdam is in 2037 
‘superdivers’: de etnisch-culturele diversiteit 
neemt verder toe, maar ook het verschil tussen 
generaties. De bevolkingstoename zal vooral 
bestaan uit jonge immigranten. Rotterdammers 
staan overwegend positief tegenover diversiteit 
en wonen graag in gemengde wijken. Toch maken 
zij zich zorgen over de toenemende verschillen 
en zijn ze op zoek maar meer verbinding en 
gemeenschappelijke verhalen. Opvallend is 
dat veel bewoners zich in de toekomst meer 
Rotterdammer dan Nederlander voelen. De stad 
als identificatiekader heeft dus de toekomst. De 
vraag voor de toekomstagenda is: 

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

Betekenisvolle ontmoetingen 

Het lijken niet zo zeer verschillen in geloofs- of 
culturele opvattingen te zijn die afstand tussen 
Rotterdammers scheppen, maar meer een 
algemeen beleefd normen- en waardenverval. 
Dit wordt vooral toegewezen aan de toenemende 
digitalisering die sociale contacten uitholt en 
fatsoen onder druk zet. ‘Sociale media druk’, 
onlinepesten, 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 
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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 gesprek, naar meer begrip, respect en 
aandacht voor elkaar. Er is een grote vraag naar 
meer ontmoetingsruimte ‘in het echt’, publieke 
plekken en alledaagse contacten. De vraag voor 
de toekomstagenda is: 

Hoe organiseren we in de toekomst 
betekenisvolle ontmoetingen tussen 
verschillende groepen Rotterdammers? 
Hoe creëren we (wifi)vrije ruimte waarin 
we elkaar met respect bejegenen en elkaar 
leren begrijpen? 

Bestaanszekerheid en zingeving

Bestaanszekerheid en zinvolle tijdsbesteding 
is een ander centraal vraagstuk voor de 
toekomstagenda. Maatschappelijke tweedeling in 
arm en rijk/ 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. De 
vraag voor de toekomstagenda is: 

Wat is de definitie van arbeid in de 
toekomst? Hoe kan Rotterdam bijdragen 
aan een waardige verdeling van arbeid 
(waaronder vrijwilligerswerk) en inkomen? 

Talenten voor de toekomst

Onderwijs heeft een sleutelrol, nu – en nog meer 
in de toekomst. Volgens velen neemt het belang 
van goed en breed onderwijs alleen maar toe. 
Technologische ontwikkelingen gaan hard, we 
moeten voorkomen telkens achter de feiten aan te 
lopen. Naast nieuwe exacte vakken moet er veel 
aandacht komen voor de zogenoemde 21euwse 
vaardigheden. Voor het onderwijs betekent dit dat 
er nog meer gevraagd zal worden van de toch al 
overwerkte en onderbetaalde leraar. We moeten 
ook verder denken dan alleen maar leren op 
school. Onderwijs in de toekomst betekent ook een 
leven lang leren. Tegelijkertijd moet het onderwijs 
zorgen voor meer kansengelijkheid. De vraag voor 
de toekomstagenda is: 

Hoe ziet de leeromgeving van de toekomst 
eruit? Hoe organiseren we het leren in de 
praktijk? Hoe kan Rotterdam de koppeling 
maken tussen de opkomende maakindus-
trie en de inrichting van het onderwijs?

Gezondheid

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, ontspanning om stress te 
voorkomen, een beweegvriendelijke buitenruimte 
en het belang van groen en schone lucht. Het nut 
van preventie wordt door velen onderschreven, om 
ernaar te 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. 
De vraag voor de toekomstagenda is: 

Hoe integreren we een gezonde 
leefstijl in het alledaagse leven van alle 
Rotterdammers? Op welke wijze kan de 
inrichting van de stad bijdragen aan een 
gezonde leefstijl? 

Duurzaamheid 

Het gevoel van urgentie op het gebied van 
duurzaamheid is er bij de meeste Rotterdammers. 
Veel bewoners wijzen voor noodzakelijke 
maatregelen en gedragsverandering naar de 
gemeente: 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. De 
vraag voor de toekomstagenda is: 

Hoe zetten we snelle stappen in een breed 
gedragen duurzaamheidsagenda waarin 
burgers, bedrijfsleven en overheid ieder 
een eigen rol hebben en samenwerken? 
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BIJLAGE I - GESPREK-
STARTERS
Foto’s van Rotterdam toen en nu om te laten zien hoe snel dingen veranderen, gebruikt bij de focusgroepen. 
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BIJLAGE II - PROTOCOL 
FOCUSGROEPEN
Algemene vragen

	

	

Gesprek	
WELKOM	EN	INLEIDING	

	

WAT	WILLEN	WE	WETEN	

	

OPNAME	

	

VOORSTELRONDJE	

	

GESPREKSREGELS	EN	ROLVERDELING	

	

Goedemorgen/middag/avond.	We	zijn	hier	voor	een	onderzoek	voor	het	Verhaal	van	de	
Stad.	Dit	is	een	verhaal	over	Rotterdam	in	2037.	Het	verhaal	van	de	stad	is	een	
toekomstverkenning	voor	Rotterdam.	Om	het	verhaal	te	maken	gaan	we	in	gesprek	met	de	
Rotterdammers.		

De	gesprekken	worden	op	verschillende	manieren	gevoerd.	Er	komt	een	online	portaal	
waarmee	we	zo	veel	mogelijk	bewoners	willen	bereiken	en	er	komen	groepsinterviews	en	
straatinterviews.		

De	wereld	om	ons	heen	veranderd	en	ook	Rotterdam	veranderd.	Denk	bv	al	aan	hoe	de	
binnenstad	is	veranderd,	of	de	manier	hoe	we	met	elkaar	communiceren	sinds	de	komst	van	
de	smartphone	of	de	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt.		

Wij	willen	graag	weten	wat	uw	beeld	van	Rotterdam	in	de	toekomst	is	en	hoe	u	omgaat	met	
toekomstige	veranderingen.	Probeer	vandaag	zoveel	mogelijk	vanuit	uw	eigen	ervaring	en	
gedachten	te	reageren.		

Vindt	u	het	goed	als	we	het	gesprek	opnemen?	Dit	is	alleen	voor	intern	gebruik.	De	
resultaten	zullen	niet	op	de	persoon	te	herleiden	zijn.		

Voordat	we	beginnen,	maken	we	eerst	een	voorstelrondje.	Zou	iedereen	een	naambordje	
willen	vouwen	en	zijn	naam	erop	zetten.	Zou	u	in	het	voorstelrondje	uw	naam	willen	
noemen,	uw	connectie	met	Rotterdam	en	uw	leeftijd	in	2037	…	?	

We	willen	met	u	een	groepsgesprek	houden.	Het	is	de	bedoeling	dat	iedereen	vandaag	aan	
het	woord	komt.	Spreek	uit	eigen	ervaring,	daar	hebben	wij	het	meeste	aan.	Iedere	mening	
is	belangrijk	en	even	veel	waard.	Er	zijn	geen	goede	of	foute	antwoorden.	Reageren	op	
elkaar	mag,	graag	zelfs!	We	laten	iedereen	uitspreken	voordat	we	een	reactie	geven.	Als	er	
iets	niet	duidelijk	is	dan	mag	er	altijd	een	vraag	worden	gesteld.		

Vanmiddag	zal	ik	het	gesprek	leiden.	Soms	zal	ik	extra	vragen	aan	jullie	stellen	en	soms	
iemand	het	woord	geven.	…	zal	vanmiddag	aantekeningen	maken	van	het	gesprek	(en	ook	
dingen	op	de	flip-over	schrijven).	Het	gesprek	zal	ongeveer	1,5	uur	duren.	

We	kunnen	vanmiddag	een	drietal	thema’s	behandelen.	Welk	van	de	thema’s	(afbeeldingen	
laten	zien)	willen	jullie	het	vandaag	over	hebben?	

Vindt	u	het	goed	als	we	beginnen	met	het	gesprek?	
	

	

  

20
	m

in
	

INTRO	ALGEMEEN	
	

Wat	vindt	u	het	leukst	aan	Rotterdam?	

Als	u	denkt	aan	Rotterdam	in	de	toekomst,	wat	komt	er	dan	als	
eerste	in	u	op?	

Hoe	houden	we	Rotterdam	leuk/aantrekkelijk	voor	de	toekomstige	
generaties?	

	
	

	

	

Flyers	achterlaten		

VERDIEPINGSVRAGEN	
- Kunt	je	daar	wat	meer	over	vertellen?		
- Ervaar	jij	dat	ook?		
- Kom	jij	dit	ook	wel	eens	tegen?	
- Bent	je	het	daar	mee	eens?		
- Herkennen	anderen	zich	hierin?		

	
Algemeen	

- Korte	termijn	(5	jaar)	
- Lange	termijn	(10	jaar)	

	

15
	m

in
	

GESPREK	AFRONDEN	
Als	denkt	aan	Rotterdam	in	de	toekomst,	wat	komt	er	dan	
in	je	op?	

Als	er	één	ding	is	wat	we	zouden	moeten	doen	in	
Rotterdam,	wat	zou	dat	dan	zijn?	

Bedanken.	Veegvraag.	

Hoe	wilt	u	betrokken	worden	bij	de	toekomst	van	de	
stad?	

Hoe	vonden	jullie	het	gesprek?	

Enquête	invullen	(leeftijd,	etnische	achtergrond,	postcode,	
opleidingsniveau,	hoelang	woon	je	inRdam).	

Mailadressen	verzamelen.	
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Topics	wonen	
- Type	woning,	betaalbaarheid		
- Thuiszorg	
- Werken	thuis		
- Voorzieningen	in	de	buurt,	boodschappen		
- Met	wie	in	de	buurt	wonen	

	

Als	wonen	in	Rotterdam	aantrekkelijk	moet	blijven,	wat	voor	soort	woningen	moeten	we	dan	nu	gaan	
bouwen?	
	
In	de	toekomst	brengen	we	misschien	vaker	tijd	rond	ons	huis	door.	Welke	voorzieningen	wilt	u	dan	
meer	in	uw	buurt?	
	
