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De positionering: ‘Rotterdam de Stad van je
leven. Met de belangrijkste kenmerken:
ruimte, contrast en energie’ vormt het
inhoudelijke fundament van een
gezamenlijke strategie op woonpromotie.

INLEIDING

Dit onderzoek geeft aan welk beeld er
heerst van Rotterdam als woonstad.
Via internet heeft een representatieve
steekproef van 1.902 personen (18+,
afkomstig van een gecertificeerd
onderzoekspanel) aan het onderzoek
deelgenomen: hoger- en middelbaar
opgeleiden in Rotterdam en nietRotterdammers in de meest kansrijke
herkomstgebieden in Nederland (Zuid
Holland, Noord-Holland, Utrecht en NoordBrabant/Zeeland).

3. IMAGO

ALS WOONPLAATS

2. BEKENDHEID
ROTTERDAM

4. IN ROTTERDAM
WILLEN WONEN

5. ANALYSE EN
AANBEVELINGEN

1. AANTREKKELIJKHEID

Bijlagen:
•
•
•
•

Verschillen tussen groepen
Verhuisgeneigdheid
Woonvoorkeuren
Verantwoording
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KERNVRAGEN IMAGO ONDERZOEK
 Aantrekkelijkheid Rotterdam als woonplaats
 Bekendheid met Rotterdam
 Imago Rotterdam generiek
 Imago Rotterdam als woonstad
 In Rotterdam willen wonen
Zowel onder:
 Rotterdammers (zelfbeeld)
als;
 niet-Rotterdammers (extern
beeld).

INLEIDING

Congruentie-analyse laat zien
waar de overeenstemming en
de GAPS in de imago’s van
Rotterdam (generiek en als
woonstad) bij de doelgroepen
zitten.
Dit is de 0-meting en wordt in
2019 en 2020 herhaald.
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1. AANTREKKELIJKHEID ALS WOONPLAATS

1. AANTREKKELIJKE WOONPLAATSEN
 Rotterdammers vinden hun eigen stad een
aantrekkelijke woonplaats (8,1), vergelijkbaar met de benchmark voor de eigen
woonplaats (8,0).
 De vier grote steden zijn voor niet-inwoners
veel minder aantrekkelijk als woonplaats
dan de eigen woonplaats.
 Onder niet-Rotterdammers met een
voorkeur voor een stedelijke woonomgeving
krijgen alle grote steden een hoger cijfer (0,5
punt meer), Utrecht scoort het hoogst (5,8),
Rotterdam gelijk aan Amsterdam (5,2).
 Rotterdammers vinden vooral Amsterdam
(4,5) niet zo aantrekkelijk.
 Van de niet-Rotterdammers noemt 12%
Rotterdam spontaan als aantrekkelijke
woonplaats (met Utrecht gedeelde 2e
plaats). Alleen Amsterdam scoort hoger
(19%). Deze volgorde is hetzelfde bij
diegenen met een voorkeur voor een
stedelijke woonomgeving.

Gemiddeld rapportcijfer
aantrekkelijkheid als
woonplaats

Rotterdammers

Niet
Rotterdammers

NR met
stedelijke
voorkeur

Eigen woonplaats

8,1

8,0

8,0

Utrecht*

5,6

5,3

5,8

Amsterdam*

4,5

4,7

5,2

Den Haag*

5,5

4,7

5,1

4,7

5,2

Rotterdam
Spontaan meest
genoemde aantrekkelijke
woonplaatsen

Rotterdammers
%

Niet
Rotterdammers
%

NR met
stedelijke
voorkeur

Amsterdam

12

19

28

Rotterdam

78

12

19

Den Haag

15

9

13

Utrecht

11

13

19

Haarlem

8

9

15

* Rapportcijfer door niet-bewoners van die plaats
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1. AANTREKKELIJKHEID ROTTERDAM ALS WOONPLAATS
 Rotterdam is voor 13% van de niet
Rotterdammers aantrekkelijk als woonplaats
(geeft minstens een 8).

Niet-Rotterdammers: 13% geeft Rotterdam een ‘8’ of hoger
als aantrekkelijke woonplaats

-

 Nog eens 13% geeft Rotterdam een 7 (ruime
voldoende), daar zit dus nog meer potentieel.
 Rotterdam is iets aantrekkelijker als woonplaats
voor: niet-Rotterdammers met een voorkeur
voor een stedelijke woonomgeving, inwoners
van Den Haag e.o., de rest van West Nederland
(buiten A’dam, Utrecht), hoger opgeleiden en
mannen (verschil m/v is typisch voor Rotterdam).
 Iets minder aantrekkelijk wordt Rotterdam als
woonplaats gevonden door: mensen uit
Amsterdam, Noord-Brabant&Zeeland en Utrecht,
vrouwen, middelbaar opgeleiden, gezinnen en
55-plussers.

