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De invloed van corona op de cijfers
2020 stond in het teken van corona. Het 
afgelopen jaar is een jaar geweest dat we ons 
hele leven zullen herinneren. Het is in alle 
opzichten de wereld op z’n kop. Van volle 
ziekenhuizen, een intelligente lockdown en 
thuiswerken tot nog verdergaande maatregelen 
met testen, mondkapjes, een avondklok en 
gesloten winkels en horeca.

Het is duidelijk dat corona een flinke impact heeft 
op onze samenleving en dat is ook zichtbaar in de 
resultaten van Almere in de Peiling 2020. Elke 
twee jaar vraagt de afdeling Onderzoek & Statistiek 
aan de inwoners van Almere wat ze van bepaalde 
onderwerpen vinden. De respondenten hebben 
deze vragenlijst van Almere in de Peiling ingevuld 
tussen 27 oktober tot en met 29 november. We 
stonden toen aan het begin van de tweede golf. Er 
was nog geen mondkapjesplicht, het was slechts 
een dringend advies. Uit Almere in de Peiling 2020 
blijkt dat, door de genomen coronamaatregelen, 
de helft van de Almeerders zich veilig voelt. De 
reden die deze Almeerders daarvoor aangeven, is 
omdat ze zich goed aan de maatregelen houden. 
De 14% van de Almeerders die zich onveilig voelt, 
geeft aan dat dit komt omdat anderen zich niet 
goed aan de maatregelen houden.  

Almeerders waren in 2020 minder tevreden over 
de Gemeentelijke Reiniging. Door de lockdown 
gingen mensen thuis aan de slag; huis, tuin en 
balkon werden opgeruimd. Door de corona

maatregelen waren de recycleperrons tijdelijk 
gesloten, kwamen er meer meldingen van 
dumpingen en ergerden Almeerders zich aan 
zwerfafval in hun eigen omgeving.

Minder Almeerders voelen zich gediscrimineerd 
in hun vrije tijd of in de openbare ruimte. Er was 
ook minder gelegenheid voor ontmoeting, we 
moesten immers met z’n allen meer thuis zijn. 
Horeca en sportgelegenheden waren gesloten en 
reizen met het openbaar vervoer werd afgeraden. 
We gingen minder of helemaal niet meer op reis, 
er reden minder treinen en er vlogen minder 
vliegtuigen. Daardoor nam ook de geluidshinder 
van trein en vliegverkeer af. 

Sommige mensen verloren hun baan door de 
coronacrisis, waardoor meer Almeerders gebruik 
moeten maken van de Voedselbank.
In tijden van crisis zoeken mensen naar betrouw
bare informatie over de nieuwe maatregelen en 
tegemoetkomingen. Bij ‘Informatievoorziening 
door de gemeente’ is een toename in de 
waardering te zien.

Ook landelijk wordt er volop onderzoek gedaan 
naar de ontwikkelingen in de maatschappelijke 
gevolgen van corona. Zo constateerde het Sociaal 
en Cultureel Planbureau dat bijna de helft van de 
vrijwilligers, sinds corona, minder tijd besteedt 
aan vrijwilligerswerk. Deze trend herkennen we 
niet in Almere. Bij ‘Mantelzorg’ is het niet duidelijk 

of er sprake is van een 
coronaeffect. Er zijn nog 
evenveel mantelzorgers als 
in de vorige peiling. Maar 
landelijke en provinciale onderzoeken laten zien, 
dat aan de ene kant mantelzorgers hun 
huisgenoten meer hulp moesten geven, omdat 
professionele hulpverleners minder zorg konden 
geven. Aan de andere kant konden mantelzorgers 
door de coronamaatregelen niet meer naar de 
verzorgingshuizen toe. Deze twee ontwikkelingen 
heffen elkaar bijna op. 

Ik ben benieuwd of dit coronaeffect ook in Almere 
in de Peiling van 2022 nog doorklinkt. Misschien is 
dit hoofdstuk dan afgesloten of is dit slechts het 
begin van het nieuwe normaal. Maar dat weten we 
pas over twee jaar. Voor nu wens ik u veel plezier 
met het lezen van deze Almere in de Peiling. 

Naast de vragen over corona zijn ook Groen & 
Gezond Almere, Groen, water en natuur, 
Huisvesting kwetsbare burgers en Ecologie 
nieuwe onderwerpen in de Almere in de Peiling. 
Alle resultaten zijn beschreven in zeventien 
themasheets. De gemeente besteedt in de 
komende jaren aandacht aan deze uitkomsten. 
Het is van belang dat alle Almeerders zo plezierig 
mogelijk kunnen leven in hun stad.

Franc Weerwind
Burgemeester Almere
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SIGNIFICANTE VERSCHILLEN
Als er sprake is van een significant verschil ten opzichte van de vorige of 
eerdere meting, wordt dit in de grafiek aangegeven met een *.
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SAMENVATTING

De Gemeente Almere vroeg aan in totaal 16.550 Almeerders van 18 jaar en 
ouder uit een aselecte steekproef en aan paneldeelnemers om hun mening 
te geven over 17 uiteenlopende onderwerpen. Deze onderwerpen waren 
verdeeld over drie schriftelijke en online vragenlijsten met als 
overkoepelende thema’s: Communicatie, Woonomgeving en Sociaal. Bijna 
4.300 Almeerders gaven aan die oproep gehoor.

Respondenten waren hoger opgeleid dan gemiddeld, maar in leeftijd, 
stadsdeel en geslacht weken ze niet veel af van de Almeerse bevolking. Het 
afwijkende opleidingsniveau van de respon denten zal leiden tot enige 
vertekening in de antwoorden, maar in de regel niet meer dan 3 procent
punten afwijken van de werkelijke verdeling van antwoorden. De uitkomsten 
geven een goed beeld van veranderingen over de tijd, en waar opleiding een 
belangrijke factor was, zijn de resultaten uitgesplitst in de rapportage.

COMMUNICATIE
In de vragenlijst over het thema Communicatie kwamen zaken aan bod als 
het imago van Almere, informatievoorziening en dienstverlening door de 
gemeente, de gemeentepolitiek en veiligheids gevoel naar aanleiding van 
de coronamaatregelen.

GROTE MEERDERHEID VAN ALMEERDERS IS POSITIEF OVER 
ALMERE, MAAR EEN DEEL VOELT ZICH NIET ECHT BETROKKEN 
BIJ DE STAD
De helft van de Almeerders is trots op Almere, en vier op de tien een beetje 
trots. Deze percentages zijn al twaalf jaar min of meer stabiel. Zes op de tien 
Almeerders voelt zich erg of een beetje betrokken bij de stad en bijna vier op 
de tien niet echt of helemaal niet. Een kwart van de Almeerders voelt zich 
erg betrokken bij hun eigen buurt, twintigers wat minder en senioren wat 
meer. Bewoners van Almere Haven en Hout voelen zich het meest betrokken 

bij hun eigen buurt, bewoners van Almere Buiten het minste. Bijna negen op 
de tien Almeerders vindt het prettig om in Almere te wonen, maar 2% vindt 
het (heel) onprettig. De helft van de Almeerders meent dat het imago van 
Almere verbetert.

ALMEERDERS POSITIEVER OVER INFORMATIEVOORZIENING 
DOOR GEMEENTE
Almeerders zijn in 2020 aanzienlijk positiever dan in 2018 over vindbaarheid 
en begrijpelijkheid van informatievoorziening door de gemeente. Een 
mogelijke verklaring is de invloed van de coronacrisis, waarin –naast 
toegenomen wantrouwen– het institutioneel en politiek vertrouwen toenam 
in Nederland.

Almeerders zijn –net als in eerdere peilingen– het meest geïnteresseerd in 
informatie over gebeurtenissen in de eigen buurt, de ontwikkeling van de 
stad en werkzaamheden. De belangstelling voor dit soort onderwerpen is 
toegenomen. Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in informatie over 
evenementen. De helft van de Almeerders gebruikt de huisaanhuiskrant 
Almere Deze Week als bron voor gemeentelijke informatie. De senioren zijn 
de grootste groep. Ruim een kwart van de Almeerders gebruikt de website 
van de gemeente Almere voor informatie over de gemeente. Steeds meer 
laten Almeerders zich informeren door familie, vrienden en kennissen. Twee 
op de tien Almeerders halen hun informatie over de gemeente (onder meer) 
uit hun netwerk; onder twintigers is dit vier op de tien.

VOORKEUREN VOOR WIJZE VAN CONTACT MET GEMEENTE 
VERANDEREN
Wanneer Almeerders iets willen regelen via de gemeente, geeft de helft de 
voorkeur aan een elektronisch formulier op de website, en dat is meer dan in 
2018. Minder Almeerders dan in 2018 geven de voorkeur aan een bezoek aan 
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het stadhuis of een email. Voor een kwart van de Almeerders is videobellen 
een optie om contact op te nemen met de gemeente. De website van de 
gemeente Almere wordt goed bezocht, door negen op de tien Almeerders. 
Ongeveer twee derde van de bezoekers van de website vinden deze volledig, 
overzichtelijk en snel en eenvoudig in gebruik.