In	de	stad	wonen	veel	verschillende	mensen.	Hoe	zou	u	het	liefst	willen	samenwonen	met	uw	buren?

		
	

	 	

20
	m

in
	

THEMA	WONEN	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	wonen	in	de	toekomst:		 duurder,	zorg	aan	huis,	alleen	wonen	

Hoe	wil	jij	in	de	toekomst	wonen?	

Hoe	ziet	jouw	buurt	van	de	toekomst	eruit?	

Waar	haal	jij	in	de	toekomst	je	boodschappen?	

Voor	wie	moeten	we	Rotterdam	nog	aantrekkelijker	maken?	

Afsluiting	thema	

Als	wonen	in	Rotterdam	aantrekkelijk	moet	blijven,	wat	moeten	we	
dan	nu	gaan	doen?	

	
	

	

	
	

Topics	werken	
- Flexibele/vaste	baan	
- Tot	welke	leeftijd	werken	
- Verhouding	betaald	werk/vrije	tijd	
- Voorzien	in	levensonderhoud	
- Bijblijven	kennis/creativiteit	
- Eigen	verantwoordelijkheid	/	overheid	
- Belangrijkste	inkomensbron	
- Eerste	baan	
- Woon-werk	verkeer	

	

In	de	toekomst	kunnen	we	meer	op	verschillende	plekken	werken.	Waar	zou	u	het	liefst	willen	
werken?		
	

Stel	dat	je	in	de	toekomst	minder	hoeft	te	werken.	Waar	zou	jij	je	vrije	tijd	aan	willen	besteden?		
	

In	de	toekomst	wordt	investeren	in	kennis	en	vaardigheden	nog	belangrijker	voor	het	vinden	van	werk	
dan	nu.	Wat	doet	u	om	uw	kennis	op	peil	te	houden?		
	 	

20
	m

in
	

THEMA	WERKEN	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	werken	in	de	toekomst:	robotisering,	flexibilisering,	scholing,	pensioen	

Hoe	wil	jij	in	de	toekomst	werken?	

Hoe	besteden	we	in	de	toekomst	onze	tijd?	

Afsluiting	thema	

Wat	moeten	we	nu	al	doen	voor	een	gezonde	Rotterdamse	
arbeidsmarkt	in	2037?	

	

	

	

	

Topic	opgroeien	
- Fijne	speelplekken	
- Leukere	stad	voor	kinderen	
- Privacybescherming	
- Veilig	internetten	
- Waar	soft	skills	leren	
- Bescherming	kinderen	
- Invloed	jongeren	op	de	stad	
- Leren	van	ouderen/jongeren	
- Opvoeding	kinderen		 	 	
- Normen	en	waarden	
- Verleidingen	 	 	
- Toekomstperspectief	kinderen	

	

Wat	moeten	we	doen	om	opgroeien	in	Rotterdam	zo	leuk	mogelijk	te	maken	voor	kinderen?	
	
Kinderen	besteden	nu	al	steeds	meer	tijd	online.	Waar	spelen	kinderen	in	2037	met	hun	vrienden?		
	
Elke	generatie	kan	leren	van	de	vorige.	Wat	zou	u	graag	mee	willen	geven	aan	volgende	generaties?		
	
	

	 	

20
	m

in
	

THEMA	OPGROEIEN	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	opgroeien	in	de	toekomst:	eigen	kracht,	veel	tijd	online,	meer	
ouderen	dan	jongeren	

Stellingen	

Hoe	groeit	de	toekomstige	generatie	op?	

Waar	ontmoeten	jongeren	in	de	toekomst	hun	vrienden?	

Afsluiting	thema	

Wat	moeten	we	in	Rotterdam	doen	om	opgroeien	in	2037	zo	leuk	
mogelijk	te	maken?	

	

	

	
	

Onderwijs	
- Welke	taal	
- Onderwijsplicht/vrijheid	
- Doel	goed	onderwijs	
- Vakkenpakket	middelbare	school	(competenties)	
- Waar	leer	je	
- Middelbare	schoolkeuze	
- Betaling	onderwijs	
- Lerarentekort	
- Samenstelling	klas	

	

In	de	toekomst	leren	middelbare	scholieren	andere	dingen	dan	nu.	Waar	moet	volgens	u	dan	de	
meeste	aandacht	naar	uit	gaan?	
	

Hoe	kunnen	we	het	onderwijs	in	de	toekomst	beter	laten	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt?		
	
Investeren	is	vooruitkijken.	Dat	geldt	ook	voor	onderwijs.	In	welk	soort	onderwijs	moeten	we	extra	
investeren	om	jongeren	in	de	toekomst	goed	voor	te	bereiden	op	de	maatschappij?	
	
	
	 	

20
	m

in
	

THEMA	ONDERWIJS	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	onderwijs	in	de	toekomst:	andere	vaardigheden	en	kennis,	
digitalisering,	ouders	grotere	rol,	taal	

Hoe	leren	kinderen	in	de	toekomst?	

Hoe	moet	het	onderwijs	van	de	toekomst	eruit	zien?	

Afsluiting	thema	

Wat	moeten	we	nu	anders	doen,	om	ook	toekomstige	generaties	
het	best	mogelijke	onderwijs	te	bieden?	

	

	

	
	

Topics	samenleven	
- Verbondenheid	
- Diversiteit	
- Gebruik	persoonlijke	gegevens	
- Ontmoetingsplekken	
- Wie	zorgt	voor	kinderen	
- Veilige	stad	
- Bijdrage	ouderen	 	 	 	
- Welke	groep	aantrekken	
- Verantwoordelijke	schone	stad		 	
- Voorkomen	eenzaamheid	
- Hoe	goed	en	gelukkig	leven	 	 	
- Sociale	netwerk	

	

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

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

In	Rotterdam	wonen	veel	verschillende	culturen.	Welke	feesten	vieren	we	in	de	toekomst	nog	met	
elkaar?		
	 	

20
	m

in
	

THEMA	SAMENLEVEN	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	samenleven	in	de	toekomst:	diversiteit,	meer	tijd,	meer	ouderen	

Met	wie	wil	jij	in	de	toekomst	samenwonen?	

Waar	spreken	we	elkaar	in	2037?	

Wat	vieren	we	in	de	toekomst	met	elkaar?	

Afsluiting	thema	

Wat	moeten	we	doen	om	in	2037	van	Rotterdam	de	prettigste	en	
vriendelijkste	stad	voor	alle	Rotterdammers	te	maken?	

	

	

	
	

Topics	gezondheid	
- Rol	huisarts	
- Online	gezondheidsmonitor	
- Invulling	zorgplicht	
- Betaalbaarheid	zorg	
- Stimuleren	sporten	
- Voorkomen	overgewicht	
- Inzien	medische	gegevens	
- Zorg	voor	familie	
- Voorkomen	eenzaamheid	

	

Hoe	kunnen	we	in	de	toekomst	zo	veel	mogelijk	Rotterdammers	gezond	houden?	
	
Stel	dat	in	de	toekomst	gezond	gedrag	wordt	beloond.	Zou	u	dan	gezonder	gaan	leven?		
	
Zorg	wordt	steeds	duurder.	Op	welke	manier	zou	u	in	de	toekomst	willen	helpen	om	te	zorgen	voor	
anderen?		
	
	
	 	

20
	m

in
	

THEMA	GEZONDHEID	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	gezondheid	in	de	toekomst:	meer	zelf	regelen,	nudging,	monitoring	

Hoe	blijven	we	in	de	toekomst	gezond?	

Hoe	houden	we	zorg	in	de	toekomst	betaalbaar?	

Wat	weet	de	dansvloer	in	2037	over	jouw	muzieksmaak?	

Afsluiting	thema	

Hoe	houden	we	in	de	toekomst	zoveel	mogelijk	Rotterdammers	
gezond?	

	

	

	

	
Topics	duurzaamheid	

- Spullen	delen	
- Fossiele	energie/verwarmen	eigen	huis	
- Verantwoordelijke	duurzame	stad	
- Auto’s	in	de	stad	
- Openbaar	vervoer	(gratis)	
- Duurzame	en	gezonde	voeding	
- Schone	buitenlucht	

	
Stel	openbaar	vervoer	is	in	de	toekomst	gratis	in	Rotterdam.	Wat	zou	voor	u	de	belangrijkste	
voorwaarde	zijn	om	er	regelmatig	gebruik	van	te	maken?		
	
Wat	kunnen	we	doen	om	het	groeiende	afvalprobleem	voor	toekomstige	generaties	te	verkleinen?		
	
Als	we	van	Rotterdam	de	schoonste	en	duurzaamste	stad	van	Europa	willen	maken,	wat	moeten	we	
dan	anders	gaan	doen?	
	 	

20
	m

in
	

THEMA	DUURZAAMHEID	
Afbeelding	tonen	behorend	bij	thema.	

Intro	gezondheid	in	de	toekomst:	milieuvervuiling	door	verkeer,	spullen	
delen	

Wat	maken	we	in	de	toekomst	zelf?	

Hoe	maak	jij	de	stad	duurzamer?	

Hoe	wil	jij	in	de	toekomst	reizen?	

Hoe	gaan	we	in	de	toekomst	verantwoord	ondernemen?	

Afsluiting	thema	

Als	we	van	Rotterdam	de	schoonste	en	duurzaamste	stad	van	
Europa	willen	maken,	wat	moeten	we	dan	nu	al	anders	gaan	doen?	

Themavragen

Veldacademie — Bijlagen
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BIJLAGE III - VRAGEN 
STRAATGESPREKKEN
Algemene vragen

Vragenlijst	straatactie	algemeen	 versie	4	 13-02-17	

Enquête	Straatacties	‘GESPREK	MET	DE	STAD’	
	

Datum:	 	 	 ....................................	
				 	 	 	 			Interviewer:	 	 	 ....................................	

Respondentnummer:		 ....................................	
	

Goede(ochtend/middag/avond),	we	zijn	bezig	met	een	onderzoek	naar	de	toekomst	van	Rotterdam.	Mag	ik	u	
een	aantal	vragen	stellen	over	uw	beeld	van	Rotterdam	in	2037?		