• Amsterdam e.o. (6%)

+
• Voorkeur voor stedelijke
woonomgeving (17%)

• Noord-Brabant&Zeeland (9%)
• Vrouwen (10%)

• Den Haag e.o. (17%)

• Utrecht e.o. (11%)

• Rest West*(16%)

• Middelbaar opgeleiden (11%)

• Hoger opgeleiden (15%)

• 55+ (11%)
• Gezinnen (11%)

• Mannen (15%)

 Het aandeel dat Rotterdam een 5 of lager geeft
is 59%. Dat is vergelijkbaar met Den Haag en
Amsterdam, alleen Utrecht scoort beter.
* Rest West: buiten 4 grote steden en omgeving
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2. BEKENDHEID ROTTERDAM

2 BEKENDHEID MET ROTTERDAM (niet-Rotterdammers)
 96% kent Rotterdam minimaal van naam
 85% van de niet-Rotterdammers kent
Rotterdam méér dan alleen van naam
 47% kent Rotterdam een beetje
 37% kent Rotterdam redelijk tot goed.
.
 Afgezien van de -logisch- hogere
bekendheid met Rotterdam onder eigen
inwoners is de bekendheid buiten
Rotterdam hoger onder:
 Regio den Haag (53% redelijk-goed);
 Hoger opgeleiden (47%).
 Onder niet-Rotterdammers met een
stedelijke woonvoorkeur is de
bekendheid niet hoger dan onder andere
niet-Rotterdammers.
 Relatief laag is de bekendheid met
Rotterdam in Amsterdam e.o. (18%
redelijk-goed) en Noord-Brabant /
Zeeland (30%).

100

96
85
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60

47
37

40
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0
2017
%

Naamsbekendheid Rotterdam
Kent méér dan alleen van naam
Kent Rotterdam een beetje
Redelijk-goed bekend met Rotterdam
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2 BEZOEKEN VAN ROTTERDAM
 92% van de niet-Rotterdammers is ooit
weleens in Rotterdam geweest. Voor de
meesten was de laatste keer recent; bij
72% was dat hooguit 4 jaar geleden en
bij 52% was dat het afgelopen jaar.

Bezoekmotieven Rotterdam 2017 (%)

 Hoger opgeleiden (65%) en inwoners
van de regio Den Haag (67%) hebben
relatief vaak in het afgelopen jaar
Rotterdam bezocht. (Ter vergelijking: bij
Amsterdam e.o. is dit 35%).
 15% heeft in 2017 minstens 1x per
maand Rotterdam bezocht.
 Het vaakst bezoekt men Rotterdam voor
uitgaan en/of winkelen. Daarnaast ook
voor familie-/vriendenbezoek of voor
werk/onderwijs.
%
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2 VAN/OVER ROTTERDAM GEHOORD/GELEZEN
 91% van de niet Rotterdammers
hoort/leest weleens wat van/over
Rotterdam.
 Voor niet-Rotterdammers zijn de
vier belangrijkste
informatiebronnen:
1. Radio-TV;
2. Dagbladen;
3. Gesprekken met anderen;
4. Sociale media (o.a. Facebook,
LinkedIn, Twitter).
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Rotterdammers
71 70
62

Niet Rotterdam

60
46

43
30

36

35

27
16

11 13

4

42

52

9
0

%
 Radio-TV staat in alle
leeftijdsgroepen bovenaan. Bij
jongeren (18-34) staan sociale
media op 2 (en dagbladen op 4).
 Rotterdammers informeren zich via
meer bronnen (gemiddeld ruim 3).
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2 TOONZETTING BERICHTGEVING
 De berichtgeving laat vaak een voor
Rotterdam gemengd positievenegatieve indruk achter, waarbij
positieve indrukken vaker voorkomen
dan de negatieve.
 Rotterdammers ervaren vaker voor
Rotterdam positieve berichten (48%) dan
niet-Rotterdammers (24%).

Niet Rotterdam
Rotterdammers
Zeer positief voor
Rotterdam

3
10
21

Positief voor Rotterdam

38
62

Zowel positief als negatief
 Ook bij niet-Rotterdammers is het
aandeel dat voor Rotterdam negatieve
berichten ervaart gering (9%).
 Hoger opgeleiden (32%) en mannen
(29%) ervaren vaker voor Rotterdam
positieve berichten dan vrouwen (20%)
en middelbaar opgeleiden (19%).