ALMEERDERS ZIEN NIET ALLE KERNWAARDEN UIT DE 
ORGANISATIEVISIE EVEN GOED TERUG IN HET GEDRAG VAN 
AMBTENAREN
De meerderheid van de Almeerders die contact hebben gehad met 
medewerkers van de gemeente Almere, herkennen een aantal kernwaarden 
van de organisatie in het gedrag van de medewerkers, zoals slagvaardigheid 
en betrouwbaarheid. Waarden als samen en hartelijk worden over het 
algemeen wel herkend, maar hierover zijn de meningen meer verdeeld. Aan 
de inventiviteit van medewerkers van de gemeente kan volgens Almeerders 
nog het nodige verbeterd worden.

DE HELFT VAN DE ALMEERDERS WEET NIET OF DE RAAD IN 
HEN GEÏNTERESSEERD IS
Twee derde van de Almeerders heeft enige interesse in de lokale politiek, en 
dat is ongeveer vergelijkbaar met de vorige twee peilingen. Vooral senioren, 
woningbezitters en hoger opgeleiden zijn geïnteresseerd in de gemeentelijke 
politiek. Het aantal Almeerders dat de lokale politiek volgt via sociale of 
traditionele media is sinds 2018 verdubbeld van 3 naar 6 op de 10 
Almeerders. Tegelijkertijd daalde echter het aandeel Almeerders dat via 
websites van gemeente, Raad of media informatie zoekt over de 
gemeentepolitiek.

Ongeveer de helft van de Almeerders kan geen mening geven over vragen of 
de Raad van Almere hen goed vertegenwoordigt, of ze vertrouwen hebben in 
de Raad, en of de Raad geïnteresseerd is in hun mening. Twee op de tien 
Almeerders menen dat de Raad geïnteresseerd is in hun mening en bijna 
even veel menen van niet. De groep Almeerders die van mening is dat ze 
invloed hebben op beslissingen van de Raad is klein: 1 tot 2 op de 10. De 

groep die echt meent dat ze Raadsbeslissingen niet kunnen beïnvloeden is 
even klein. De meeste Almeerders, 6 op de 10, hebben geen idee.

HELFT VAN DE ALMEERDERS VOELT ZICH VEILIG DOOR 
CORONAMAATREGELEN
De helft van de Almeerders voelt zich veilig door de genomen corona
maatregelen en iets meer dan 1 op de 10 voelt zich onveilig. Het 
veiligheidsgevoel als gevolg van de coronamaatregelen is niet afhankelijk 
van leeftijd. Almeerders voelen zich in grote meerderheid veilig omdat ze 
zich aan de maatregelen houden en iets meer dan de helft voelt zich veilig 
omdat ze thuis blijven en omdat in Almere ruimte is om afstand te houden.

WOONOMGEVING
In de vragenlijst over de woonomgeving werd dit jaar gevraagd naar veel 
onderwerpen over hoe Almeerders zich verhouden tot het groen, water en 
natuur in de stad. Ook werd gevraagd naar duurzame energie, onderhoud 
van de openbare ruimte, afvalinzameling en geluidshinder.

ALMEERDERS VINDEN GROEN, WATER EN NATUUR 
BELANGRIJK VOOR ALMERE
Het gebruik en waardering van het groen, water en natuur in Almere werd 
dit jaar voor het eerst gepeild. Van de Almeerders gaat twee derde op zijn 
minst wekelijks wel naar een groene plek in de eigen buurt of wijk en een 
derde naar een park in het eigen stadsdeel. Veel Almeerders noemen 
spontaan de Kemphaan als belangrijke groene locatie in de stad. Twintigers 
gebruiken het groen het minst.

Nagenoeg alle Almeerders vinden groen, water en natuur in Almere 
belangrijk voor hun gezondheid en vinden het belangrijk dat er voldoende 
ruimte is voor planten en dieren in Almere. Ook vinden 9 op de 10 
Almeerders dat groen, water en natuur bepalend zijn voor de identiteit van 
Almere.
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Ruim vier op de tien van de Almeerders geven aan voorzieningen in de 
buitenruimte te missen, zoals speeltuinen voor groot en klein, bankjes, een 
openluchtzwembad en prullenbakken.

MEESTE ALMEERDERS VINDEN EEN GROEN EN GEZOND 
ALMERE BELANGRIJK
Onder de noemer Groen & Gezond Almere werken gemeente en partners aan 
biodiversiteit, voedsel en circulaire economie. De meeste Almeerders, 7 op 
de 10, vinden het belangrijk dat gemeente en partners hieraan werken en 1 
op de 10 vindt dat onbelangrijk. Het programma Groen & Gezond Almere is 
tamelijk onbekend, maar driekwart van de Almeerders kent wel een of meer 
initiatieven die vanuit het programma worden ontplooid. Tegel eruit, Plant er 
in en de Floriade Parade zijn de bekendste.

Negen op de tien Almeerders vinden dat het vergroenen van de tuin en 
huishouden hun eigen verantwoordelijkheid is. Vooral jongere Almeerders 
kunnen overgehaald worden om hun eigen tuin te vergroenen wanneer ze 
een bijdrage ontvangen van de gemeente. De grote meerderheid van de 
Almeerders geeft aan het afval goed te scheiden, gezond en gevarieerd te 
eten en zo min mogelijk voedsel weg te gooien.

VEEL ALMEERDERS ZIJN TROTS OP DE NATUUR IN ALMERE
Stadsecologie is een nieuw onderwerp in Almere in de Peiling. Twee derde 
van de Almeerders doet iets om de natuur te helpen, zoals bewust te zorgen 
voor een groene tuin (een tuin die voor meer dan 2/3 niet bestraat is). De 
grote meerderheid van de Almeerders, 8 op de 10, vindt dat ze vanuit huis zo 
in de natuur is en is trots op de natuur in Almere. Een meerderheid vindt dat 
de gemeente meer zou moeten doen voor de natuur in Almere, al zijn de 
meningen hierover meer verdeeld. Een kleine groep (4%) ervaart overlast 
van de natuur in Almere.

VEEL ALMEERDERS VINDEN HET BELANGRIJK DAT ENERGIE 
MILIEUVRIENDELIJK WORDT OPGEWEKT
Vergeleken met 2018 zijn meer Almeerders tevreden over de prijs van 
energie en gas. In Almere Haven is 7 op de 10 bewoners tevreden over de 
prijs van verwarming of gas, terwijl in stadsdelen die zijn aangesloten op het 
warmtenet de helft van de bewoners tevreden is over de prijs. Iets meer dan 
de helft van de Almeerders maakt gebruik van groene stroom, en dat is even 
veel als in 2018.

De grote meerderheid van de inwoners van Almere, 8 op de 10 van hen, 
vinden het belangrijk dat energie milieuvriendelijk wordt opgewekt. De helft 
van de Almeerders vindt dat energie alleen duurzaam mag worden opgewekt 
en bijna de helft zou zelf willen investeren in duurzame energie. De 
meningen zijn verdeeld over de vraag of de gemeente bewoners en bedrijven 
zou moeten verplichten om duurzame energie te gebruiken. Bijna alle 
Almeerders nemen wel een of enkele maatregelen om energie te besparen.

MEER ALMEERDERS TEVREDEN OVER HET ONDERHOUD VAN 
DE WOONOMGEVING
Vergeleken met 2018 zijn meer Almeerders tevreden over het onderhoud van 
de openbare ruimte in hun wijk, zoals over speelplekken, het onderhoud van 
plantsoenen en paden, en het maaien van het gras. De helft tot twee derde 
van de Almeerders is hier tevreden over. Tegelijkertijd zijn er meer 
Almeerders die menen dat het onderhoud van hun buurt is verslechterd (3 
op de 10) dan die vinden dat het onderhoud is verbeterd (1 op de 10). De 
percentages Almeerders die vinden dat het onderhoud van de buurt is 
verbeterd of verslechterd, zijn overigens al jaren stabiel.

De grote meerderheid van de Almeerders (8 op de 10) verwijdert zelf wel 
eens onkruid of zwerfafval van hun stoep. De meeste Almeerders (6 op de 
10) vinden ook dat bewoners zelf moeten meewerken aan het schoonhouden 
van hun straat, maar er zijn er meer, namelijk drie kwart, die vinden dat de 
verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de straat bij de gemeente 
ligt. Vergeleken met 2018 zijn er iets meer Almeerders die vinden dat 
bewoners zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor een schone straat.
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ALMEERDERS MINDER TEVREDEN OVER WEGHALEN VAN 
GEDUMPT AFVAL
Zeven op de tien Almeerders zijn tevreden over de wijze van afvalinzameling 
en de uitvoering daarvan. Veel minder Almeerders zijn tevreden over de 
gemeente als het gaat om het schoonhouden van hun buurt (4 op de 10 is 
tevreden) en het verwijderen van dumpingen (3 op de 10).