Wat	is	uw	connectie	met	Rotterdam? 
Meerdere	antwoorden	zijn	mogelijk	

○	 Werkend	in	Rotterdam	 	 ○	 Stadsgebruiker	
○	 Bewoner	 	 	 ○	 Geboren	
○	 Toerist	 	 	 	 ○	 Studerend	
○	 Overig		..................................................................................................................	

	
Wat	vindt	u	het	leukst	aan	Rotterdam/	in	uw	wijk?			

.........................................................................................................................................	

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	

Wat	zou	u	doen	om	Rotterdam/	uw	wijk	voor	toekomstige	generaties	nog	beter	
maken?		

.........................................................................................................................................	

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	

Als	u	een	grote	uitgave	zou	mogen	doen	om	te	investeren	in	de	toekomst	van	
Rotterdam/uw	wijk,	wat	zou	dat	zijn?	

.........................................................................................................................................	

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................	

Vragenlijst	straatactie	algemeen	 versie	4	 13-02-17	

Ik	wil	u	hartelijk	bedanken	voor	uw	tijd	en	medewerking,	ik	heb	verder	geen	vragen	meer.	Heeft	u	nog	vragen	of	
opmerkingen?	

Eventuele	vragen	of	opmerkingen:	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	.........................................................................................................................................	

Tot	slot	zou	ik	nog	een	aantal	korte	vragen	willen	stellen	over	uw	achtergrond,	zodat	we	na	afloop	een	idee	
hebben	wie	we	gesproken	hebben.	

	

1. Hoe	lang	woont	u	al	in	Rotterdam?		
..............	jaar	

2. Geslacht	
o man	
o vrouw	

3. Postcode	
....		....		....		....		....		....	

4. Geboortejaar	
..............	

5. Opleiding	
o geen	(lagere	school)	
o middelbare	school	
o mbo	
o hbo,	universiteit	
o anders,	….	

	

Heel	erg	bedankt	voor	uw	medewerking.	Ik	ga	vandaag	nog	meer	mensen	interviewen.	Alle	interviews	
zullen	worden	samengevat	en	deze	informatie	zal	gebruikt	worden	het	Verhaal	van	de	Stad	te	kunnen	
schrijven.	U	kunt	ook	thuis	het	portaal	op	internet	invullen	met	nog	meer	vragen	over	de	toekomst	
van	Rotterdam.	Daarnaast	kunt	u	meedoen	met	de	gesprekken	in	de	week	van	het	gesprek	(8	t/m	13	
april). 
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Themavragen

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	WONEN	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

Er	komen	steeds	meer	mensen	in	de	stad	wonen.	Als	wonen	in	Rotterdam	aantrekkelijk	moet	blijven,	
wat	voor	soort	woningen	moeten	we	dan	nu	gaan	bouwen?	
Denk	aan:	 	

o Woningen	bereikbaar	voor	mensen	met	een	kleine	beurs	
o Duurzaam	gebouwde	woningen	
o Flexibele	woningen	die	je	beter	kan	aanpassen	
o Meer	variatie	aan	woningen	door	zelfbouw	en	minder	regels	
o Grotere	woningen	
o Kleinere	woningen	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

In	de	toekomst	brengen	we	misschien	vaker	tijd	rond	ons	huis	door.	Welke	voorzieningen	wilt	u	dan	
meer	in	uw	buurt?	
Denk	aan:	 	

o Meer	cultuur	en	gezelligheid:	bibliotheek,	theater,	horeca	
o Meer	ontmoeten:	wijk-	of	buurtgebouw	
o Meer	mogelijkheden	om	te	werken	
o Meer	sport:	binnen	en	buiten	
o Meer	buitenruimte:	parken,	speelpleinen	
o Meer	mobiliteit:	openbaar	vervoer	en	fietsenstallingen	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

In	de	stad	wonen	veel	verschillende	mensen.	Hoe	zou	u	het	liefst	willen	samenwonen	met	uw	buren?		
Denk	aan:	 	

o Veilig	een	besloten,	met	toezicht	
o Vertrouwd:	in	een	wijk	met	voornamelijk	mensen	zoals	ik	
o Samen:	in	een	wooncomplex	dat	bij	mijn	levensstijl	past	
o Stads:	in	een	wijk	waar	ik	mijn	gang	kan	gaan	
o Gemengd:	in	een	buurt	met	veel	verschillende	mensen		
o Afwisselend:	ik	wil	steeds	weer	op	verschillende	plekken	wonen		

..........................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................	

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

	Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	WERKEN	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

In	de	toekomst	kunnen	we	meer	op	verschillende	plekken	werken.	Waar	zou	u	het	liefst	willen	
werken?		
Denk	aan:	

o Vanuit	huis	
o Op	een	vaste	werkplek	bij	mijn	werkgever	
o Bij	verschillende	werkgevers	op	locatie	
o Op	een	flexibele	werkplek,	die	ik	deel	met	anderen	
o Ik	regel	een	eigen	vaste	werkplek	
o Overal	b.v.	in	een	cafe	of	bibliotheek	

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Stel	dat	je	in	de	toekomst	minder	hoeft	te	werken.	Waar	zou	jij	je	vrije	tijd	aan	willen	besteden?		
Denk	aan:	 	

o Vrijwilligerswerk	
o Mijn	gezin	en	vrienden	
o Mijn	hobby’s	
o Zorg	voor	een	famillielid	of	vriend	
o Studeren	en	het	opdoen	van	kennis	

Reizen	en	de	wereld	verkennen	
	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

In	de	toekomst	wordt	investeren	in	kennis	en	vaardigheden	nog	belangrijker	voor	het	vinden	van	werk	
dan	nu.	Wat	doet	u	om	uw	kennis	op	peil	te	houden?		
Denk	aan:	

o Ik	volg	aanvullende	opleidingen	
o Ik	leer	zelfstandig	continu	bij,	bijvoorbeeld	met	cursussen	of	via	internet	
o Het	lukt	me	niet	om	de	ontwikkelingen	allemaal	bij	te	houden	
o Ik	verbeter	mijn	\soft	skills\",	bv.	sociale	vaardigheden"	
o Learning	by	doing,	ik	leer	het	meest	in	de	praktijk	

	 	
.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	DUURZAAMHEID	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

Stel	openbaar	vervoer	is	in	de	toekomst	gratis	in	Rotterdam.	Wat	zou	voor	u	de	belangrijkste	
voorwaarde	zijn	om	er	regelmatig	gebruik	van	te	maken?		
Denk	aan:	 	

o Gratis	is	al	genoeg	reden	
o Als	ik	in	het	ov	kan	werken	
o Als	ik	comfortabel	kan	zitten	
o Als	er	elke	2	minuten	een	tram,	trein,	metro	gaat		
o Alleen	als	er	goede	verbindingen	van	deur	tot	deur	zijn	
o Alleen	als	ik	mijn	auto	niet	meer	zou	mogen	gebruiken	

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Wat	kunnen	we	doen	om	het	groeiende	afvalprobleem	voor	toekomstige	generaties	te	verkleinen?		
Denk	aan:  

o Minder	consumeren,	minder	nieuw	kopen	
o Spullen	langer	blijven	gebruiken		
o Spullen	delen	met	anderen		
o Meehelpen	met	het	opruimen	van	zwerfafval		
o Alleen	duurzaam	geproduceerde	producten	verkopen	

	 	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Als	we	van	Rotterdam	de	schoonste	en	duurzaamste	stad	van	Europa	willen	maken,	wat	moeten	we	
dan	anders	gaan	doen?	
Denk	aan:	 	

o Verbod	op	vervuilers	als	vrachtverkeer	en	cruiseschepen	
o Fietskilometervergoeding		
o Subsidie	voor	duurzame	energie	thuis	
o Overheid	investeert	in	duurzame	energie	
o Verbod	op	open	haard,	buitenbarbecue	etc.		
o Veel	extra	groen	en	veel	bomen	

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	

	

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	ONDERWIJS	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

In	de	toekomst	leren	middelbare	scholieren	andere	dingen	dan	nu.	Waar	moet	volgens	u	dan	de	
meeste	aandacht	naar	uit	gaan?	
Denk	aan:	 	

o Sociale	competenties	en	vaardigheden		
o Internationale	oriëntatie	en	talenkennis		
o Goed	burgerschap		
o Creativiteit	en	kritisch	denken		
o Passie	en	zelfontplooiing		
o Ondernemerschap		

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Hoe	kunnen	we	het	onderwijs	in	de	toekomst	beter	laten	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt?		
Denk	aan:	 	

o De	overheid	regelt	dit	via	de	lesprogramma’s		
o Alle	scholieren	moeten	verplicht	stagelopen	
o Leerlingen	krijgen	ook	les	in	de	praktijk		
o Bedrijven	ontwikkelen	lesprogramma’s	voor	op	school		

	

........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Investeren	is	vooruitkijken.	Dat	geldt	ook	voor	onderwijs.	In	welk	soort	onderwijs	moeten	we	extra	
investeren	om	jongeren	in	de	toekomst	goed	voor	te	bereiden	op	de	maatschappij?	
Denk	aan:	 	

o Basis-	en	voortgezet	onderwijs:	iedereen	krijgt	de	beste	start		
o Vakonderwijs	(MBO):	de	economie	heeft	vakmensen	nodig		
o Hoger	onderwijs:	hoe	meer	hoger	opgeleiden	hoe	beter		

	
	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	
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Themavragen vervolg

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	OPGROEIEN	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

Wat	moeten	we	doen	om	opgroeien	in	Rotterdam	zo	leuk	mogelijk	te	maken	voor	kinderen?	
Denk	aan:	

o Meer	parken	en	speelpleinen	in	de	buurt	
o Betere	school-	sportgebouwen	
o Meer	clubs	en	verenigingen		
o Meer	veiligheid	op	straat	en	minder	verkeer	
o Meer	afgesloten,	veilige	binnenspeeltuinen		
o Meer	plekken	voor	het	ontwikkelen	van	creatief	talent	