48
8

Negatief voor Rotterdam
Zeer negatief voor
Rotterdam
Weet niet

4
1
1
4
0
0 %

20

40

60

80
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3. RESULTATEN: IMAGO

3 ASSOCIATIES MET ROTTERDAM
Niet-Rotterdammers

Rotterdammers

 Niet-Rotterdammers associëren Rotterdam vooral met een grote drukke havenstad, Feyenoord, Euromast,
Erasmusbrug en modern. Dat geldt ook voor Niet-Rotterdammers met een voorkeur voor een stedelijk woonmilieu.
 Rotterdammers zien Rotterdam meer als mooie, moderne stad met fraaie architectuur en uiten meer positieve
gevoelens als ‘thuis’, ‘fijn’, ‘goed’ en ‘gezellig’. Hun associaties zijn rijker en hebben meer emotionele lading.
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3 IMAGOPROFIEL ROTTERDAM GENERIEK
 Niet-Rotterdammers ervaren Rotterdam als een
havenstad/stad aan het water met een grote diversiteit aan
culturen en leefstijlen, modern, met een hoogwaardig
winkelaanbod, waar veel te beleven valt en veel
vernieuwingen plaatsvinden.
 Het beeld bij Rotterdammers is op alle punten sterker en
breder; ook passend zijn: trots, bruisend en hip, waar alles
mogelijk is, veelzijdige arbeidsmarkt en redelijk
aantrekkelijke woonmilieus.
 Zwak is het beeld op veilige, schone & opgeruimde en
historische stad.
 Niet-Rotterdammers denken vaak dat Rotterdam
onveilig is. Rotterdammers ervaren hun stad vaker als
veilig dan als onveilig (saldo: +26).
 Het beeld bij niet-Rotterdammers met voorkeur voor
stedelijke woonomgeving is weliswaar iets positiever maar
lijkt in alle opzichten sterk op het beeld bij alle nietRotterdammers.
 Hoger opgeleiden en inwoners van rest West (buiten de
grote steden) hebben een iets positiever beeld van
Rotterdam dan middelbaar opgeleiden en jongeren, de
verschillen zijn niet groot.

havenstad
historische stad
schone en
opgeruimde stad

veilige stad

aantrekkelijke
woonmilieus

stad aan het
water
grote diversiteit in
culturen en
leefstijlen

100
90
80
70
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50
40
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10
0

moderne stad

hoogwaardig
winkelaanbod

%

veelzijdige
arbeidsmarkt
waar alles
mogelijk is
bruisende en
hippe stad

Rotterdammers

veel
vernieuwingen
plaatsvinden
valt veel te
beleven
waar inwoners
trots op zijn

NR Voorkeur stedelijk

Niet Rotterdam
% past goed/ zeer goed excl. weet niet
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3 INDRUK VAN ROTTERDAM ALS WOONPLAATS
ROTTERDAMMERS
%

 Niet-Rotterdammers hebben weinig
beeld van het wonen in Rotterdam.
 Bij Rotterdam als woonplaats
overheersen negatief geladen algemene
indrukken (66%): te druk, niet fijn en
criminaliteit. 32% heeft positieve
indrukken (mooie architectuur, veelzijdig
en divers wonen, leuk, gezellig).
 Niet-Rotterdammers met een voorkeur
voor een stedelijke woonomgeving
hebben niet zozeer andere indrukken
maar de balans tussen positieve (40%)
en negatieve indrukken (52%) is minder
ongunstig.
 Bij Rotterdammers overheersen in hoge
mate de positieve indrukken (94%). Die
zijn rijker dan bij niet-Rotterdammers.
Rotterdammers zien ook negatieve
zaken (te druk/vol, duur, niet willen
wonen, achterstandswijken).

Positieve

Neutraal

Negatieve

NIET
ROTTERDAM
%

NR VOORKEUR
STEDELIJK
%

94

32

40

Fijn veelzijdig en
divers wonen
Gezellig leuk
Winkels, uitgaan,
levendig
Voel me thuis
Mooie architectuur

Mooie architectuur
Veelzijdig en
divers wonen
Leuk gezellig

Mooie architectuur
Veelzijdig en
divers wonen
Leuk gezellig

8

24

17

Afhankelijk van
wijk

Geen indruk
Hoogbouw
Afhankelijk van
wijk

Geen indruk
Hoogbouw
Afhankelijk van
wijk

25

66

52

Te druk/vol

Te druk/ vol
Niet willen wonen
Duur
Criminaliteit
Niet fijn

Te druk/ vol
Niet willen wonen
Duur
Criminaliteit
Niet fijn

Duur
Niet willen wonen
Achterstandswijken

Meerdere antwoorden mogelijk, percentages kunnen opgeteld boven 100% uitkomen
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3 WOON-IMAGOPROFIEL ROTTERDAM
 Niet Rotterdammers hebben weinig beeld van het
wonen in Rotterdam. Dat geldt ook voor diegenen met
een voorkeur voor een stedelijke woonomgeving.
 Relatief het gunstigste beeld heeft men van de
bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, de
hoeveelheid verschillende woningtypes, de mate waarin
de stad leeft en energie uitstraalt en waar culturen vrij
goed naast elkaar leven.

betaalbare
woningen

goede
bereikbaarheid
100

ruim woningaanbod

 Niet-Rotterdammers hebben vaak een negatief beeld
van betaalbaarheid van woningen, de hoeveelheid
ruimte en de omvang van het woningaanbod in
Rotterdam. Degenen met een voorkeur voor stedelijke
woonomgeving denken positiever over de grootte van
het woningaanbod.

* Ook; hoger en lager opgeleiden, jongeren en ouderen,
mannen en vrouwen, alleenstaanden, gezinnen,
empty nesters

60
40

veel ruimte

20

 Rotterdammers hebben een breder en op veel punten
positiever woonbeeld: zij zien aantrekkelijke
woonwijken, met natuur en groen in omgeving en vinden duurzame bouw
het een stad waar je je thuis kunt voelen.
 Zwak in het woonprofiel van alle* groepen scoren:
betaalbare woningen, ruim woningaanbod en de
hoeveelheid ruimte.