Vergeleken met 2018 zijn minder Almeerders tevreden over de vuilophaal, 
het legen van containers, het schoonhouden van de eigen buurt door 
buurtbewoners, en het weghalen van gedumpt afval. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de coronamaatregelen. Veel mensen bleven noodgedwongen 
thuis en gingen hun huis en tuin opruimen en zetten het afval op straat. 
Buurtgenoten, die ook meer thuisbleven, stoorden zich meer aan het 
zwerfvuil in hun buurt. Als het gaat om afval, wordt het illegaal dumpen van 
afval ook door meer Almeerders dan voorheen gezien als het grootste 
probleem.

MINDER GELUIDSHINDER
Een kleine groep, zo’n 1 op de 10 Almeerders, ervaart ernstige geluidshinder. 
Vergeleken met 2018 is de groep Almeerders die ernstige geluidshinder 
ervaart afgenomen, in het bijzonder van vliegtuigen, treinen, overige 
bronnen en bedrijven. Dit is waarschijnlijk het gevolg van coronamaatregelen, 
waardoor treinen minder reden, vliegtuigen aan de grond bleven en 
sommige bedrijven niet meer konden produceren. In de avonduren ervaren 
meer mensen ernstige geluidshinder dan op andere momenten van de dag of 
nacht.

SOCIALE THEMA’S
In de vragenlijst over sociale thema’s kwamen net als in eerdere peilingen 
de onderwerpen mantelzorg, vrijwilligerswerk, ervaren discriminatie en 
inkomen en rondkomen aan de orde. Een nieuw onderwerp waarover 
Almeerders hun mening werd gevraagd was mensen met psychische 
problemen.

IETS MINDER ALMEERDERS GEVEN LANGDURIG EN INTENSIEF 
MANTELZORG
Meer dan 1 op de 10 Almeerders geeft in meer of mindere mate mantelzorg. Het 
gaat vooral om mensen ouder dan 44 die hun ouders helpen. Het aantal 
Almeerders dat langdurig en intensief mantelzorg geeft is iets afgenomen van 8 
in 2018 naar 5%. Mogelijk is deze afname een gevolg van de corona maatregelen 
en de zorgen om zelf besmet te worden of om kwetsbaren te besmetten.

Van de mantelzorgers die langdurig en intensief mantelzorg geven, is bijna 2 
op de 10 zwaar of overbelast. Er zijn aanwijzingen dat dit aandeel landelijk 
nog hoger is. Vergeleken met 2018 zijn er minder mantelzorgers die minder 
zijn gaan werken en zijn er meer tevreden over het delen van de zorg met 
anderen. Mantelzorgers die langdurig en intensief mantelzorg geven en 
betaald werk hebben, hebben meer behoefte aan ondersteuning van 
organisaties als de VMCA dan degenen zonder betaald werk.

EEN KWART VAN DE VRIJWILLIGERS DOET HUN WERK 
INCIDENTEEL, DRIEKWART REGELMATIG OF VAAK
Een derde van de Almeerders heeft in 2020 vrijwilligerswerk gedaan. Een 
kwart van de vrijwilligers doet dit incidenteel, de helft regelmatig, en een 
kwart heel vaak. Vrijwilligers onder de 30 jaar doen hun vrijwilligerswerk 
meer dan gemiddeld incidenteel: 4 op de 10 van hen. Landelijk nam het 
aandeel vrijwilligers af en degenen die wel vrijwilligerswerk deden, deden 
dit minder vaak. Door de coronacrisis werd het moeilijker om het traditionele 
vrijwilligerswerk bij een organisatie te doen, maar gingen meer mensen zich 
incidenteel vrijwillig inzetten voor anderen. In Almere zijn deze trends ook 
wel indicatief te zien, maar er waren te weinig respondenten om dit met 
zekerheid te kunnen vaststellen. Meer dan in eerdere jaren voelen 
vrijwilligers zich ondersteund door een organisatie.

Motieven om geen vrijwilligerswerk te doen zijn aan het veranderen. Meer 
dan voorheen zijn een slechte gezondheid en zich niet willen vastleggen een 
reden om geen vrijwilligerswerk te doen. Geen tijd hebben werd juist minder 
belangrijk –al is dat nog steeds de belangrijkste reden dat mensen geen 
vrijwilligerswerk doen.
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MINDER ALMEERDERS ERVAREN DISCRIMINATIE
Het aantal Almeerders dat zich gediscrimineerd voelde nam tussen 2018 en 
2020 af. In de openbare ruimte en vrije tijd moet de oorzaak van deze afname 
waarschijnlijk vooral gezocht worden in de coronamaatregelen, waardoor 
mensen elkaar niet meer tegenkwamen in openbare gelegenheden. 
Wanneer er minder contact is, is er ook minder gelegenheid tot negatieve 
bejegening en ervaren discriminatie. Een kleine groep Almeerders (minder 
dan 1 op de 10) voelde zich gediscrimineerd in het contact met 
zorgverleners, politie en/of gemeente. Hun aandeel is gehalveerd ten 
opzichte van in 2018. Van de Almeerders die (tijdelijk) werk of stage zochten, 
voelden 2 op de 10 zich waarschijnlijk of zeker gediscrimineerd, een lichte 
afname ten opzichte van 2018.

Leeftijdsdiscriminatie komt volgens Almeerders steeds minder voor, een 
trend die al sinds de eerste meting in 2016 aan de gang was. Van de 
Almeerders die zich gediscrimineerd voelden, noemen meer dan in 2018 
mensen hun huidskleur of hun land van herkomst als reden voor 
discriminatie.

VEEL ALMEERDERS AARZELEND TEGENOVER MENSEN MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN IN EIGEN STRAAT
Van alle Almeerders kennen er 4 op de 10 persoonlijk iemand met 
psychische problemen. De helft van de Almeerders is bereid om mensen 
met psychische problemen te helpen, onder twintigers is dit aandeel 7 op de 
10. Er zijn meer Almeerders die vinden dat mensen met psychische 
problemen welkom zijn om bij hen in de straat te komen wonen dan 
Almeerders die daar tegen zijn, maar de helft van de Almeerders aarzelt 
hierover. Almeerders zijn niet onverdeeld positief over het overheidsbeleid 
om mensen met psychische problemen langer thuis te laten wonen. Een 
minderheid van 2 op de 10 Almeerders kent het Meldpunt OGGz of Vangnet 
en Advies. De grote meerderheid van Almeerders, 9 op de 10, ervaart geen 
overlast van mensen met psychische problemen. Bewoners van 
huurwoningen en mensen met lage inkomens ervaren 2x zo vaak overlast 
van mensen met psychische problemen als gemiddeld.

DE MEESTE ALMEERDERS KOMEN MAKKELIJK ROND VAN HUN 
INKOMEN, MAAR 1 OP DE 10 NIET
Almeerse huishoudens verdienen meer dan huishoudens in andere steden 
van vergelijkbare omvang. De meeste Almeerders (7 op de 10) komen 
gemakkelijk rond van hun inkomen en iets minder dan 1 op de 10 komt 
moeilijk tot zeer moeilijk rond. Het aandeel Almeerders dat makkelijk 
rondkomt van hun inkomen is toegenomen ten opzichte van 2018. Een 
verrassende uitkomst, gezien de crisis die is ontstaan door de 
coronapandemie.

Vergeleken met 2018 hebben meer Almeerders een hypotheek, in 2020 6 op 
de 10. Minder Almeerders staan rood bij een bank of bij familie. Een kleine 
groep van 5% van de Almeerders heeft te maken gehad met 
betalingsachterstanden en 1 op de 10 Almeerders mijdt medische zorg 
vanwege financiële redenen zoals de eigen bijdrage. Het aandeel Almeerders 
dat wel eens klant is geweest bij de Voedselbank nam toe van 3% in 2018 
naar 8% in 2020. De Voedselbank bevestigt een toename van het aantal 
klanten en wijt dit deels aan de gevolgen van de coronacrisis.
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BESCHOUWING

Uit een stadspeiling met zo veel verschillende onderzoeksvragen laten rode 
draden zich maar met moeite onderscheiden. Toch doen we een poging en 
beschrijven we de drie meest opvallende conclusies die uit deze peiling te 
trekken vallen: de invloed van de coronapandemie, de meeste Almeerders 
zijn tevreden en betrokken; en het grote belang van natuur en groen voor 
Almeerders. We sluiten af met een kanttekening.1

DE INVLOED VAN DE CORONAPANDEMIE
Almere in de Peiling is geen coronapeiling, zoals er momenteel zo veel 
zijn. In de meeste onderwerpen is niet specifiek gevraagd naar de invloed 
van de coronapandemie. Wel blijkt de collectieve ervaring met de 
pandemie op tal van soms onverwachte facetten van invloed te zijn 
geweest.

INVLOED OP RELATIE MET DE OVERHEID
De peiling laat zien dat Almeerders overheidsinformatie meer waardeerden 
dan voorheen. We konden op basis van landelijk onderzoek beredeneren dat 
dit een mogelijk gevolg was van de coronacrisis. In tijden van crisis en 
onzekerheid scharen burgers zich meer achter de leiders.