	 	
.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Kinderen	besteden	nu	al	steeds	meer	tijd	online.	Waar	spelen	kinderen	in	2037	met	hun	vrienden?		
Denk	aan:	 	

o Op	een	(sport-)club,	in	een	vereniging	etc.			
o In	een	buurthuis		
o Op	straat	en	in	de	buurt			
o Op	school/opvang		
o Online		
o Thuis	

	

.......................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Elke	generatie	kan	leren	van	de	vorige.	Wat	zou	u	graag	mee	willen	geven	aan	volgende	generaties?		
Denk	aan:	 	

o Normen	en	waarden		
o Vriendelijkheid	naar	anderen		
o Historisch	besef		
o Zuinige	omgang	met	de	aarde		
o Trots	op	wie	je	bent		
o Hard	werken	

	
	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	SAMENLEVEN	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

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

o Cafe’s	en	restaurants	
o Theaters,	musea	
o Openbare	ruimtes	zoals	parken	
o Bij	verenigingen	of	clubs	
o Religieuze	gebouwen	
o Thuis	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

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

o Hogere	boetes,	meer	agenten	
o Robots	die	agenten	ondersteunen	
o Intensief	cameratoezicht	en	sensoren	
o Vrijwilligers:	buurtvaders	en	–moeders	
o Preventie:	jeugdcoaches	en	voorlichting	

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
In	Rotterdam	wonen	veel	verschillende	culturen.	Welke	feesten	vieren	we	in	de	toekomst	nog	met	
elkaar?		
Denk	aan:	

o Sportevenementen			
o Festivals,	culturele	evenementen		
o Speciale	dagen,	Valentijn,	Dag	van	de	…		
o Religieuze	feesten		
o Koningsdag	

	 	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

Enquête	Straatactie		 Themavragen	V2	 09-02-17	

Enquête	Straatactie	Gesprek	met	de	Stad		
THEMA	GEZONDHEID	
Datum:	 	 	 ....................................	
Interviewer:	 	 	 ....................................	
Respondentnummer:		 	 ....................................	
	

Hoe	kunnen	we	in	de	toekomst	zo	veel	mogelijk	Rotterdammers	gezond	houden?	
Denk	aan:	

o Kinderen	vroeg	stimuleren	om	te	sporten		
o Veel	openbare	sportplekken	in	de	stad		
o Gratis	sportclubs	voor	iedereen	
o Bedrijven	laten	medewerkers	sporten	onder	werktijd		
o Fit	blijven	biedt	financiële	voordelen		
o Meer	fietspaden/trappen	en	minder	liften/roltrappen	

	 	
.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Stel	dat	in	de	toekomst	gezond	gedrag	wordt	beloond.	Zou	u	dan	gezonder	gaan	leven?		
Denk	aan:	 	

o Ik	leef	al	heel	gezond	
o Ik	pas	mijn	leefstijl	aan	
o Ik	ga	niets	veranderen	
o Ik	weet	niet	of	ik	mij	kan	aanpassen	

	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

	
Zorg	wordt	steeds	duurder.	Op	welke	manier	zou	u	in	de	toekomst	willen	helpen	om	te	zorgen	voor	
anderen?		
Denk	aan:	

o Ik	zorg	voor	eigen	familie	of	vrienden	
o Niet,	ik	koop	het	af	
o Ik	doe	klusjes	en	boodschappen	voor	oudere	buren		
o Ik	doe	vrijwilligerswerk	bij	een	zorginstelling		
o Ik	help	wel	op	afstand	via	een	app	of	internet	-	ik	vind	niet	dat	de	overheid	dat	mag	vragen	

	 	
.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	

.........................................................................................................................................	
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Wonen	
Wonen	in	Rotterdam	wordt	steeds	populairder.	En	in	de	toekomst	mogelijk	ook	duurder	en	drukker.		

1. Wat	voor	soort	woningen	moeten	we	in	de	toekomst	bouwen?	
Voor	wie	moeten	we	die	bouwen	(bv,	studenten,	ouderen)?	Waar	moeten	we	die	bouwen?	
Wat	is	een	goede	mix	aan	woningen?		
	

2. Hoe	houden	we	wonen	in	de	toekomst	betaalbaar?	
Voor	mensen	met	weinig	geld?	Voor	starters?	Voor	studenten?	Hoe	zouden	we	dat	kunnen	financieren?	Als	de	
huizenprijzen	in	Rotterdam	stijgen	-	wat	doet	u	dan?		
	

3. Welke	voorzieningen	wilt	u	in	de	toekomst	meer	in	uw	buurt?		
Voorbeeld	groen:	Wat	voor	soort	groen?	Waar	moet	meer	groen	komen?		Op	wat	voor	soort	plekken?	Wie	maakt	er	
gebruik	van?	Hoe	wordt	het	gebruikt?		
	

Samenleven	
In	Rotterdam	wonen	veel	verschillende	mensen.	Door	digitalisering	brengen	we	steeds	meer	tijd	thuis	en	online	door.	
We	ontmoeten	elkaar	minder	of	brengen	meer	tijd	door	met	gelijkgestemden.		
	

1. Wat	zijn	goede	plekken	om	elkaar	‘in	het	echt’	te	ontmoeten?	
Hoe	ziet	een	ontmoetingsplek	van	de	toekomst	eruit?	Hoe	is	die	ingericht?	Wat	kan	je	daar	doen?	Wie	moet	voor	deze	
plekken	zorgen?		

	
2. Wat	zijn	goede	activiteiten	om	met	anderen	in	contact	te	komen?		

Wat	voor	mensen	komen	daar?	Wie	kan	er	komen?	Wat	maakt	dat	je	daar	makkelijk	met	elkaar	in	contact	komt?	Wat	
voor	regels	gelden	daar?		

	
3. Wat	zou	kunnen	bijdragen	aan	meer	begrip	voor	elkaar?		

(Tussen	verschillende	generaties,	verschillende	culturen,	arm	en	rijk)		
Wat	voor	soort	plekken?	Wat	voor	activiteiten?	Wie	moet	dat	organiseren?		

	

Werken	
Door	digitalisering	en	robotisering	is	er	in	de	toekomst	wellicht	minder	werk.		
	

1. Stel,	je	baan	bestaat	in	de	toekomst	niet	meer,	wat	doet	u	dan	om	ander	werk	te	vinden?	
Hoe	bereid	u	zich	daarop	voor,	bv.	bijscholing?	Hoe	zoekt	u	ander	werk?	Hoe	verdient	u	dan	anders	uw	
levensonderhoud?	
	

2. Wat	zijn	belangrijke	vaardigheden/	kennis	om	een	baan	te	vinden	in	de	toekomst?	
Waarom	vindt	u	dat	belangrijk?	Hoe	bereidt	u	zich	hierop	voor?	Hoe	bereid	u	uw	kinderen	hierop	voor?	Wat	kan	
gemeente/bedrijfsleven/	scholen	hieraan	doen?		
	

3. Wat	is	het	belang	van	vrijwilligerswerk	in	de	toekomst?		
Doet	u	vrijwilligerswerk?	Moeten	we	het	verplicht	stellen?	Moeten	we	het	meer	waarderen?	Nog	steeds	koppelen	aan	
een	uitkering?	Zou	u	voor	uw	familie/vrienden/buren	willen	zorgen	(bv	schoonmaken,	boodschappen	doen,	helpen	met	
verzorging)	wanneer	dat	nodig	is?	(Waarom	wel/niet,	wat	nodig)	
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Onderwijs	
De	digitalisering	zal	effect	hebben	op	de	inhoud	en	de	vorm	van	het	onderwijs.	In	de	toekomst	zijn	misschien	andere	
kennis	en	vaardigheden	belangrijk.		
	

1. Waar	moet	in	de	toekomst	extra	aandacht	naar	uitgaan	in	het	onderwijs?	
Wat	voor	vakken?	Wat	voor	vaardigheden	voor	kinderen?	Wat	voor	vaardigheden	voor	leraren?	
	

2. Hoe	kunnen	digitale	leermiddelen	goed	worden	ingezet	in	het	onderwijs?	
Wat	voor	soort	middelen?	Wie	moet	die	bedienen?	Hoe	zorgen	we	voor	een	goede	balans	tussen	offline	en	online?		
	

3. Hoe	kunnen	we	onderwijs	beter	laten	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt??		
Wat	voor	type	onderwijs	is	daarvoor	nodig?	Kunt	u	maatregelen	benoemen?	Wat	kan	gemeente/school/bedrijfsleven	
doen?			

	
Duurzaamheid	
De	effecten	van	klimaatverandering	zijn	al	goed	te	zien	in	Rotterdam.	Denk	aan	tijdelijke	wateroverlast	of	droogte.	
Het	is	belangrijk	dat	we	duurzamer	gaan	leven.		
	

1. Wat	is	uw	bijdrage	aan	een	duurzame	stad?		
Kunt	u	enkele	concrete	voorbeelden	noemen?	Wie	zou	u	hierbij	kunnen	helpen?	Wat	zou	u	meer	kunnen	doen?	Waarom	
doet	u	dat	nu	niet?		
	

2. Wat	zou	de	gemeente	kunnen	doen	om	meer	bewoners	te	stimuleren	duurzamer	te	leven?		
Welke	concrete	maatregelen	kunnen	helpen?	Hoe	handhaven?	Hoe	belonen?		
	

3. Welke	maatregelen	vindt	u	meest	zinvol	om	Rotterdam	duurzamer	te	maken?	
Wie	is	volgens	u	de	grootste	vervuiler?	Hoe	zou	de	gemeente	dat	kunnen	aanpakken?	Wat	kunnen	bedrijven/	
consumenten	doen?			

	
Gezondheid	
Zorg	wordt	steeds	duurder.	We	moeten	op	zoek	naar	nieuwe	manieren	om	zorg	betaalbaar	te	houden.	

1. Wat	moeten	we	doen	om	zorg	betaalbaar	te	houden?		
Kunt	u	concrete	voorbeelden	noemen?	Wat	kan	gemeente	doen?	Wat	kunnen	bedrijfsleven/	maatschappelijke	
organisaties	doen?	Wat	kunnen	bewoners	doen?		
	