80

0 %

(verkeers-)
veilige
woonwijken
kindvriendelijke
woonwijken
aantrekkelijke
woonwijken

Rotterdammers

goede
voorzieningen
een stad die
leeft en energie
uitstraalt
veel
verschillende
woningtypes
aantrekkelijke
grootstedelijke
omgeving

buurten waar je
je thuis kunt
voelen
culturen goed
naast elkaar
natuur-groen leven
omgeving

NR Voorkeur stedelijk

Niet- Rotterdam
% past goed/ zeer goed excl. weet niet
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3 RELATIEVE POSITIEVE EN NEGATIEVE WOONKENMERKEN
Kunt u een kenmerk noemen waarop Rotterdam zich als woonstad …… onderscheidt van andere woonplaatsen?

POSITIEF

NEGATIEF

 Als positieve woonkenmerken komen vooral naar boven: moderne stad, mooie architectuur, diversiteit, haven,
mooie stad, goed en divers winkelaanbod winkels en goed openbaar vervoer (Rotterdammers noemen dit als
sterkste punt). Anderen weten geen sterk punt te noemen (Nee(n), weet niet/geen idee).
 Meest genoemd negatief kenmerk is (teveel) criminaliteit gevolgd door te druk, teveel buitenlanders/culturen,
achterstandswijken en te weinig geschikt of betaalbaar woningaanbod (zowel bij niet-Rotterdammers als
Rotterdammers).
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3 GENOEMDE AANTREKKELIJKE WOONWIJKEN
Niet-Rotterdammers:

Rotterdammers

 Niet-Rotterdammers weten amper aantrekkelijke woonwijken te noemen. De meest-genoemde zijn: Kralingen,
Centrum en Hillegersberg.
 Rotterdammers noemen veel vaker aantrekkelijke wijken. Het meeste noemt men: Kralingen en Hillegersberg,
gevolgd door Centrum, Schiebroek en Blijdorp. Vaak wordt de eigen wijk ook genoemd.
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3 PROFIEL DOELGROEP MET VOORKEUR STEDELIJKE WOONOMGEVING

Komt relatief
VAAK voor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Rotterdam willen wonen
Verhuisgeneigd
Voorkeur voor een huurwoning
Hoger opgeleiden
Jongeren (18-34 jaar)
Studerend
Noord-Holland/A’dam e.o.
Vrouwen
Alleenwonend of inwonend
Via social media van/over R’dam horen

Vergelijkbaar
met alle nietRotterdammers

•
•
•

Werkenden, gepensioneerden, empty nesters
Bekendheid met en bezoek van Rotterdam
(Woon-) imago van Rotterdam

•
•
•
•
•

35-69 jarigen
Mannen
Noord Brabant&Zeeland
Gezinnen met kinderen
Minder negatieve indruk van Rotterdam als
woonplaats
Voorkeur voor een koopwoning

Voorkeur voor type
woonomgeving

stedelijk
landelijk
36%
54%

• Stedelijk: geconcentreerde woonbuurten, met
een stedelijk karakter en hoog
voorzieningen niveau.
• Landelijk: Ruime, groene woonbuurten, met
een landelijk karakter en een laag
voorzieningenniveau.
Basis: alle niet-Rotterdammers

MINDER vaak

•
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4. IN ROTTERDAM WILLEN WONEN

4 IN ROTTERDAM WILLEN (BLIJVEN) WONEN
 Van de niet-Rotterdammers zou 7% wel
in Rotterdam willen wonen. Tellen we
‘misschien’ (11%) erbij op dan is het
totale potentieel 18%.

wel
100
80

 Dat totale potentieel is relatief iets groter
onder diegenen met een stedelijke
woonomgeving-voorkeur (26%), rest
West (24%), jongeren (23%) en hoger
opgeleiden (21%) en mannen (21%).
 Potentieel is relatief wat kleiner onder
55+, empty nesters en gepensioneerden
(allen 13%), vrouwen (14%) en
middelbaar opgeleiden (15%).

8

4

6

misschien
3

5

5

5

niet
3

4

weet nog niet
4

4

4

5

2

4

5

4

5

18
13
73 69
78 78 76 80 73 78 83 75 83 78 81 76 85 77 82

60
40
61
20

%
0

12 16
13
12
12
12
11 12 13 9
8
11 8
15
9
8
8
7 4 8 6 10 6 5 9 5 4 8 7 5 7 5 12 10

 Van de Rotterdammers willen de
meesten in Rotterdam blijven wonen
(61% wel en 13% misschien). 18% zou
liever elders wonen en een relatief groot
aandeel (8%) weet dat nog niet.
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5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN

5 KERNUITKOMSTEN
AANTREKKELIJKHEID ROTTERDAM ALS WOONPLAATS
 De benchmark voor de aantrekkelijkheid van de eigen woonplaats ligt op 8,0. Onder
de niet-Rotterdammers geeft 13% Rotterdam een 8 of hoger. Nog eens 13% geeft
Rotterdam een 7. Daarmee is er een aanzienlijk potentieel.
 Dat potentieel is het hoogst onder niet-Rotterdammers met een voorkeur voor een
stedelijke woonomgeving, inwoners van Den Haag en rest West (buiten de
agglomeraties Amsterdam en Utrecht), onder hoger opgeleiden en mannen.
BEKENDHEID MET ROTTERDAM
 Bijna iedereen kent Rotterdam, 37% zegt Rotterdam redelijk tot goed te kennen.
Bijna driekwart is de afgelopen 4 jaar in Rotterdam geweest, bij de helft was dat in
2017 voor het laatst, vaak om uit te gaan, voor een uitstapje of om te winkelen.
Daarnaast ook voor bezoek van familie/vrienden of voor werk/onderwijs.

5. ANALYSE:
CONCLUSIES

 91% Hoort/leest weleens wat van of over Rotterdam: via RTV, dagbladen,
gesprekken met anderen en social media.
 De berichten laten het vaakst (62%) een gemengd positief-negatieve indruk achter
over Rotterdam. Bij de rest laat het vaker een positieve (24%) dan een negatieve
(9%) indruk achter.
 Hoger opgeleiden kennen Rotterdam wat beter en ervaren vaker positieve berichten
dan middelbaar opgeleiden.
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5 KERNUITKOMSTEN (2)
IMAGO ROTTERDAM GENERIEK
 Rotterdam wordt vooral geassocieerd met grote, drukke havenstad, Feyenoord,
Euromast, Erasmusbrug en modern.
 Rotterdammers zien Rotterdam vaker als mooie, moderne stad met fraaie
architectuur en uiten meer positieve gevoelens als ‘thuis’, ‘fijn’, ‘goed’ en ‘gezellig’.
Hun associaties zijn rijker en meer emotioneel geladen.
 Niet-Rotterdammers ervaren Rotterdam als een moderne havenstad/stad aan het
water met een grote diversiteit aan culturen en leefstijlen, met een hoogwaardig
winkelaanbod, waar veel te beleven valt en veel vernieuwingen plaatsvinden.

5. ANALYSE:
CONCLUSIES

 Het beeld bij Rotterdammers is op alle punten sterker en breder; ook passend zijn:
trots, bruisend en hip, waar alles mogelijk is, veelzijdige arbeidsmarkt en redelijk
aantrekkelijke woonmilieus.
 Zwak is het beeld op veilige, schone & opgeruimde en historische stad.
 Niet-Rotterdammers denken vaak dat Rotterdam onveilig is. Rotterdammers
ervaren hun stad vaker als veilig dan als onveilig (saldo: +26).
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5 KERNUITKOMSTEN (3)
IMAGO ROTTERDAM ALS WOONSTAD
 Niet-Rotterdammers hebben weinig beeld van het wonen in Rotterdam. Bij hen
overheersen negatief geladen algemene indrukken van Rotterdam als woonplaats
(66%) (te druk, niet fijn en criminaliteit). 32% heeft positieve indrukken (mooi,
veelzijdig, leuk, gezellig). Heeft men een voorkeur voor een stedelijke
woonomgeving, dan wordt deze balans gunstiger voor Rotterdam.
 Bij Rotterdammers overheersen in hoge mate de positieve indrukken (94%, o.a. fijn
veelzijdig en divers wonen, je thuis voelen). Zij zien ook negatieve zaken (te
druk/vol, duur, niet willen wonen, achterstandswijken).

5. ANALYSE:
CONCLUSIES

 Relatief het gunstigste beeld hebben niet-Rotterdammers van de bereikbaarheid,
het voorzieningenniveau, de hoeveelheid verschillende woningtypes, de mate
waarin de stad leeft en energie uitstraalt en waar culturen vrij goed naast elkaar
leven.
 Rotterdammers hebben een breder en op veel punten positiever woonbeeld: zij zien
aantrekkelijke woonwijken, met natuur en groen in omgeving en vinden het een stad
waar je je thuis kunt voelen.
 Zwak in het woonprofiel van alle groepen scoren: betaalbare woningen, ruim
woningaanbod en de hoeveelheid ruimte.
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5 KERNUITKOMSTEN (3)
IMAGO ROTTERDAM ALS WOONSTAD
 Rotterdammers noemen het OV als sterkste onderscheidende punt van Rotterdam.
 Als positief onderscheidende woonkenmerken komen verder naar boven: moderne
en mooie stad, architectuur, diversiteit, haven, en goede winkels.
 Meest genoemd negatief onderscheidend punt is criminaliteit gevolgd door te druk,
buitenlanders en (achterstands-)wijken.
 Niet-Rotterdammers weten amper aantrekkelijke woonwijken te noemen. De meestgenoemde zijn: Kralingen, Centrum en Hillegersberg. Voor Rotterdammers komen
daar o.a. Schiebroek en Blijdorp (en de eigen wijk) bij.