Tegelijkertijd steeg het aantal Almeerders dat de lokale politiek volgt in de 
media. Het is mogelijk dat deze toegenomen belangstelling ook een gevolg is 
van de coronacrisis. De gemeente heeft weliswaar geen invloed op landelijke 
maatregelen, maar voert deze wel uit en communiceert hierover met 
burgers, bedrijven en organisaties. Nog niet eerder grepen overheden zo 

1 De beschouwing is een onderbouwde opvatting van de onderzoekers, geen feitelijke 
samenvatting van de enquêteresultaten. Er zijn enkele aanvullende statistische analyses 
gedaan die niet in de afzonderlijke hoofdstukken aan bod komen, omdat het gaat om 
verbanden ‘over de hoofdstukken heen’.

diep in op het dagelijks en economisch leven van Almeerders. Het is 
aannemelijk dat burgers geïnteresseerd zijn in hoe de lokale politiek 
hiermee omgaat.

Uit landelijk onderzoek en uit uitingen op (vooral) sociale media blijkt dat 
tegelijkertijd het wantrouwen tegen overheid en wetenschap toeneemt. De 
ingrijpende maatregelen in reactie op de pandemie hebben dit wantrouwen 
vleugels gegeven. In Almere in de Peiling zien we hier echter weinig van 
terug, of het moeten de lage percentages Almeerders zijn die vertrouwen 
hebben in de Raad van Almere. We hebben echter geen eerdere cijfers om 
dit vertrouwen mee te vergelijken. Het brengt ons op de kanttekening bij de 
methode aan het eind van deze beschouwing.

INVLOED OP RELATIE MET DE WOONOMGEVING
Almere is een ruim opgezette stad met veel openbaar groen. Het is goed 
denkbaar dat inwoners deze suburbane opzet extra waarderen in een 
situatie waarin sociaal contact ontmoedigd wordt, bezoek aan horeca en 
culturele evenementen niet mogelijk is, en mensen fysiek afstand tot elkaar 
moeten houden. Uit de peiling blijkt een lichte stijging van het aantal 
Almeerders dat Almere prettig vond om in te wonen, maar dit percentage 
was altijd al hoog. In ieder geval zien we in de peiling dat de helft van de 
Almeerders zich veilig voelt omdat ze er goed afstand kunnen houden, en dat 
Almeerders in overgrote meerderheid waarderen dat er zoveel groen, water 
en natuur dicht bij huis is.

De coronamaatregelen zijn waarschijnlijk ook van invloed geweest op het 
aantal afvaldumpingen door bewoners en de ergernis daarover door 
buurtgenoten. Tegelijkertijd realiseerden zich meer mensen dat het 
moeilijker voor de gemeente wordt om de buurt schoon te houden als 
buurtgenoten dat niet doen, zo lijkt het. Tot slot leidden de maatregelen tot 
minder verplaatsingen en dus ook tot minder geluidshinder door verkeer.
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INVLOED OP HET SOCIALE LEVEN
Almere in de Peiling geeft beperkt zicht op enkele sociale ontwikkelingen in 
de stad als gevolg van de coronacrisis. Landelijk onderzoek liet zien dat de 
coronacrisis er zowel toe leidde dat meer mensen elkaar gingen helpen, als 
dat mensen elkaar minder gingen helpen. De twee bewegingen heffen elkaar 
bijna op, ook in Almere. Thuisblijven en niet bij elkaar op bezoek gaan werd 
als een sociale daad gezien en verenigingen en organisaties sloten hun 
deuren. Het traditionele vrijwilligerswerk voor een organisatie werd 
daardoor belemmerd en het intensief mantelzorgen voor mensen buiten het 
eigen huishouden ook.

Een onverwacht effect van de coronamaatregelen is dat minder Almeerders 
zich gediscrimineerd voelden. Door het contact tussen stadsgenoten te 
beperken, komen Almeerders elkaar minder tegen en is er dus minder 
gelegenheid om elkaar negatief of discriminerend te bejegenen en zich 
gediscrimineerd te voelen. Toch lijkt afgenomen ervaren discriminatie zich 
wel over de hele linie voor te doen, ook in het contact met instanties en op de 
arbeidsmarkt. In een tijd waarin het onderwerp meer aandacht krijgt is dat 
opmerkelijk te noemen.

De coronamaatregelen hebben voor een deel van de Almeerders geleid tot 
financiële problemen, vooral onder mensen met flexibele contracten en in de 
horeca, reisbranche en in de culturele en sportieve sector. Dit zien we ook 
terug in de peiling, in de vorm van een toename van mensen die een beroep 
doen op stichtingen die mensen in armoede helpen.

Uit de peiling blijkt echter ook dat het merendeel van de Almeerders er 
financieel op vooruit is gegaan. Meer Almeerders kunnen gemakkelijk 
rondkomen van hun inkomen. Voor deze ogenschijnlijke discrepantie doen 
zich twee mogelijke verklaringen voor. Ten eerste blijkt uit landelijk 
onderzoek en uit rapportages van de Nederlandse Bank dat het vermogen 
van veel Nederlanders is toegenomen. Dat komt doordat Nederlanders 
minder geld uitgeven omdat ze niet uitgaan, niet winkelen, 
sportschoolabonnementen opzeggen en geen verre reizen maken. 
Daarnaast blijkt de economie van Almere niet of nauwelijks te krimpen, in 
tegenstelling tot omringende regio’s.

MEESTE ALMEERDERS TEVREDEN EN 
BETROKKEN
Wie afgaat op de media en beleidsstukken, krijgt al snel de indruk dat er 
veel mis gaat in de stad en dat veel Almeerders hulpbehoevend of boos zijn 
of zich afkeren van de politiek. Een algemene bevolkingsenquête als 
Almere in de Peiling laat echter de groep aan het woord die over het 
algemeen wat minder aandacht krijgt: de gewone Almeerder. En die 
gewone Almeerders zijn over het algemeen best tevreden en best 
betrokken bij hun stad.

DRIEKWART VAN DE ALMEERDERS IS TEVREDEN
In meerderheid zijn Almeerders tevreden over hun stad, hun directe 
woonomgeving, hun persoonlijke situatie, en over de lokale overheid. 
Uiteraard valt op al deze punten het nodige te verbeteren en Almeerders 
vragen daar in deze enquête ook aandacht voor, maar dit is in onze ogen wel 
een belangrijke bevinding die alarmisme nuanceert. Grofweg zijn 7 op de 10 
Almeerders gewoon tevreden. Ongeveer 2 op de 10 Almeerders zijn niet echt 
ontevreden, maar hebben op verschillende vlakken van het leven en de stad 
wel verbeterpunten en wensen, en 1 op de 10 ervaart tegenslag op 
verschillende terreinen.

De groep die zich echt niet thuis voelt in Almere vormt maar een heel kleine 
minderheid van 2% van de Almeerders. Al jaren is zo’n 15% minder 
uitgesproken ontevreden, maar vindt het ook niet echt prettig om in Almere 
te wonen. Zij zijn meer dan gemiddeld te vinden onder Almeerders met lage 
inkomens, huurders van woningen en twintigers. De verbanden zijn matig 
sterk, dus er zijn nog veel alternatieve verklaringen. De peiling biedt vele 
aanknopingspunten waarmee Almeerders geholpen kunnen worden: de 
ondersteuning van mantelzorgers, het bevorderen van een inclusieve 
samenleving, een groene, veilige en schone woonomgeving, en een duidelijke 
en dienstbare overheid zijn er maar enkele van.
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EEN DERDE VOELT ZICH NIET BETROKKEN: IS DAT 
PROBLEMATISCH?
Twee derde van de Almeerders is in enige mate geïnteresseerd in de lokale 
politiek en een derde niet. Gezien vanuit de lange termijn is deze verhouding 
niet opvallend. Het aandeel Almeerders dat enige interesse heeft in de 
lokale politiek schommelt sinds 2008 tussen de 63% (2008 en 2016) en 75% 
(2010 en 2014). De grootste sprong werd gemaakt na 2002, toen nog maar de 
helft (52%) van de Almeerders enige interesse had in de lokale politiek.

Het feit dat een derde zich niet politiek betrokken voelt is daarmee geen 
reden tot zorg, ook omdat driekwart van de Almeerders zich wel betrokken 
voelt bij de eigen buurt of wijk en zes op de tien bij de stad Almere. Wel blijkt 
de betrokkenheid van Almeerders bij de lokale politiek samen te hangen met 
hun betrokkenheid bij de woonomgeving. Almeerders die minder 
geïnteresseerd zijn in de lokale politiek, voelen zich minder betrokken bij 
hun wijk en bij de stad Almere, en vice versa.