2. Op	welke	manier	zou	u	in	de	toekomst	willen	helpen	om	te	zorgen	voor	anderen?		
Kunt	u	concrete	voorbeelden	noemen?	Wie	zou	u	willen	verzorgen?	Wat	zijn	de	voorwaardes	om	zorg	aan	anderen	te	
verlenen	(bv.	meer	tijd,	nabijheid)?	Indien	persoon	zelf	zorg	nodig:	Zou	u	willen	dat	familie/vrienden/buren	meer	helpen?	
	

Opgroeien	
De	jeugd	heeft	de	toekomst.		

1. Wat	moet	er	gebeuren,	zodat	de	stad	in	de	toekomst	leuker	wordt	voor	kinderen	en	jongeren?	
Kunt	u	concrete	voorbeelden	noemen?	Wat	kan	de	gemeente/	bedrijfsleven	doen?	Wat	kunnen	scholen/ouders	doen?		
	

2. Wat	zal	het	meest	helpen	om	Rotterdam	voor	toekomstige	generatie	veilig	te	houden?	
Kunt	u	concrete	voorbeelden	noemen?	Wat	kan	de	gemeente/	bedrijfsleven	doen?	Wat	kunnen	scholen/ouders	doen?		
	

3. Wat	is	de	invloed	van	digitale	middelen	op	de	jeugd?	
Wat	vindt	u	daarvan?	Wat	zou	de	jeugd	kunnen	doen	in	plaats	van	online	zijn?	Hoe	zorgen	we	dat	kinderen	meer	
buitenspelen?	

Themavragen Gesprek Live
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BIJLAGE IV - OVERZICHT 
GESPREKKEN
Focusgroepen

Type Titel Datum

Aantal 
deel-
nemers

Samen-
vatting

Gezin in Prinsenland 13-12-2016 5 ja
Gezin in Kralingen 20-12-2016 4 ja
Gezin uit Pernis 8-2-2017 2 ja
Gezin in Delfshaven 20-2-2017 4 ja
Gezin in Tarwewijk 15-3-2017 2 nee
Vrouwengroep van Antilliaanse afkomst (Archell 1) 31-1-2017 4 ja
Vrouwengroep van Antilliaanse afkomst in 
Millinxparkhuis (Archell 2) 10-2-2017 5 ja
Vrouwengroep van Marokkaanse afkomst (Archell 3) 17-2-2017 8 ja
Jongeren De Nieuwe Branding 17-2-2017 3 ja
Collega's Stadstoezicht 21-2-2017 2 nee
Vrouwengroep van Turkse afkomst (Archell 4) 24-2-2017 4 ja
Vriendengroep studenten 6-3-2017 3 ja
Stagiaires Mentoren op Zuid 7-3-2017 3 ja
Jongeren in Zuidwijk 13-3-2017 5 ja
Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 14-3-2017 3 ja
Mooi, Mooi, Middelland 24-3-2017 3 ja
Taalcafé 10-4-2017 4 nee
Het Landje: groep 7 7-3-2017 14 ja
Het Landje: groep 4/5 7-3-2017 10 nee
Marnix Gymnasium: klas 2 8-3-2017 6 ja
Erasmiaans Gymnasium: klas 4 3-4-2017 5 ja
Erasmiaans Gymnasium: klas 2 3-4-2017 5 nee
Calvijn Business School: groep 1 5-4-2017 8 ja
Calvijn Business School: groep 2 5-4-2017 6 nee
Arentschool: groep 7 11-4-2017 8 ja
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Type 
locatie Locatie Piek I Piek II Piek III

Aantal 
deel-
nemers

Binnenrotte x x x 334
Afrikaanderplein x x 162
Visserijplein x x 146
Hoek van Holland x 102
Alexanderpolder x 50
Rozenburg x 67
Schiebroek x 123
Asterlo Zuidwijk x 24
Ommoord x 52
Overschie x 76
Hoogvliet x 133
Rotterdamse oogstmarkt Noordplein x 83

Winkelcentrum Keizerswaard x 115
Winkelcentrum Alexandrium x 85
Winkelcentrum/Theater Zuidplein x x 230
Scheepvaart en Transport College (STC) x2 81
Erasmus Universiteit x x 199
RDM Campus x 127
Voetbalvereniging Pernis x 57
Hockeyclub Feijenoord x 20
Centraal Station x 37
Schielandhuis x 67
Dienstencentrum Rubroek x 95
Museumpark x 66
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BIJLAGE V - GRAFIEKEN 
VRAGEN PORTAAL

WONEN
We winkelen steeds meer online. Dat hee� veel invloed op 

voorzieningen in de buurt. 
Hoe doe jij in 2037 je dagelijkse boodschappen?

26,2%

27,8%

16,6%

12,1%

5,8%

9,3%

2,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

In grote supermarkten en winkelketens

Ik ga bewust naar kleine winkels in de
buurt

Ik bestel alles via internet en laat het
bezorgen

Ik bestel op internet en haal het op bij
een ophaalpunt

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

Ik bestel direct bij de producent

Anders

WONEN
In de toekomst brengen we misschien vaker �jd 

rond ons huis door. 
Welke voorzieningen wil je dan meer in jouw buurt?

29,1%

9,4%

7,8%

8,6%

27,6%

15,6%

2,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer cultuur en gezelligheid:
bibliotheek, theater, horeca

Meer ontmoeten: wijk- of buurtgebouw

Meer mogelijkheden om te werken

Meer sport: binnen en buiten

Meer buitenruimte: parken,
speelpleinen

Meer mobiliteit: openbaar vervoer en
fietsenstallingen

Anders, namelijk

WONEN
Wonen in Ro�erdam wordt steeds populairder en in de toekomst 

mogelijk ook duurder. 
Als jouw droomwoning te duur wordt, waar kies jij dan voor?

Ik kies voor een 
kleine woning in 
een goede wijk -

44,3%

Ik vertrek uit de 
s tad - 21,1%

Ik ga  een woning 
delen met 

anderen - 5,4%

Ik kies voor een 
mooie woning, 
in een minder 

populaire wijk -
13,6%

Ik kies voor een 
mobiele woning

- 1,3%

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

Anders - 5,4%

WONEN
In woongebieden worden soms grote investeringen gedaan zoals 

de aanleg van parken, nieuwe infrastructuur of voorzieningen. 
Wie besluit er in 2037 over belangrijke investeringen in de wijk?

De gemeente -
41,6%

Bewoners in de 
wi jk - 37,9%

Het lokale 
bedri jfsleven -

1,4%

De Nederlandse 
regering - 1,4%

De Europese 
Unie - 0,7%

Een raad van deskundigen -
4,7%

Anders - 12,5%
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DUURZAAMHEID
In 2037 zullen steeds meer mensen spullen met elkaar gaan delen.

Wat zou jij willen delen met anderen?

10,9%

28,2%

16,0%

10,1%

21,2%

10,7%

2,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Liever niets, ik gebruik mijn eigen
spullen

Kleine dingen die je minder vaak nodig
hebt zoals gereedschap

Digitale diensten zoals internet en
streaming diensten

Dure (huishoudelijke) apparatuur, bijv.
een wasmachine

Vervoersmiddelen zoals autos, scooters
en fietsen

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

Anders

WONEN
De bevolking van onze stad en van {wijk} wordt in 2037 mogelijk 

nog veel diverser dan ze nu al is. 
Hoe wil jij dan het liefst samenwonen met je buren?

Vei lig: een 
bes loten buurt, 
voor mensen 
zoals ik - 8,2%

Vertrouwd: in 
een wijk met 
voornamelijk 

mensen zoals ik
- 21,8%

Samen: in een 
wooncomplex 

dat bi j mijn 
levenss�jl past -

13,2%

Stads: in een 
wi jk waar ik mijn 
gang kan gaan -

24,1%

gemengd: hoe 
diverser de 
buurt, hoe 

leuker - 27,9%

Afwisselend: ik wil steeds 
weer op verschillende 
plekken wonen - 2,6%

Anders - 2,3%

DUURZAAMHEID
Energieverbruik door huishoudens veroorzaakt veel CO2-uitstoot.
Hoe ziet het energiegebruik van jouw huishouden er in 2037 uit?

10,9%

27,3%

3,9%

21,7%

24,0%

9,9%

2,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ik gebruik gewoon net zoveel als ik
nodig heb

Ik probeer mijn energieverbruik  zo veel
mogelijk te verminderen

Ik koop energie dan collec�ef in - dat is
goedkoper

Ik investeer in duurzame energie

Ik ga zelf energie opwekken met
bijvoorbeeld zonnecellen

Maak niet uit, energie is dan schoon en
gra�s

Anders

WONEN
Vroeger speelden kinderen veel meer op straat. Nu staan er veel 

auto's.
Wie moet er in {wijk} meer ruimte krijgen in 2037?

26,2%

38,5%

28,4%

4,6%
2,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Kinderen Iets meer voor
kinderen

In balans Iets meer de
auto

De auto

WONEN
In 2037 zullen er meer ouderen in de stad wonen met een 

thuiszorgbehoe�e.
Stel je hebt dan zelf thuiszorg nodig. Hoe ga jij dat regelen?

31,5%

16,4%

4,3%

10,9%

9,2%

25,9%

1,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Betaalde professionele verzorging thuis

Verzorging door vrijwilligers, familie of
vrienden

Verhuizen naar een land waar zorg
goedkoper is

Met robots en zorg op afstand thuis

Verhuizen naar een verzorgingstehuis

Met een groep zorg zelf inkopen en
delen

Anders

WONEN
Als we Ro�erdam in 2037 nog aantrekkelijker willen maken om te 

wonen.
Welke woningen moeten we dan nu vooral gaan bouwen?

19,3%

26,6%

23,5%

14,7%

7,3%

4,4%

4,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Woningen bereikbaar voor mensen met
een kleine beurs

Duurzaam gebouwde woningen

Flexibele woningen die je beter kan
aanpassen

Meer varia�e aan woningen door
zel�ouw en minder regels

Grotere woningen

Kleinere woningen

Anders
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DUURZAAMHEID
Stel, in 2037 is de buitenlucht in de stad schoner en 

gezonder dan nu.
Welke maatregelen moeten we daarvoor nu treffen?