5. ANALYSE:
CONCLUSIES

DOELGROEP MET VOORKEUR STEDELIJKE WOONOMGEVING
 Van alle niet-Rotterdammers geeft 36% de voorkeur aan een stedelijke
woonomgeving. Deze groep zou relatief vaak in Rotterdam willen wonen, is relatief
jong, studerend, hoger opgeleid, vaak vrouw, alleenwonend of inwonend, woont nu
in Noord Holland/Amsterdam e.o., verhuisbereid, en hoort vaak via social media wat
van/over Rotterdam.
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5 KERNUITKOMSTEN (3)

POTENTIEEL ROTTERDAM
 Van de niet-Rotterdammers zou 7% wel in Rotterdam willen wonen. Tellen we
‘misschien’ (11%) erbij op dan is het totale potentieel 18%.
 Dat totale potentieel is relatief iets groter onder:
 de doelgroep met een voorkeur stedelijke woonomgeving (26%);
 inwoners van rest West (buiten Amsterdam-Utrecht-Den Haag) (24%);
 jongeren (23%);

5. ANALYSE:
CONCLUSIES

 hoger opgeleiden (21%);
 mannen (21%).
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5 DRIVERS ROTTERDAM AANTREKKELIJKE WOONSTAD
Hoe groter taartpunt,
hoe groter invloed (%)
op aantrekkelijkheid

De aantrekkelijkheid van Rotterdam als
woonstad wordt vooral bepaald door:
1. Het beeld op ruim betaalbaar
woningaanbod in aantrekkelijke wijken.
2. Het beeld van een veilige, schone en
opgeruimde stad.
3. De bekendheid met Rotterdam en de mate
waarin men positieve berichtgeving
waarneemt.
Op deze drivers is het imago hooguit redelijk
(berichtgeving).
Duidelijk positief is de score op veelzijdige
moderne levende vernieuwende en actieve
havenstad en die draagt in bescheiden mate bij
aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als
woonstad.
slechte score

matige score

redelijke score

goede score
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Model gebaseerd op factor- en regressieanalyses onder niet–Rotterdammers, verklaarde variantie is met 36% aanzienlijk

5 DRIVERS ROTTERDAM AANTREKKELIJKE WOONSTAD:
DOELGROEP: VOORKEUR STEDELIJK WOONMILIEU

Hoe groter taartpunt,
hoe groter invloed (%)
op aantrekkelijkheid

In deze doelgroep wordt de aantrekkelijkheid van
Rotterdam bepaald door:
1. Het beeld op veilige schone opgeruimde
stad en woonmilieu (invloed 28%).
2. Rotterdam redelijk/goed kennen.
3. Beeld op ruim betaalbaar woningaanbod in
aantrekkelijke wijken.
4. Beeld op veelzijdige moderne levendige
vernieuwende en actieve havenstad.
Van deze drivers is alleen het stadsimago op
veelzijdige moderne levendige vernieuwende
en actieve havenstad duidelijk positief.
Bij de andere 3 drivers is de score – beduidendlager.
De redelijke scores op positieve berichtgeving en
het bezoeken van Rotterdam stimuleren de
aantrekkelijkheid.
slechte score

matige score

redelijke score

goede score
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Basis: factor- en regressieanalyses niet–Rotterdammers met voorkeur stedelijk woonmilieu, % geeft hoogte invloed aan. Verklaarde variantie 38%

5 PRIORITEITENMATRIX ROTTERDAM WOONSTAD
Om bij de meest kansrijke doelgroep met voorkeur voor stedelijke woonomgeving de
aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonplaats te versterken:
SPEERPUNTEN
Investeren

•

Hoog
(10% of +)

Ruim en betaalbaar woningaanbod

•

Veilige, schone en opgeruimde
wijken

•

Bekendheid met Rotterdam en
positieve berichtgeving (in
algemene en woonspecifieke zin)

•

5. ANALYSE:
PRIORITEITENMATRIX

Invloed

KROONJUWELEN
Scherp bewaken/communiceren

Veelzijdige moderne havenstad
•
•
•
•
•
•
•

Te negatief extern beeld
onveiligheid en criminaliteit
corrigeren

AANDACHTSPUNTEN
Eventueel aanpakken

Diversiteit
Moderne architectuur
Voorzieningen
Veel te beleven
Goed OV/bereikbaar
Trots
Waar mensen met verschillende
culturen /leefstijlen goed naast
elkaar wonen

PLUSPUNTEN
In de gaten houden

Laag

•

Beeld historische stad
versterken
Laag (< 50%)

•

Score

Bezoeken van Rotterdam
stimuleren
Hoog (≥ 50%)
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5 CONGRUENTIE-ANALYSE (1)
GAP ZELFBEELD-EXTERN BEELD (doelgroep stedelijke woonvoorkeur)
Het zelfbeeld (beeld van de Rotterdammers) is positiever, vooral bij het
woonbeeld. Bij de belangrijkste drivers valt het volgende op:
1. Op het kroonjuweel VEELZIJDIGE MODERNE LEVENDIGE
VERNIEUWENDE EN ACTIEVE HAVENSTAD is de gap beperkt (85 vs 71%:
gap= 14%) en is daarmee zeer geschikt als ankerpunt voor externe
communicatie.