De percentages Almeerders die zich betrokken voelen bij hun eigen buurt en 
bij de stad zijn sinds 2016 aan het dalen. Dit is op zich opmerkelijk, omdat 
Almeerders door de coronamaatregelen in 2020 meer dan ooit aan huis 
gebonden zijn. Dat zou doen vermoeden dat Almeerders zich meer betrokken 
voelen bij hun directe woonomgeving, en dat de percentages dus eerder 
zouden stijgen dan dalen. Gezien vanuit de langere termijn echter, sinds 
2002, is te zien dat de betrokkenheid bij de buurt of de stad nu eens 
toeneemt en dan weer afneemt. In dat licht zijn de percentages van 2020 niet 
opvallend te noemen.

Wat wel opvallend te noemen is, zijn de nieuwe cijfers in deze peiling over de 
kennis en veronderstellingen van Almeerders over de Raad van Almere. De 
helft van de Almeerders kan niet beoordelen in hoeverre de Raad 
geïnteresseerd is in hun mening en twee derde weet niet hoe ze invloed 
moeten uitoefenen op politieke besluitvorming. Dat zijn hoge percentages 
die te denken geven.

VEEL DRAAGVLAK VOOR GROENE EN 
DUURZAME THEMA’S
Een derde opvallende rode draad uit deze peiling is het grote en algemeen 
gedeelde draagvlak voor groene en duurzame thema’s. Deze peiling 
logenstraft in ieder geval de veronderstelling dat alleen hoogopgeleide 
politiek links georiënteerde mensen vergroening en verduurzaming 
belangrijk zouden vinden. De groep Almeerders die zich echt tegen groene 
en duurzame ontwikkelingen keren en de natuur en klimaatverandering 
geen belang toekennen vormen maar een kleine minderheid.

Een meerderheid van 8 op de 10 Almeerders vindt het belangrijk dat Almere 
een groene stad is, dat energie duurzaam wordt opgewekt, en beschouwt de 
natuur in Almere als een bron van trots. Bijna alle Almeerders zien het 
belang van groen, water en natuur voor hun gezondheid. Groen, water en 
natuur worden zelfs door 9 op de 10 van de Almeerders beschouwd als 
bepalend voor de identiteit van Almere.

Het feit dat Almeerders in grote meerderheid het belang inzien van natuur, 
openbaar groen en duurzaamheid, betekent niet dat niemand zich zorgen 
maakt over de impact op hun eigen dagelijkse leven. Ongeveer de helft van 
de Almeerders maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de kosten van het 
aardgasvrij maken van de eigen woning. Ook betekenen de hoge cijfers niet 
noodzakelijk dat het dagelijkse gedrag van Almeerders één op één aansluit 
op hetgeen ze in de enquête zeggen. Vragenlijsten meten over het algemeen 
de intentie, maar om daar ook naar te handelen is voldoende kennis nodig en 
de alternatieven moeten niet veel meer moeite, tijd en geld kosten dan het 
oude gedrag. Voor veel Almeerders blijkt het goed scheiden van afval 
bijvoorbeeld best een lastige opgave, hoewel ze in de vragenlijst in groten 
getale aangeven hun afval goed te scheiden.
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ANDERE INFORMATIEBRONNEN BLIJVEN NODIG
Traditioneel sluit ieder onderzoeksrapport af met de aanbeveling dat meer 
onderzoek nodig is. Het is in ieder geval van belang om zich bij deze peiling 
twee zaken te realiseren.

Ten eerste zijn de Almeerders die de vragenlijsten invulden en opstuurden, 
gemiddeld hoger opgeleid dan de algemene bevolking. In de onderzoeks
verantwoording wordt uitgelegd dat corrigeren voor opleidingsniveau weinig 
uitmaakt voor de verdeling van de antwoorden. We zijn er vrij zeker van dat 
de in dit rapport beschreven verhoudingen binnen acceptabele marges een 
goede afspiegeling vormen van de verdeling in de hele bevolking. Dat komt 
enerzijds doordat hoger opgeleiden geen homogene groep zijn en attitudes 
en gedrag van veel meer afhangen dan van opleiding alleen. Anderzijds kan 
het ook komen doordat de respondenten op een vragenlijst misschien wel 
meer gemeen hebben met elkaar dan met degenen die de vragenlijst niet 
invulden.

Dat brengt ons op het tweede punt. Drie kwart van de Almeerders vulde de 
vragenlijst niet in. Het responsepercentage is vergelijkbaar met dat van vele 
andere vragenlijstonderzoeken onder de algemene bevolking in westerse 
landen. Toch missen we door een vragenlijstonderzoek het deel van de 
bevolking dat niet in staat is om vragenlijsten te beantwoorden, bijvoorbeeld 
omdat ze geen adres hebben of omdat ze slecht kunnen lezen. Ook missen 
we degenen die de overheid wantrouwen en bijvoorbeeld geloven in 
complotten of een crimineel leven leiden.

Peilingen vertellen kortom niet het hele verhaal. In combinatie met 
geregistreerde data en kwalitatief onderzoek ontstaat een completer beeld. 
Zonder peilingen als deze was het beeld echter ook niet compleet geweest.
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GROEN, WATER EN NATUUR

Hoe ervaren Almeerders 
hun groene stad?

• Ruim vier op de tien van de Almeerders geeft aan 
voorzieningen in de buitenruimte te missen; dit 
zijn speeltuinen voor groot en klein, bankjes, een 
openluchtzwembad en prullenbakken.

• Het vaakst komen de Almeerders op een groene 
plek in de eigen wijk (twee derde dagelijks of 
wekelijks). De Kemphaan wordt vaak spontaan 
genoemd als groene locatie.

• Jonge Almeerders gebruiken het 
groen het minst.

• Natuur is belangrijk; 80% of meer van de Almeerders 
erkent het belang van groen, water en natuur.

• Almeerders die dagelijks van het groen, het water en 
de natuur in Almere genieten, doen dit vooral voor de 
ontspanning en om een frisse neus te halen, om te 
genieten van de natuur en om te wandelen. 
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• 42%

• 80%

Kemphaan

GEMISTE VOORZIENINGEN MINST GEBRUIK VAN GROEN

REDENEN OM IN DE NATUUR TE ZIJN

GROENE LOCATIE

NATUUR IS BELANGRIJK



14

Al
m

er
e 

in
 d

e 
Pe

ili
ng

 2
02

0
G

roen, w
ater en natuur

BEZOEKERSFREQUENTIE
Almere is een groene gemeente en met vragen over groen, water en natuur 
willen we in kaart brengen hoe de Almeerders deze natuur gebruiken en 
waarderen. Dit hoofdstuk is nieuw in Almere in de Peiling, een vergelijking 
met voorgaande edities is daarom niet mogelijk.

Het vaakst komen de Almeerders op een groene plek in de eigen wijk, 36% 
geeft aan dagelijks en 31% komt hier wekelijks, zie figuur 1. Een park in het 
eigen stadsdeel wordt door 10% van de Almeerders dagelijks bezocht en 
door 21% wekelijks. Het minst gaan Almeerders naar één van de Almeerse 
stranden, toch geeft ongeveer de helft van de Almeerders aan daar een paar 
keer per jaar te komen, waarschijnlijk op de paar zonnige dagen die er per 
jaar zijn.

Figuur 1: Frequentie bezoek aan groen, water en natuur (n=3021)

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Een paar 
keer per 
jaar

Nooit

Een groene plek in mijn eigen wijk 36% 31% 12% 11% 10%
Een park in het eigen stadsdeel, 
bijvoorbeeld het Beatrixpark of 
Cascadepark

10% 21% 17% 28% 24%

Eén van de plassen of grachten in 
de stad, zoals het Weerwater of de 
Noorderplassen

7% 12% 17% 39% 25%

Eén van de bossen, bijvoorbeeld 
Almeerderhout of Pampushout

6% 17% 23% 35% 19%

Een natuurgebied aan de rand van 
de stad, bijvoorbeeld de 
Oostvaardersplassen of het 
Kromslootpark

6% 22% 22% 37% 14%

Eén van de Almeerse stranden 1% 5% 12% 49% 33%
Anders 8% 16% 13% 19% 43%

Op de open vraag welke andere groene plekken Almeerders graag bezoeken 
werd de Kemphaan door een kwart spontaan benoemd. Ook het Cirkelbos en 
de Oostvaardersplassen werden vaak genoemd, zie de woordwolk.
Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat jonge Almeerders (18 t/m 29 jaar) op alle 
groene locaties de laagste score hebben; zo gaat maar 14% dagelijks of 
wekelijks naar een natuurgebied aan de rand van de stad, bij de Almeerders 
tussen de 45 t/m 64 jaar is dit 31%.

Uitgesplitst naar verschillende huishoudens laat zien dat 69% paren met of 
zonder kind dagelijks of wekelijks naar een groene plek in de buurt gaat. Bij 
de eenoudergezinnen en alleenstaanden is dit 59%.