14,7%

12,5%

17,8%

22,7%

3,3%

24,4%

4,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Verbod op vervuilers als vrachtverkeer
en cruiseschepen

Fietskilometervergoeding ipv
autokilometervergoeding

Subsidie voor duurzame energie thuis

Overheid investeert in duurzame
energie

Verbod op open haard, buitenbarbecue
etc

Veel extra groen en veel bomen

Anders

DUURZAAMHEID
De afvalberg wordt steeds groter. Ook in Ro�erdam.

Wat doe jij om voor toekoms�ge genera�es het afvalprobleem 
op te lossen?

24,0%

24,7%

12,4%

12,5%

19,5%

1,6%

5,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Minder consumeren, minder nieuw
kopen

Mijn spullen langer blijven gebruiken

Mijn spullen delen met anderen

Meehelpen met het opruimen van
zwerfafval

Alleen nog duurzaam geproduceerde
producten kopen

Niks, dat is niet mijn probleem

Anders

DUURZAAMHEID
Stel Ro�erdam wordt in 2037 een belangrijke stad als het gaat om 

duurzame en gezonde voeding.
Wat zal daar de grootste bijdrage aan leveren?

Sl imme 
innova�es van 

(grote) 
bedri jven -

27,5%

Lokale 
ini�a�even en 

innova�es zoals 
s tadstuinbouw -

22,5%

Subs idies van de 
overheid voor 

duurzame 
ini�a�even -

13,4%

Consumenten 
die bewuster 
kiezen - 33,9%

Anders - 2,7%

DUURZAAMHEID
Stel in 2037 is openbaar vervoer in de stad gra�s.

Wat zou voor jou de belangrijkste voorwaarde zijn om er 
regelma�g gebruik van te maken?

Dat i s voor mij 
genoeg reden 

om het te 
gebruiken -

35,5%

Als  ik in het OV 
kan werken -

1,0%

Als  ik ook 
comfortabel kan 

zi�en - 5,8%

Als  er ook elke 2 
minuten een 
tram, trein, 
metro gaat -

17,8%

Al leen als er 
goede 

verbindingen 
van deur tot 

deur zi jn - 31,5%

Al leen als ik mijn auto niet 
meer zou mogen gebruiken

- 2,7%

Niets - 5,8%

DUURZAAMHEID
Als we Ro�erdam in de toekomst echt duurzaam willen maken…

Wie moet dan het voortouw nemen?

De burgers zelf -
16,3%

De Ri jksoverheid
- 24,4%

Het 
bedri jfsleven -

10,8%

De gemeente -
43,2%

Anders - 5,2%

DUURZAAMHEID
Het eten van vlees zoals we dat nu doen is niet duurzaam.

Hoe maken we de consump�e van vlees in de 
toekomst duurzamer?

We bl ijven 
gewoon vlees 

eten net als nu -
9,9%

We eten 
a l terna�eve 

vleesproducten 
op basis van 
bi jvoorbeeld 

insecten - 9,6%

We eten dan alleen 
duurzaam, lokaal 

geproduceerd vlees -
38,2%

We vervangen 
vlees door 

plantaardige 
a l terna�even -

34,8%

Anders - 7,5%
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GEZONDHEID
We worden steeds ouder. De kosten van medische zorg zullen 

daardoor in de toekomst blijven toenemen.
Hoe houden we de zorg in 2037 betaalbaar?

17,3%

6,0%

32,8%

12,6%

19,9%

4,8%

6,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Iedereen betaalt mee: verzekering
wordt duurder

De gebruiker betaalt: hogere eigen
bijdrage

Preven�e: gezond gedrag belonen

Controle: door verplichte periodieke
gezondheidschecks

Ontmoediging: ongezond gedrag
belasten

Helaas, mensen krijgen minder zorg

Anders

GEZONDHEID
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?

19,8

27,1

22,4
20,5

10,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Nee, absoluut
niet

Denk het niet Weet ik (nog)
niet

Denk het wel Ja, absoluut

GEZONDHEID
We slaan steeds meer medische informa�e digitaal op.

Wie mag er van jou in 2037 toegang tot je medische gegevens om 
je gezond te houden?

13,3%

41,0%

3,1%

0,3%

1,7%

39,4%

1,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Mijn familie

Mijn huisarts, ziekenhuis

Mijn verzekeraar

Mijn werkgever / opleider

De overheid

Ikzelf

Anders

GEZONDHEID
Stel, in 2037 vraagt de overheid of je wil helpen met de 

zorg voor anderen.
Wat wordt dan jouw bijdrage?

35,6%

3,4%

22,5%

11,3%

5,4%

17,1%

4,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Ik zorg voor eigen familie of vrienden

Geen, ik koop het af

Ik doe klusjes en boodschappen voor
oudere buren

Ik doe vrijwilligerswerk bij een
zorginstelling

Ik help wel op afstand via een app of
internet

Ik vind niet dat de overheid dat mag
vragen

Anders

DUURZAAMHEID
Verkeer is een grote veroorzaker van ongezonde lucht in Ro�erdam.
Met welk vervoermiddel denk je dat je in 2037 het meest zult reizen 

binnen de stad?

7,8%

4,4%

35,0%

35,8%

7,7%

3,0%

6,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Mijn eigen auto

Een deelauto

Een (electrische) fiets of scooter

Openbaar vervoer

Zelfsturende taxis

Een eigen hooverboard of segway

Anders

GEZONDHEID
In 2037 kunnen computers onze diagnose stellen en zelfs 

medicijnen voorschrijven.
Gaan we dan nog wel naar de huisarts?

5,8%

28,1%

25,0%

5,7%

6,0%

24,7%

4,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Nauwelijks. Dat is immers niet meer
nodig

Dat moet al�jd, om werk van de
computer te controleren

Alleen in bijzondere of erns�ge gevallen

Het kost extra geld, dus zo weinig
mogelijk

Alleen voor kinderen en ouderen

Ja, voornamelijk via een online video-
consult.

Anders
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ONDERWIJS
Er worden in Ro�erdam naast Nederlands steeds meer talen 

gesproken.
Welke taal zal er op de meeste scholen worden gebruikt in 2037?

Al leen 
Nederlands -

13,0%

Tweetalig: 
Nederlands en 
Engels - 62,1%

Tweetalig: 
Nederlands en 
een wereldtaal 

Al leen Engels -
1,6%

Anders - 2,3%

GEZONDHEID
We kunnen onze gezondheid steeds beter monitoren. Stel in de 

toekomst wordt gezond gedrag (financieel) beloond.
Zou jij dan ook echt gezonder gaan leven?

Nee, ik leef al 
heel gezond -

35,5%

Ja, ik pas mijn 
leefs�jl aan -

29,4%

Nee, ik ga niets 
veranderen -

12,3%

Ik weet niet of ik 
me kan 

aanpassen -
19,9%

Anders - 2,8%

ONDERWIJS
Goed onderwijs kan iedereen gelijke kansen geven op de 

arbeidsmarkt, maar kan ook individuele talenten laten opbloeien.
Wat is volgens jou het belangrijkste doel van onderwijs in 2037?

10,6% 11,5%

45,0%

22,7%

10,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Gelijke kansen
voor iedereen

Veelal gelijke
kansen

Beide even
belangrijk

Meer
investeren in

talent

Investeren in
talenten

ONDERWIJS
Gaan kinderen in 2037 nog wel naar school?

En hoe regelen ouders dan het onderwijs voor hun kind?

1,7%

2,1%

26,1%

4,7%

0,7%

62,8%

1,8%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0%

Ouders geven zelf les

Ouders huren iemand in

Er zijn online lesprogrammas

Een leergroep vormen met andere
ouders

Via organisa�es als kerk, vereniging,
moskee

Kinderen gaan gewoon nog naar school

Anders

GEZONDHEID
Gezond blijven begint bij gezond gedrag.

Hoe houden we Ro�erdammers in de toekomst fit?

33,5%

13,1%

14,3%

13,6%

9,7%

12,9%

2,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Kinderen vroeg s�muleren om te
sporten

Veel openbare sportplekken in de stad

Gra�s sportclubs voor iedereen

Bedrijven laten medewerkers sporten
onder werk�jd

Fit blijven biedt financiele voordelen
(bijv verzekering)

Meer fietspaden, trappen en minder
li�en, roltrappen

Anders

GEZONDHEID
Als je nu gezond lee�, blijf je langer vitaal.

Als het om je gezondheid gaat, hoe ver kijk je dan vooruit?

5,3

11,3

38,8

34,2

10,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Ik kijk niet
vooruit. Ik leef

nu

Meer oneens Gemiddeld Meer mee eens Ik kijk heel ver
vooruit
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OPGROEIEN
De samenstelling van het gezin is steeds meer aan het veranderen.

Wie helpt ouders in 2037 het meest bij het opvoeden 
van de kinderen?

De familie -
38,2%

Een 
opvoedrobot -

4,6%

De school en 
naschoolse 

opvang - 37,0%

Een jeugdcoach 
van de overheid

- 8,2%

Sportclub of 
vereniging -

3,0%

Een oppas (of au pair) -
4,1%

Anders - 4,9%

ONDERWIJS
In de toekomst zijn goed opgeleide werknemers nog 

belangrijker dan nu.
Hoe kunnen we onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

Dat regelt de 
overheid via les-
programmas -

6,1%

Al le scholieren 
moeten 

verpl icht stage 
lopen - 16,7%

Leerl ingen 
kri jgen ook les in 

de prak�jk -

Bedri jven 
ontwikkelen 

lesprogrammas 
voor op school -

25,4%

Anders - 4,4%

ONDERWIJS
Investeren is vooruit kijken. Dat geldt ook voor onderwijs.

In welk soort onderwijs moeten we extra investeren om jongeren 
in 2037 goed voor te bereiden op de maatschappij?