5. ANALYSE:
GAP ZELFBEELD –
EXTERN BEELD

2. Op het speerpunt WONINGAANBOD IN AANTREKKELIJKE WIJKEN is het
zelfbeeld veel positiever bij:
• Aantrekkelijke woonwijken (66 vs 33%: gap = 33%)
• Natuur en groen in omgeving (66 vs 34%: gap = 32%)
• Kindvriendelijke woonwijken (54 vs 27%: gap = 27%)
• (Verkeers-)veilige woonwijken (53 vs 28%: gap = 25%)
Deze punten zijn daarmee bruikbaar als ‘bewijs’ in externe communicatie.
3. Omdat bij ruim woningaanbod en betaalbare woningen ook het zelfbeeld
minder gunstig is (kleine GAP) is dit minder geschikt om in positionering te
gebruiken. Verdiepend onderzoek op wijkniveau kan dit mogelijk nuanceren.
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5 CONGRUENTIE-ANALYSE (2)
GAP ZELFBEELD-EXTERN BEELD
5. Bij ‘waar mensen met verschillende culturen en leefstijlen goed naast elkaar
leven’ is de GAP klein (67 vs 57%: 10%) en zijn de scores relatief hoog dus
ook bruikbaar voor externe communicatie.

5. ANALYSE:
GAP ZELFBEELD –
EXTERN BEELD

6. Op het speerpunt VEILIGE SCHONE OPGERUIMDE STAD is het zelfbeeld
ook positiever (gap: ca 20%), maar is het beeld ook bij Rotterdammers
relatief zwak (ca. 40%). Hier dient:
a) ‘intern’ bewijs voor te worden opgebouwd, dus eerst echt werken aan
een veiliger, schone en opgeruimde stad en tegelijkertijd
b) omdat er extern wel een overdreven negatief beeld van (on-)
veiligheid/criminaliteit bestaat zal ook hier externe communicatie nodig
zijn, door ook te laten zien hoe blij Rotterdammers met hun wijk/stad
zijn.
7. Voor discussie:
• Mannen vinden Rotterdam aantrekkelijker om te wonen/naar te
verhuizen dan vrouwen: is dat gunstig of juist ongunstig? Is dat te
gebruiken in de communicatie of vraagt dat juist om bijsturing?
• Op welke manier kunnen positieve woonervaringen van
Rotterdammers benut worden om de kennis van en beeldvorming over
het wonen in Rotterdam extern te versterken?
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5 CONGRUENTIE-ANALYSE (3)
GAP WENSBEELD-EXTERN BEELD (doelgroep stedelijke woonvoorkeur)
Het wensbeeld is positiever dan het externe beeld. De positionering ‘Ruimte,
contrast en energie’ bevat enkele kenmerken die al positief aanwezig zijn zijn in
het externe beeld.
De factor-analyse toont aan dat energie en contrast niet als aparte factoren
zichtbaar zijn maar onderdeel zijn van een grote algemene factor ‘ Veelzijdige
moderne levendige vernieuwende actieve havenstad’ die een positieve invloed
uitoefent op aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad.
Dan gaat het naast gevoelskenmerken als diversiteit, vernieuwingen, energie
uitstralen, waar veel te beleven is, ook om praktische pluspunten als een
uitstekend OV en veel hoogwaardige winkels en voorzieningen.

5. ANALYSE:
GAP ZELFBEELD –
EXTERN BEELD

Door te laten zien dat het veelzijdige , moderne, levendige, vernieuwende en
actieve havenstad-karakter van Rotterdam goed samengaat met een divers en
ruim, groen, kindvriendelijk, (verkeers-)veilig woonmilieu –weg van de druktewaar je je goed thuis kunt voelen, zal de aantrekkelijkheid van Rotterdam als
woonstad toenemen. Daarbij niet vergeten het uitstekende OV en de
hoogwaardige winkels en (uitgaans-) voorzieningen onder de aandacht te
brengen. Deze combinatie vormt het unieke karakter van Rotterdam.
Als Rotterdam er daarnaast in slaagt om een ruimer en ook goedkoper
woningaanbod te realiseren in schone en opgeruimde veilige stad, dan ligt de
weg open voor groei.
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5 AANBEVELINGEN
In 4 STAPPEN:
1. BELANGRIJKSTE RESULTATEN

2. INTERPRETATIE

3. VOORGESTELDE ACTIES

5. ANALYSE:
AANBEVELINGEN

4. AANBEVELINGEN
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BIJLAGEN

Bijlage: VERSCHILLEN TUSSEN OPLEIDINGSGROEPEN EN REGIO’S
Rotterdammers

Niet
R’dam

A’dam
e.o

Den
Haag e.o

Utrecht
e.o

Rest
West

N-Brab.Zeeland

Hoger
opgeleid

Middelb.
opgeleid

Rotterdam een 8 of hoger op
aantrekkelijkheid (%)

73

13

6

17

11

16

9

15

11

Redelijk-goed bekend met
Rotterdam (%)