In figuur 2 is de bezoekfrequentie van het groen, water en natuur van de 
Almeerders per stadsdeel te zien. Het hoogste percentage is geel gearceerd 
en het laagste blauw. Het grootste verschil tussen de Almeerders uit de 
verschillende stadsdelen is de bezoekersfrequentie (dagelijks/wekelijks) 
voor een park in eigen stadsdeel; 52% van de inwoners van Almere Poort en 
Pampus geeft aan dit dagelijks of wekelijks te bezoeken, bij de inwoners van 
Almere Haven is dit 21% (31 procentpunt verschil). De inwoners van Almere 

Plek in Almere om graag te 
bezoeken

Score

Kemphaan 115
Cirkelbos 22
Oostvaardersplassen 21
Hoge en Lage Vaart 17
Kathedraalbos 17
Bos der Onverzettelijken 14
Dijk 14
Lumièrepark 14
Kotterbos 13
Pampushout 13
Tuin 13
Almere Buiten 12
Oosterwold 12
Leeghwaterplas 11
Muzenpark 11
Almeerderhout 10
Almere Haven 10

Plek in Almere om graag te 
bezoeken

Score

Beatrixpark 10
Oostrandpark 10
Weerwater 10
Kromslootpark 9
Vliegerpark 9
Meridiaanpark 8
Noorderplassen 8
Wilgenbos 7
Buitenhout 6
Hannie Schaftpark 6
Lepelaarsplassen 6
Volkstuin 6
Waterlandse Bos 6
Buitengebied 5
Speeltuin 5
Vroege Vogelbos 5
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8%

1%

6%

6%

7%

10%

36%

16%

5%

22%

17%

12%

21%

31%

13%

12%

22%

23%

17%

17%

12%

19%

49%

37%

35%

39%

28%

11%

43%

33%

14%

19%

25%

24%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders

Eén van de Almeerse stranden

Een natuurgebied aan de rand
van de stad, bijvoorbeeld de
Oostvaardersplassen of het

Kromslootpark

Eén van de bossen, bijvoorbeeld
Almeerderhout of Pampushout

Eén van de plassen of grachten
in de stad, zoals het Weerwater

of de Noorderplassen

Een park in het eigen stadsdeel,
bijvoorbeeld het Beatrixpark

of Cascadepark

Een groene plek in mijn eigen wijk

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Een paar keer per jaar Nooit

Kemphaan
Cirkelbos

Oostvaardersplassen
Hoge en Lage Vaart

Kathedraalbos

Bos der Onverzettelijken
Lumierepark

Dijk Pampushout

Kotterbos

Tuin

Almere Buiten

Oosterwold

Leeghwaterplas

Muzenpark

Almeerderhout

Almere Haven

Oostrandpark

Beatrixpark

Weerwater

Kromslootpark

Vliegerpark

Noorderplassen

Meridiaanpark

Wilgenbos

Hannie Schaftpark

Lepelaarsplassen

Waterlandse Bos

Buitenhout

Volkstuin

Vroege Vogelbos

Buitengebied

Speeltuin
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Buiten en Poort maken het minst gebruik van de plassen of grachten in de 
stad (6%), bij de inwoners van Almere Stad Oost en Centrum is dit 29% 
(23%punt verschil).

GEBRUIK EN BELANG VAN GROEN, WATER EN NATUUR
Almeerders die dagelijks van het groen, het water en de natuur in Almere 
genieten, doen dit vooral voor de ontspanning en om een frisse neus te halen 
(98%), om te genieten van de natuur (96%) en om te wandelen (92%), zie 
figuur 3.

Bijna alle Almeerders (99%) vinden het heel belangrijk om te kunnen 
ontspannen en een frisse neus te halen. Bij het vergelijken van gebruik en 
belang valt op dat 31% van de Almeerders aangeeft het groen, water en 
natuur te gebruiken om te spelen en dat 48% dit (heel) belangrijk vindt. Meer 
Almeerders geven dus aan het belangrijk te vinden, dan dat er Almeerders 
zijn die het ook daadwerkelijk doen. Dit geldt ook voor ontmoetingen: 38% 
ontmoet vrienden of buurtgenoten buiten en 59% vindt het (heel) belangrijk. 
Het grootste verschil is bij (mee)werken aan het beheer en onderhoud in het 

Figuur 2:  Frequentie bezoek dagelijks/wekelijks aan groen, water en natuur per stadsdeel 
(n=2342)

Almere 
Haven en 

Hout
Almere 
Buiten

Almere 
Poort en 
Pampus

Almere 
Stad 

Oost en 
Centrum

Almere 
Stad 
West

Een natuurgebied aan de rand 
van de stad

31% 31% 23% 19% 25%

Eén van de Almeerse 
stranden

6% 2% 16% 6% 6%

Eén van de bossen 36% 15% 36% 17% 24%

Een park in het eigen 
stadsdeel

21% 21% 52% 32% 41%

Eén van de plassen of 
grachten in de stad

14% 6% 6% 29% 28%

Een groene plek in mijn eigen 
wijk

80% 63% 72% 64% 66%

Figuur 3: Gebruik en belang van groen, water en natuur (n=2785)

Gebruik en belang (heel) 
belangrijk

Doe ik wel

Ontspannen en een frisse 
neus halen

99% 98%

Genieten van de natuur 98% 96%
Wandelen 93% 92%
Fietsen (niet recreatief) 75% 67%
Sporten 74% 62%
Voor ontmoetingen 59% 38%
Spelen, bv met kinderen 48% 31%
Watersporten 22% 13%
(mee)werken aan beheer en 
onderhoud

42% 11%

groen: 11% van de Almeerders geeft aan dit te doen en 42% vindt dit (heel) 
belangrijk. 

Elke leeftijdsgroep geniet op een eigen manier van de buitenactiviteiten:
• Bijna de helft van de jongere Almeerders (t/m 44 jaar) gebruikt het groen 

om vrienden of buurtgenoten te ontmoeten. Bij de oudere Almeerders (45 
jaar of ouder) is dit een derde.

• Almeerders van 30 t/m 44 jaar wandelen graag (95%), senioren wandelen 
naar verhouding minder (86%).
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Spelen, bv met kinderen
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Sporten
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Genieten van de natuur

Ontspannen en een
frisse neus halen

Doe ik wel (heel) belangrijk
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• Van alle huishoudens gebruiken alleenstaanden de buitenruimte het minst 
om te sporten (56%), bij paar met kind is dit 89%. Ook hoger opgeleiden 
sporten meer buiten (66%) dan langer opgeleiden (53%).

• En natuurlijk speelt het paar met kind het meest (50%) en de 
alleenstaande het minst (13%).

Ook op stadsdeelniveau is hier een verschil te zien: inwoners van Almere 
Poort en Pampus spelen het meest (44%) en inwoners van Almere Stad Oost 
en Centrum het minst (30%). Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de 
leeftijdsopbouw van het stadsdeel. In Almere Poort wonen veel jonge 
mensen. Inwoners van Almere Stad West watersporten het meest (17%), de 
inwoners van Almere Buiten het minst (9%).

Figuur 4:  Belang van groen, water en natuur: Almeerders die aangeven geen gebruik te maken 

Heel 
belangrijk

Belangrijk Niet 
belangrijk

Watersporten (n=2251) 1% 10% 89%
(mee)werken aan beheer en 
onderhoud (n=2291)

4% 31% 65%

Fietsen, niet recreatief (n=873) 4% 29% 67%
Spelen, bv met kinderen (n=1772) 4% 20% 77%
Voor ontmoetingen (n=1616) 4% 29% 67%
Sporten (n=1007) 5% 31% 64%
Wandelen (n=212) 8% 31% 61%
Genieten van de natuur (n=99) 11% 48% 41%
Ontspannen en een frisse neus 
halen (n=48)

13% 50% 38%

Van de Almeerders die hebben aangegeven niet te genieten van de natuur, te 
ontspannen in de buitenlucht, te sporten, enzovoort staat in figuur 4 
aangegeven hoe belangrijk of onbelangrijk zij bepaalde outdooractiviteiten 
vinden. Watersporten (89%), spelen (77%) en fietsen en ontmoetingen 
(beiden 67%) vinden deze Almeerders niet belangrijk. Maar ontspannen en 
een frisse neus halen vindt toch twee derde van deze Almeerders (heel) 
belangrijk, 59% vindt het (heel) belangrijk om te genieten van de natuur en 
39% vindt wandelen (heel) belangrijk.

BEELDVORMING
• De aanwezigheid van groen, water en natuur is van groot belang voor veel 

Almeerders: 98% vindt dat groen, water en natuur belangrijk zijn voor de 
gezondheid. Ook is het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor planten en 
dieren in onze stad, vindt 98% van de Almeerders.

• Acht op de tien Almeerders zoeken in de zomer, als het te warm wordt, 
verkoeling in gebieden met groen, water en natuur, 12% doet dit niet en 8% 
heeft geen mening.

• Een op de tien Almeerders geeft aan het niet eens te zijn met de stelling 
dat groen, water en natuur een belangrijke reden is om hier te (blijven) 
wonen, 7% heeft geen mening en 84% geeft aan dat dit wel het geval is.