Bas is- en 
voortgezet 
onderwijs: 

iedereen kri jgt 
de beste start -

64,4%

Vakonderwijs 
(MBO): de 

economie hee� 
vakmensen 

nodig - 24,5%

Hoger 
onderwijs: hoe 

meer hoger 

ONDERWIJS
Door digitale leermiddelen kunnen kinderen in de toekomst veel 

meer zelfstandig en op eigen leerniveau leren.
Is het belangrijk dat kinderen dan nog samen in de klas zi�en?

Nee, ze leren thuis, op eigen 
gelegenheid - 1,5%

Nee, ze leren in 
kleine 

leergroepen van 
hun eigen 

niveau - 14,5%

Ja, in klassen van 
hun eigen 

niveau - 35,5%

Ja, in klassen 
met niveaus 
door elkaar -

44,3%

Anders - 4,3%

ONDERWIJS
In de toekomst leren middelbare scholieren andere dingen dan nu.

Waar moet volgens jou in 2037 extra aandacht naar uitgaan?

24,9%

10,8%

9,7%

29,0%

17,6%

6,2%

1,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Sociale competen�es en vaardigheden

Interna�onale orienta�e en talenkennis

Goed burgerschap

Crea�viteit en kri�sch denken

Hun passie en zelfontplooiing

Ondernemerschap

Anders

ONDERWIJS
Het maken van de juiste schoolkeuze wordt in de toekomst 

alleen maar belangrijker.
Wie of wat moet volgens jou de schoolkeuze van onze kinderen 

in 2037 bepalen?

De computer: 
via  een 

objec�eve toets
- 13,2%

Ouders: zi j zijn 
verantwoordelij

k - 19,2%

Kinderen zelf: 
die kennen hun 
eigen talenten -

20,6%
Ambtenaren: op basis van beleid - 1,6%

Bedri jven: zi j 
weten wat nodig 

i s  op de 
arbeidsmarkt -

2,8%

De 
basisschoolleraar: 
die kent het kind -

30,8%

Anders - 12,0%
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SAMENLEVEN
We leven steeds langer en blijven langer gezond. In 2037 wonen 

veel meer ouderen in de stad dan nu.
Waaraan kunnen ouderen dan het beste een bijdrage leveren?

6,8%

14,9%

19,7%

21,9%

15,0%

20,4%

1,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Economie: langer blijven werken

Opvoeding: van de eigen (klein-
)kinderen

Onderwijs: vakkennis overdragen aan
leerlingen

Algemeen nut: vrijwilligerswerk

Zichzelf: lekker genieten

Elkaar: zorg voor andere ouderen

Anders

SAMENLEVEN
In 2037 doen we vrijwel alles digitaal en besteden we nog meer �jd 

online.
Waar ontmoeten we elkaar dan nog?

29,8%

11,8%

20,5%

18,5%

3,3%

13,9%

2,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Cafes en restaurants

Theaters, musea

Openbare ruimtes zoals parken

Bij verenigingen of clubs

Religieuze gebouwen

Thuis

Anders

SAMENLEVEN
Ro�erdam is populair. Er komen steeds meer mensen 

naar onze stad.
Voor welke groepen moeten we Ro�erdam in de toekomst nog 

aantrekkelijker maken?

12,0%

22,3%

15,2%

19,3%

17,7%

10,4%

3,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Voor toeristen, die brengen geld in het
laatje

Voor bedrijven, die zorgen voor
werkgelegenheid

Voor hoogopgeleiden, die hebben we
hard nodig

Voor wetenschappers, crea�even en
kunstenaars, die maken de stad mooier

Voor studenten en jongeren, dat is de
toekomst

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

Anders

SAMENLEVEN
Een fijne stad om te wonen moet veilig zijn.

Wat zal in 2037 het meest helpen om onze stad veilig te houden?

15,0%

5,0%

12,9%

24,2%

34,7%

3,1%

5,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Hogere boetes, meer agenten

Robots die agenten ondersteunen

Intensief camaratoezicht en sensoren

Vrijwilligers: buurtvaders en -moeders

Preven�e: jeugdcoaches en voorlich�ng

Par�culiere bewakers

Anders

SAMENLEVEN
In 2037 is de bevolking van onze stad gevarieerder en 

interna�onaler dan ooit.
Wat voel jij je dan het meest?

7,1%

39,6%

22,6%

9,5%

18,1%

1,6%

1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Bewoner van mijn wijk (Crooswijker,
Zuid etc.)

Ro�erdammer

Nederlander

Europeaan

Wereldburger

Verbonden met een ander land (niet
Nederland)

Anders

SAMENLEVEN
In 2037 hebben Ro�erdammers nog meer verschillende culturele 

achtergronden dan nu.
Hoe kijk jij daartegenaan? (diversiteit)

Ik voel  me steeds minder 
thuis in Ro�erdam - 6,9%

Minder 
verschillen -

11,4%

Neutraal - 21,9%

Beetje 
diversiteit is 
beter - 34,0%

Pos i�ef! Dit 
hoort bi j 

Ro�erdam -
25,8%



Veldacademie — Gesprek met de Stad

111

WERKEN
In de toekomst wordt men gemiddeld veel ouder dan nu.

Tot welke lee�ijd wil jij blijven werken?

Tot mi jn 60e of 
eerder - 24,8%

Tot mi jn 67e -
15,4%

Tot mi jn 70e -
5,5%

Ik wi l zo lang 
mogelijk blijven 
werken, maar 

wel  in deel�jd -
32,9%

Ik wi l zo lang 
mogelijk vol�jd 
bl i jven werken -

7,4%

Ik ben al met pensioen -
4,2%

Anders - 9,8%

SAMENLEVEN
Steeds meer mensen wonen alleen. Hoe denk jij dat Ro�erdammers 

in de toekomst met elkaar omgaan?
Is het ieder voor zich (ik eerst) of doen we meer samen (met elkaar)?

6,0

17,8

34,6
32,3

9,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Ieder voor zich Meer ieder
voor zich

Wisselend Meer samen Samen / met
elkaar

WERKEN
In 2037 kun je op meer verschillende plekken werken.

Waar werk jij dan voornamelijk?

27,6%

18,3%

13,0%

20,3%

5,7%

11,4%

3,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Vanuit huis

Op een vaste werkplek bij mijn
werkgever

Bij verschillende werkgevers op loca�e

Op een flexibele werkplek, die ik deel
met anderen

Ik regel een eigen vaste werkplek

Overal b.v. in een cafe, bibliotheek

Anders

WERKEN
In de toekomst hebben meer mensen flexibel werk en meer vrijheid 

in �jdsbesteding in plaats van de zekerheid van een vaste baan.
Wat zou dan jouw voorkeur hebben?

18,7%

25,9% 26,3%

19,6%

9,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Zekerheid
vaste baan

Meer vast In balans Iets meer
flexibel

Flexibiliteit en
vrijheid

SAMENLEVEN
In de toekomst willen bewoners wellicht taken van de gemeente 

overnemen in ruil voor lagere belas�ng.
Wat zou jij met buurtbewoners willen doen?

Schoonmaken 
van de s traat -

18,8%

Inrich�ng en 
onderhoud van 
parken - 14,3%

Helpen op school / 
onderwijs - 25,1%

Welzijnswerk / 
anderen helpen

- 32,6%

Anders - 9,1%

SAMENLEVEN
Stel dat je in 2037 minder �jd aan betaald werk hoe� te besteden.

Waar ga jij je vrije �jd aan besteden als je 
{toekoms�ge_lee�ijd} bent?

16,8%

24,7%

23,1%

6,2%

7,1%

2,2%

19,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Vrijwilligerswerk

Mijn gezin en vrienden

Mijn hobbies

Zorg voor een famillielid of vriend

Studeren en het opdoen van kennis

Anders

Reizen en de wereld verkennen /
anders
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WERKEN
In 2037 kunnen mensen meer zaken die nu door de overheid of 

werkgevers worden geregeld zelf regelen.
Wat zou jij zelf willen regelen?

19,2%

10,3%

17,9%

30,7%

7,6%

12,1%

2,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Mijn pensioen

Verzekering voor als ik ziek word en niet
meer kan werken

Mijn eigen werkplek

Mijn werk�jden

Kinderopvang

Vangnet voor als ik werkloos word

Anders

WERKEN
In de toekomst is geld verdienen wellicht minder belangrijk dan 

een posi�eve bijdrage aan de maatschappij.
Wat gee� jou de meeste voldoening?

8,7

21,6

42,8

17,1

9,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Mijn bijdrage Meer mijn
bijdrage

Beide in balans Meer mijn
salaris

Mijn salaris

OPGROEIEN
Er komen in de toekomst steeds meer gezinnen met 

kinderen in de stad wonen.
Wat moet er gebeuren, zodat de stad in 2037 nog leuker 

wordt voor kinderen?

29,8%

10,4%

7,7%

22,7%

6,7%

21,1%

1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer parken en speelpleintjes in de
buurt

Betere school-en sportgebouwen

Meer clubs en verenigingen

Meer veiligheid op straat en minder
verkeer

Meer afgesloten, veilige
binnenspeeltuinen

Meer plekken waar ze crea�eve
talenten kunnen ontwikkelen

Anders

WERKEN
In 2037 is de vraag naar goed opgeleid personeel 

nog groter dan nu.
Wie zorgt dan voor een passende opleiding en bijscholing?

De overheid via 
opleidingsins�tuten

- 16,6%

Werkgevers via 
bedri jfsopleiding

en - 23,8%

Daar zijn werknemers 
zel f verantwoordlijk 

voor - 16,2%

Een nieuwe, 
ona�ankelijke 
organisa�e -

4,2%

Leren i s dan 
vanzelfsprekend 
onderdeel van 

het werk - 32,4%

Col lec�ef, zoals voor je 
pensioen spaar je voor 

opleiding - 4,8%

Anders - 2,0%

WERKEN
Stel, je baan bestaat in de toekomst niet meer.

Hoe denk je dan in je levensonderhoud te voorzien?