98

37

18

53

36

44

30

47

31

Afgelopen jaar Rotterdam
bezocht

nvt

52

35

67

55

60

42

65

45

Wel eens van-over Rotterdam
horen/lezen (%)

100

91

86

90

90

91

92

93

90

Saldo positieve-negatieve
berichten

43

15

8

14

10

20

11

24

9

Imagoprofiel Rotterdam
(gemiddeld % positief)

74

57

49

51

56

61

55

59

55

Woonimago profiel Rotterdam
(gemiddeld % positief)

64

39

34

38

37

43

35

41

38

In Rotterdam willen (blijven)
wonen (wel+ misschien)

74

18

12

22

16

24

11

21

15

Groen: significant hoger, rood significant lager vergeleken met totaal Niet Rotterdam
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VERHUISGENEIGDHEID
 48% van de Rotterdammers en 47% van
de niet-Rotterdammers is verhuisgeneigd
binnen 2 jaar. Daarbinnen is 10% zeer
sterk verhuisgeneigd (‘beslist wel’).
 Vooral onder jongeren*, hoger
opgeleiden buiten Rotterdam, gezinnen
en in Amsterdam e.o. ligt de
verhuisgeneigdheid hoger.
 Lager ligt de verhuisgeneigdheid onder
empty nesters, 55plussers en
gepensioneerden.

100

%

Beslist wel
Wil wel, kan niets vinden

80

Eventueel wel

60
40

40
29

20
0

34
30
9

8
11

7
10

18

9
13

35
8
11

35
6
12

28
8
17

33
8
11

32
7
10

25
8
9

24

21

19

3
7

4
5

3
6

* Subgroepen niet-Rotterdammers
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VERHUISGENEIGDEN: WONINGVOORKEUR
 Van de verhuis-geneigde nietRotterdammers zoekt de helft een
koopwoning, 27% sociale huur en 7%
vrije sector huur.

sociale huur
100
80

 Koopwoningen worden relatief vaak
vooral gezocht door werkenden, hoger
opgeleiden en 35-49 jarigen (58-60%).
 Sociale huurwoningen worden vooral
gezocht door alleenstaanden (42%) en
inwoners van Rotterdam (35%).

29

40

13

49 46

weet nog niet

35

41
59

58 46
44

34
65 48

50

60 38

6

8

44

6
7

%0

koop

12
19 17 11 21 16 15 22 16
23 18 18 18 18 21

60

20

vrije sector huur

7

7

27 29

7

6

8

7

34 28
23 28
17

42

8

9

8
31 31
29
17
16 23
7

 Niet-Rotterdammers met een stedelijke
voorkeur kiezen bijna net zo vaak voor
huur (40%) als voor koop (44%).
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VOORKEUR TYPE WOONOMGEVING
 Van alle niet-Rotterdammers geeft 36%
de voorkeur aan een stedelijke*
woonomgeving. Bij Rotterdammers ligt
dit met 51% duidelijk hoger.
 Relatief de meeste voorkeur voor een
stedelijke woonomgeving hebben:
jongeren, alleenstaanden en hoger
opgeleiden. (42-44%).

stedelijk

landelijk

100
80

49

60

56
56
64 60 58 68
66
68 66 68 67 63
71

40
20

51

44
44
36 40 42 32
32 34 32 33 37
29 34

%0

*

Stedelijk; geconcentreerde woonbuurten, met een
stedelijk karakter en hoog voorzieningen niveau.
Landelijk: Ruime, groene woonbuurten, met een
landelijk karakter en een laag voorzieningenniveau
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WAAROM WEL/NIET IN ROTTERDAM WILLEN WONEN (niet-Rotterdammers)
WEL in Rotterdam willen wonen

NIET in Rotterdam willen wonen

 Motieven wel willen wonen: leuke en mooie grote stad, goede voorzieningen, werk, je er thuis kunnen voelen,
nabijheid familie en vrienden en dichtbij.
 Motieven niet willen wonen: (te) drukke grote stad, ver weg - ook van familie en vrienden, vanwege werk, kinderen
en omgeving.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Opdrachtgever

:

Gemeente Rotterdam

Onderzoekspopulatie

:

Hoger en middelbaar opgeleiden van 18 jaar en ouder in Rotterdam en niet-Rotterdam in de Randstad en
Noord-Brabant Zeeland

Onderwerp

:

Imago Rotterdam

Methodiek

:

Internetonderzoek via een ISO gecertificeerd onderzoekspanel

Veldwerkperiode

:

12 januari t/m 25 januari 2018

Steekproefgrootte

:

1.902 personen (311 Rotterdam en 1591 niet-Rotterdam)

Representativiteit

:

Na weging op regio, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht representatief
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Telefoon
+31 (0)43 - 350 8000
Bezoekadres
Gebr. Hermansstraat 2
NL-6221 XM Maastricht
Postadres
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek?
De onderzoeker van RenM|Matrix staat u graag te woord:
Max Cramwinckel
043 350 8000
m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Postbus 992
NL-6200 AZ Maastricht
Mail
info@renmmatrix.nl
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