• Met de stelling “De aanwezigheid van groen, water en natuur naast de 
deur verhoogt de waarde van mijn woning” is 84% van de Almeerders het 
eens, 12% heeft geen mening en is 4% het er (helemaal) niet mee eens.

De leeftijdscategorieën 30 t/m 44 jaar en 45 t/m 64 jaar zijn het vaker 
helemaal met de stellingen eens dan de jonge Almeerders en de senioren. 
Ook de hoogopgeleiden zijn het vaker met de stellingen eens dan de 
laagopgeleiden.
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GEMISTE VOORZIENINGEN
Ruim vier op de tien (42%) van de Almeerders geven aan voorzieningen in de 
buitenruimte te missen. Dit zijn vooral Almeerders tussen de 30 t/m 44 jaar 
(49%), paren met kind (46%), Almeerders uit Almere Poort en Pampus (51%), 
vrouwen (48%) en hoogopgeleiden (45%), zie figuur 6.

De respondenten die voorzieningen misten konden dit omschrijven in een 
open antwoord, zie de woordwolk. Voorzieningen die sport en spel 
ondersteunen worden het meest gemist, bijvoorbeeld speeltuinen en 
sporttoestellen in de buitenruimte. Bankjes en picknicktafels of plekken om 
elkaar te ontmoeten staan op een gedeelde tweede plaats, samen met het 
buitenzwembad. Ook is er veel behoefte aan prullenbakken en willen 
mensen dat er meer onderhoud en/of toezicht is. Meer (gevarieerd) groen en 
openbare wc’s staan ook op het lijstje van gemiste voorzieningen.

Figuur 5: Stellingen (n=3025)

Stelling Helemaal 
mee eens

Mee eens (helemaal) 
mee oneens

Weet niet / 
geen mening 
/ n.v.t.

Groen, water en natuur zijn goed 
voor mijn gezondheid

77% 21% 1% 1%

Het is belangrijk dat er genoeg 
ruimte is voor planten en dieren in 
Almere

72% 26% 1% 1%

Groen, water en natuur bepalen in 
belangrijke mate de identiteit van 
Almere

55% 36% 5% 4%

De aanwezigheid van groen, water 
en natuur naast de deur verhoogt 
de waarde van mijn woning

53% 31% 4% 12%

Groen, water en natuur zijn een 
belangrijke reden voor mij om hier 
te (blijven) wonen

51% 33% 10% 7%

In gebieden met groen, water en 
natuur zoek ik verkoeling als het 
in de zomer te warm wordt

44% 36% 12% 8%

Figuur 6:  Achtergrondkenmerken van Almeerders die voorzieningen in de buitenruimte 
missen (n=2853)

Achtergrondkenmerk Percentage
65 jaar en ouder 35%
45 t/m 64 jaar 44%
30 t/m 44 jaar 49%
18 t/m 29 jaar 38%
Paar met kind 46%
Eenoudergezin 45%
Paar zonder kind 40%
Alleenstaande 40%
Almere Poort+Pampus 51%
Almere Haven+Hout 48%
Almere Stad Oost+Centrum 43%
Almere Stad West 43%
Almere Buiten 41%
Vrouw 48%
Man 38%
Hoogopgeleid 45%
Middelbaar opgeleid 43%
Laagopgeleid 33%

Voorziening Percentage
sport/spel 19%
bankjes 15%
zwembad 15%
afvalbakken 13%
toezicht en onderhoud 9%
meer groen 7%
wc 5%
hond 5%
horeca 4%
fiets en wandel pad 4%
verlichting 2%
waterpunten 1%
haven 1%
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DUURZAAMHEID EN ENERGIE

Welke afwegingen maken Almeerders op het 
gebied van milieu en duurzaamheid?

• Meer Almeerders tevreden over de prijs verwarming/
gas ten opzichte van 2018.

• Ruim de helft van de Almeerders maakt gebruik 
van groene stroom.

• 

• Merendeel Almeerders vindt het belangrijk dat 
energie milieuvriendelijk wordt opgewekt.

• Helft van Almeerders vindt dat energie alleen duurzaam 
mag worden opgewekt.

• Energie wordt voornamelijk bespaard door het verbruik 
thuis te verminderen.

• Meer dan de helft van de bewoners die hun woning 
aardgasvrij moet aanpassen maken zich hierover 
(financiële) zorgen.
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• >50%

• 50%
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ENERGIE BESPAREN

WONING AARDGASVRIJ AANPASSEN



19

Al
m

er
e 

in
 d

e 
Pe

ili
ng

 2
02

0
D

uurzaam
heid en energie

GEBRUIK VAN GROENE STROOM GELIJK GEBLEVEN
In 2020 maakt meer dan de helft van de bewoners van Almere gebruik van 
groene stroom, ongeveer even veel als in 2018 (figuur 2). Almeerders met 
een hogere opleiding (59%) maken naar verhouding vaker gebruik van 
groene stroom dan Almeerders met een middelbare (52%) of lagere 
opleiding (45%). Bewoners van koopwoningen maken vaker gebruik van 
groene stroom (56%) dan bewoners van huurwoningen (47%). Inwoners van 
Almere Haven (63%) en Almere Poort en Pampus (66%) maken naar 
verhouding meer gebruik van groene stroom dan bewoners van de overige 
stadsdelen. Jonge Almeerders maken daarentegen naar verhouding minder 
vaak gebruik van groene stroom (42%) dan de overige onderzochte 
leeftijdscategorieën.

Tabel 1 toont het gebruik van groene stroom door Almeerse huishoudens per 
stadsdeel tussen 2010 en 2020. In vergelijking met het onderzoek uit 2018 is 
vooral in Almere Haven en Hout en Almere Poort in 2020 het gebruik van 
groene stroom toegenomen. In de overige stadsdelen is er nagenoeg geen 
ontwikkeling in het gebruik van groene stroom waarneembaar.

Figuur 2: Gebruik van groene stroom (n=2.314)

Jaartal Aandeel GS
2002 23%
2004 40%
2006 39%
2008 35%
2010 37%
2014 43%
2016 45%
2018 53%
2020 54%

ALMEERDERS MEER TEVREDEN OVER DE PRIJS VAN DE 
VERWARMING OF HET GAS
Over het algemeen zijn Almeerders (zeer) tevreden over de warmte in huis, 
de service van nutsbedrijven en het ontbreken van elektriciteitsstoringen en/
of storingen in de verwarming (figuur 1). Almeerders zijn minder tevreden 
over de prijs van de verwarming of het gas (41% ontevreden of zeer 
ontevreden). Het aandeel Almeerders dat (zeer) tevreden is over de prijs van 
de verwarming of het gas is gestegen van 40% in 2018 naar 59% in 2020.
Vergeleken met verwarming door gas is stadsverwarming een milieu
vriendelijke manier om woningen van warm water te voorzien. In Almere 
Stad Oost, Almere Stad West en Almere Poort zijn woningen aangesloten op 
dit warmtenet. Van deze bewoners zijn respectievelijk 49%, 57% en 50% 
(zeer) tevreden over de prijs van de verwarming of het gas. In Almere haven, 
waar woningen niet op het warmtenet zijn aangesloten, is 70% (zeer) 
tevreden. Verder zijn 65plussers en bewoners van een huurwoning naar 
verhouding vaker (zeer) tevreden over de prijs van de verwarming en het 
gas, respectievelijk 66% en 64%.

Figuur 1: Hoe tevreden bent u over … (n=2.521)

Zeer 
tevreden

Tevreden Ontevreden Zeer 
ontevreden

Het aantal storingen in 
de verwarming

30% 65% 4% 1%

Het aantal 
elektriciteitsstoringen

28% 68% 4% 1%

De warmte van uw huis 16% 72% 10% 2%
De service van het 
verwarmings/
gasbedrijf

9% 81% 7% 3%

De prijs van de 
verwarming/het gas

2% 56% 31% 10%
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Tabel 1: Percentage huishoudens dat groene stroom gebruikt per stadsdeel (n=2.314)

Almere 
Haven+ 

Hout
Almere 

Stad Oost
Almere 

Stad West
Almere 
Buiten

Almere 
Poort

Almere 
totaal

2010 42% 36% 28% 45% 45% 37%

2014 49% 42% 39% 46% 36% 43%

2016 52% 45% 43% 45% 42% 45%

2018 58% 51% 49% 52% 58% 53%

2020 *63% 50% 48% 53% *66% 54%

*Significant verschil tussen 2020 en 2018

Figuur 3:  Groene stroom aanbieders (n=1.633)

Groene stroom aanbieder 2018 2020
Vattenfall (voorheen 
Nuon)

37% 41%

Overige 20% 17%
Greenchoice 12% 16%
Essent/ Energiedirect 12% 9%
Vandebron 2% 5%
Weet niet 3% 5%
Eneco 4% 4%
Nederlandse Energie 
Maatschappij

5% 3%

Pure Energie 1% 1%
om|nieuwe energie 1%

AANBIEDERS VAN GROENE STROOM
Door de jaren heen blijft Vattenfall (voorheen Nuon) de grootste aanbieder 
van groene stroom in Almere. Het marktaandeel dat Vattenfall had is in 2020 
is met 4% punt gestegen naar 41% ten opzichte van 2018 (figuur 3).