23,9%

2,1%

28,8%

23,5%

14,9%

4,5%

2,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Ik ontvang dan een pensioen, uitkering
of basisinkomen van de overheid

Ik ben dan a�ankelijk van anderen

Ik zoek een nieuwe vaste baan

Ik werk zelfstandig voor verschillende
opdrachtgevers

Ik start een eigen bedrijf

Ik maak zo veel mogelijk zelf en ruil
spullen met anderen

Anders

WERKEN
In 2037 wordt investeren in kennis en vaardigheden nog 

belangrijker voor het vinden van werk dan nu.
Hoe houd jij je kennis op peil?

21,8%

25,9%

3,0%

8,6%

27,6%

10,6%

2,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ik volg aanvullende opleidingen

Ik leer zelfstandig con�nu bij, bijvoorbeeld
met cursussen of via internet

Het lukt me niet om de ontwikkelingen
allemaal bij te houden

Ik verbeter mijn so� skills, bv. sociale
vaardigheden

Learning by doing, ik leer het meest in de
prak�jk

Ik laat me coachen om mijn persoonlijke
talenten te ontwikkelen

Anders



Veldacademie — Gesprek met de Stad

113

OPGROEIEN
In 2037 zijn de meeste jongeren nog meer online.

Wie zorgt er dan voor dat ze dat veilig kunnen doen? (on-line)

De ouders -
36,6%

Dat kunnen 
aankomende 

genera�es 
prima zelf - 9,5%

Digi tale 
vei l igheid is dan 
vast onderdeel 

op a l le scholen -
32,0%

Een 
digitalecoach of 

onl ine 
kinderoppas -

4,4%

Geautoma�seer
de programmas 

en robots -
10,3%

Bedri jven a ls Google en 
Facebook - 5,3%

Anders - 1,9%

OPGROEIEN
Veel jongeren willen meebeslissen over de toekomst 

van Ro�erdam.
Hoe zorgen we dat zij meer invloed krijgen op de toekomst van de 

Ze besturen 
mee: een 
jongeren-

burgermeester 
en -wethouder -

18,6%

Jongeren krijgen 
vanaf 12 jaar 

a lgemeen 
s temrecht -

3,8%

We vragen om advies 
bi j zaken die hen 
aangaan - 34,3%

Ze s temmen 
mee over zaken 
die hen aangaan

- 19,7%

Ze worden, net 
a ls nu, 

vertegenwoordi
gd door 

volwassenen -
10,9%

Jongeren organiseren dat 
zel f, buiten de poli�ek en 

overheid om - 10,5%

Anders - 2,3%

OPGROEIEN
Elke genera�e kan leren van de vorige. Ook die van 2037.

Wat zou jij de volgende genera�e mee willen geven?

Normen en 
waarden - 35,5%

Wees goed voor 
anderen - 17,9%

Historisch besef
- 6,1%

Ga zuinig om 
met de aarde -

22,1%

Wees trots op 
wie je bent -

10,5%

Hard werken - 3,2% Anders - 4,7%

OPGROEIEN
Jongeren bepalen steeds vaker zelf hoe zij hun �jd besteden op 

school en daarbuiten. De aard van de �jdsbesteding zal veranderen.
Waar zou de jeugd van de toekomst meer �jd aan moeten besteden?

29,5%

16,0%

3,1%

22,1%

23,0%

4,4%

1,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Meer sport en bewegen

Meer leren en studeren

Meer �jd voor zingeving en religie

Meer buiten spelen

Meer crea�eve ac�viteiten, zoals
muziek, toneel of tekenen

Meer helpen thuis

Anders

OPGROEIEN
Kinderen besteden nu al meer �jd online dan voor de TV, online 

�jdsbesteding zal in de toekomst verder toenemen.
Waar speelt in 2037 een kind van 10 met zijn vrienden?

22,1%

3,0%

14,2%

22,9%

9,0%

27,5%

1,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Op een (sport-) club, in een vereniging
etc.

In een buurthuis

Op school / opvang

Online

Thuis

Op straat en in de buurt

Anders

OPGROEIEN
Er worden steeds meer persoonlijke gegevens verzameld. Kinderen 

kunnen daar niet zelf over beslissen.
Hoe kunnen we de privacy van kinderen in de toekomst beschermen?

Betere 
voorl ich�ng 

voor kinderen -
25,6%

Kinderen krijgen 
het recht om op 

hun 18e a lle 
data  te wissen -

13,7%

Afspraken maken 
met grote data 

bedri jven - 12,1%

Dat kunnen 
kinderen tegen 
die �jd best zelf 
bes lissen - 5,3%

De overheid 
moet beter 

vastleggen hoe 
we kinderen 

kunnen 
beschermen -

27,5%

Betere voorlich�ng voor 
ouders - 13,3%

Anders - 2,4%
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OPGROEIEN
De samenstelling van het gezin is steeds meer aan het veranderen.

Wie helpt ouders in 2037 het meest bij het opvoeden 
van de kinderen?

De familie -
38,2%

Een 
opvoedrobot -

4,6%

De school en 
naschoolse 

opvang - 37,0%

Een jeugdcoach 
van de overheid

- 8,2%

Sportclub of 
vereniging -

3,0%

Een oppas (of au pair) -
4,1%

Anders - 4,9%

OPGROEIEN
Na de oorlog groeide de welvaart in onze stad. Elke genera�e had het 

beter dan de vorige.
Denk je dat de volgende genera�e het veel beter 

krijgt dan hun ouders?

4,7%

28,1%

40,5%

23,4%

3,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Veel slechter Iets slechter Ongeveer
hetzelfde

Iets beter Veel beter
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BIJLAGE VI - OVERZICHT 
THEMA’S

0%

5%

10%

15%

20%

Codefamilies naar voorkomen

Straatgesprekken Focusgroepen

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN- buurtactiviteiten
ACTIVITEITEN- Evenementen/festivals
ACTIVITEITEN- Feesten
ACTIVITEITEN- Kunst & cultuur
ACTIVITEITEN - sport en bewegen

BESTUUR
BESTUUR - eigen gemeente
BESTUUR - verantwoordelijkheid
BESTUUR- belastingen
BESTUUR- bureaucratie
BESTUUR- burgemeester
BESTUUR- inspraak/luisteren
BESTUUR- Meer GMS
BESTUUR- vertrouwen in
DUURZAAMHEID
DUURZAAMHEID- Energie
DUURZAAMHEID- minder vleesconsumptie
DUURZAAMHEID- Plastic
DUURZAAMHEID- recyclen/ afvalscheiding
DUURZAAMHEID- redenen niet
DUURZAAMHEID- schone lucht

GEZONDHEID
GEZONDHEID- belonen
GEZONDHEID- Drankgebruik limiteren
GEZONDHEID- eenzaamheid
GEZONDHEID- mantelzorg
GEZONDHEID- ouderenzorg
GEZONDHEID- rest/concr
GEZONDHEID- zorg

MOBILITEIT
MOBILITEIT- auto’s- contra
MOBILITEIT- auto’s- pro
MOBILITEIT- Brug/Tunnel
MOBILITEIT- Fiets
MOBILITEIT- OV
MOBILITEIT- Parkeren
MOBILITEIT- vliegveld

ONDERWIJS
ONDERWIJS - investeren
ONDERWIJS - maatregelen
ONDERWIJS- aansluiten arbeidsmarkt
ONDERWIJS- bureaucratie
ONDERWIJS- leermiddelen
ONDERWIJS- Sociale stage
ONDERWIJS: concreet
OPGROEIEN
OPGROEIEN - investeren
OPGROEIEN- Buitenspelen etc
OPGROEIEN- digitalisering
OPGROEIEN- Opvoeding

SAMENLEVEN
SAMENLEVEN - multicultureel
SAMENLEVEN - samenhorigheid
SAMENLEVEN- anti-migratie
SAMENLEVEN- armoedebestrijding
SAMENLEVEN- behoefte Sociaal contact
SAMENLEVEN- Discriminatie
SAMENLEVEN- geloof
SAMENLEVEN- inclusief/gelijk

Thema’s naar voorkomen
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SAMENLEVEN- integratie
SAMENLEVEN- Media
SAMENLEVEN- omgangsvormen
SAMENLEVEN- ontmoetingsplekken

STAD
STAD - bouwen/onderhoud
STAD- Architectuur/gebouwen
STAD- Attracties
STAD- Binnenstad ontwikkelen
STAD- haven
STAD- imago
STAD- innovatie/ Hippigheid
STAD- levendigheid
STAD- nieuwe/inv Kuip
STAD- onderhoud
STAD- Openbare toiletten
STAD- promotie
STAD- publieke ruimte
STAD- Rotterdam=thuis
STAD Schoon
STAD- toegankelijkheid
STAD- Toerisme (tegen)
STAD- Toerisme (voor)
STAD - noord vs zuid
STAD - rdam vs adam
STAD- Typisch Rotterdams
STAD- Uitgaan/ horeca

VEILIGHEID
VEILIGHEID - maatregelen
VEILIGHEID- Camera’s
VEILIGHEID- gevoel onveilig
VEILIGHEID- verbanden
VEILIGHEID- verkeer
VEILIGHEID- maatregelen voor

WERKEN
WERKEN - vaste baan
WERKEN- aansluiting arbeidsmarkt
WERKEN- basisinkomen
WERKEN- Doorleren
WERKEN- doorwerken/aan werk blijven
WERKEN- ervaring
WERKEN- kans bieden
WERKEN- meer werkgelegenheid
WERKEN- Ondernemen
WERKEN- schulden
WERKEN- skills
WERKEN- vrijwillig

WERKEN- Werkloosheid
WERKEN- werkplek

WINKELS
WINKELS- leegstand/verdwijnen
WINKELS- Online

WONEN
WONEN - betere wijken
WONEN - woonkeuze
WONEN- behoud/renovatie
WONEN- betaalbaar
WONEN- Betere woningen
WONEN- duurzaam
WONEN- gentrificatie
WONEN - groen
WONEN- ouderenwoningen
WONEN- samenwonen
WONEN- voorzieningen
WONEN- wie
WONEN- wijken
WONEN- yuppen
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aan de basis van het ‘Gesprek met de 
Stad’.
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