De belangrijkste reden om geen groene stroom te gebruiken blijkt lastig te 
beantwoorden. Een kwart van de Almeerders geeft aan niet te weten 
waarom zij geen groene stroom gebruiken. Daarnaast vindt een kwart van 
de bewoners groene stroom te duur (figuur 4).

Almeerders van 65 jaar en ouder geven naar verhouding vaker aan (33%) dat 
groene stroom geen toegevoegde waarde voor hen heeft. Daarentegen geven 
jonge Almeerders relatief vaak aan (38%) dat zij niet weten waarom zij geen 
groene stroom gebruiken. In vergelijking met het vorige onderzoek uit 2018 
is het aandeel Almeerders dat niet weet waarom zij geen groene stroom 
gebruiken toegenomen van 20% naar 25%.

Figuur 4:  Redenen om geen groene stroom te gebruiken (n=1.323)

Reden totaal
Weet ik niet 25%
Ik vind het te duur 25%
Groene stroom heeft 
voor mij geen 
toegevoegde waarde

18%

Ik vind het teveel moeite 
om over te stappen

10%

Ik weet niet hoe ik het 
moet aanvragen

4%

Anders 18%
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MERENDEEL ALMEERDERS VINDT HET BELANGRIJK DAT 
ENERGIE MILIEUVRIENDELIJK WORDT OPGEWEKT
Ruim vier vijfde (83%) van de Almeerders vindt het (zeer) belangrijk dat 
energie milieuvriendelijk wordt opgewekt. Dit is ongeveer even veel als in 
2018. Het percentage Almeerders dat het belangrijk vindt dat energie 
milieuvriendelijk wordt opgewekt is hoger onder Almeerders die al groene 
stroom gebruiken (91%) dan onder inwoners die gebruik maken van grijze 
energie (74%). Hoe hoger de genoten opleiding, hoe vaker men aangeeft dat 
het belangrijk is om energie milieuvriendelijk op te wekken.

Iets meer dan een op de tien Almeerders (13%) zou zeker willen investeren in 
windenergie via bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie. Dat is nagenoeg 
even veel als in 2018 toen 14% van de Almeerders geïnteresseerd was in een 
dergelijke investering. Minder dan de helft van de bewoners (44%) geeft aan 
dit misschien te willen doen. Bijna drie op de tien Almeerders (29%) is in het 
geheel niet geïnteresseerd in een dergelijke investering.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid zit in de genen van Almere. Met een meerkernige opzet en 
een sterke groenblauwe structuur staat Almere voor een divers en goed 
leefklimaat voor haar inwoners. Er gebeurt veel op het gebied van 
duurzaamheid in Almere, bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling op het gebied 
van energie, mobiliteit en duurzaam bouwen. In deze editie van Almere in de 
Peiling zijn aanvullende vragen rondom duurzaamheid aan bewoners 
voorgelegd.

De helft van de Almeerders (53%) is van mening dat energie alleen 
duurzaam mag worden opgewekt, ongeveer één derde is het hier niet mee 
eens of oneens. Het spreekt 46% van de inwoners aan om persoonlijk te 
investeren in duurzame energie. Minder populair is de gedachte dat de 
gemeente bewoners moet verplichten om maatregelen te treffen op het 
gebied van duurzame energie (figuur 5).

Figuur 5: Hoe tevreden bent u over … (n=2.521)

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet mee 
eens/
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 
oneens

Energie mag alleen duurzaam worden 
opgewekt

17% 37% 34% 9% 3%

Ik wil persoonlijk investeren in duurzame 
energie

13% 33% 31% 14% 9%

De gemeente moet bewoners en bedrijven 
verplichten om maatregelen te treffen op 
het gebied van duurzame energie

11% 25% 32% 19% 13%

Hoger opgeleiden zijn het naar verhouding vaker (helemaal) mee eens met 
de drie stellingen dan middelbaar of lager opgeleide bewoners. Almeerders 
van 18 t/m 29 en van 30 t/m 44 jaar zijn vaker van mening dat de gemeente 
bewoners en bedrijven moeten verplichten om maatregelen te treffen op het 
gebied van duurzame energie dan bewoners van 45 t/m 64 jaar. Almeerders 
met een hoog inkomen en bewoners van koopwoningen zijn bovendien naar 
verhouding meer geneigd om persoonlijk te investeren in duurzame energie 
dan de overige onderzochte bewoners.

Er zijn veel maatregelen die bewoners kunnen treffen om het energie
verbruik thuis te verminderen. De meest voorkomende maatregel, door bijna 
twee derde van de Almeerders genoemd, is het verminderen van het 
energieverbruik in de eigen woning door bijvoorbeeld de verwarming lager 
te zetten. Een klein deel van de bewoners (8%) geeft aan niet bezig te zijn 
met energiebesparing (figuur 6).
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Andere energiebesparende maatregelen die genoemd worden zijn 
bijvoorbeeld het installeren van een warmtepomp, verlichting in huis 
vervangen door LEDlampen, energie afnemen van een nutsbedrijf met 
(deels) windenergie en het gebruik van een elektrische auto in plaats van 
een auto met een verbrandingsmotor.

Middelbaar en hoger opgeleide Almeerders noemen relatief vaak dat ze het 
energieverbruik thuis verminderen als energiebesparende maatregel. Van 
de senioren (65 jaar en ouder) zegt 59% het energieverbruik thuis te 
verminderen. Dat is iets minder vaak dan Almeerders van 30 t/m 44 jaar 
waar 69% het energieverbruik thuis vermindert om energie te besparen. 
Bewoners van huurwoningen zeggen relatief vaker hun energieverbruik 
thuis te verminderen (71%) dan bewoners van koopwoningen (63%).
Almeerders die niet bezig zijn met energiebesparende maatregelen zijn naar 
verhouding vaker lager opgeleid, daarnaast wonen zij vaker in een 
huurwoning in vergelijking met overige Almeerders.

Energiebesparende maatregel genoemd
Energieverbruik thuis verminderd 64%
Huishoudelijke apparaten vervangen 
met energiezuinige apparaten

55%

Zoveel mogelijk met de fiets en/of het 
OV reizen in plaats van met de auto. 

44%

Gekozen voor een groene energie 
leverancier

34%

Mijn woning (beter) geïsoleerd 33%
Zonnepanelen geplaatst 29%
Energie anders opgewekt 5%
Geïnvesteerd in zonnepanelen van een 
ander

3%

Ik ben niet bezig met energiebesparing 8%

Figuur 6: Energiebesparende maatregelen (n=2.985) HET AARDGASVRIJ AANPASSEN VAN DE WONING
Van de inwoners die hebben deelgenomen aan de enquête geeft 38% aan dat 
de woning is aangesloten op het aardgasnetwerk. Meer dan de helft van deze 
bewoners (57%) maakt zich zorgen over het (in de toekomst) aardgasvrij 
aanpassen van de woning. Almeerders van 65 jaar en ouder maken zich 
vaker zorgen over het aardgasvrij aanpassen van hun woning (62%) dan 
Almeerders van 18 t/m 29 jaar (44%). Bewoners van huurwoningen (41%) 
maken zich minder zorgen hierover dan bewoners van koopwoningen (60%). 
De zorgen over het aardgasvrij maken van de woning hebben vooral te 
maken met de verwachte kosten (figuur7).

Zorgen over de verwachte aanpassingskosten worden naar verhouding vaker 
geuit door bewoners van een koopwoning (91%) dan door huurders, van wie 
67% zich zorgen maakt over de aanpassingskosten.

Andere zorgen hebben te maken met bijvoorbeeld verwachte geluidsoverlast 
van warmtepompen, het feit dat aanpassingen in meer of mindere mate 
verplicht worden gesteld of dat de energietransitie volgens enkele bewoners 
overbodig is.

Figuur 7:  Waar maakt u zich zorgen over? (n=639)

Maakt zich zorgen over ... genoemd
De aanpassingskosten 88%
De duurzaamheid van de oplossing 37%
Overlast van de verbouwing 37%
Het warmtecomfort in mijn woning 36%
Het niet meer kunnen koken op 
aardgas

31%

Anders 12%
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GROEN & GEZOND ALMERE

Hoe dragen Almeerders bij aan de biodiversiteit 
en circulaire economie in hun dagelijks leven?

• 17% van de Almeerders heeft van Groen & Gezond 
Almere gehoord.

• Tegel eruit Plant erin is het bekendste initiatief, 
48% van de Almeerders kent dit.

• 

• 90% van de Almeerders vindt dat vergroenen van de tuin 
en huishouden hun eigen verantwoordelijkheid is.

• Almeerders vinden dat ze bijdragen aan een Groen 
& Gezond Almere door afval te scheiden, gezond en 
gevarieerd eten en zo min mogelijk voedsel weg te gooien.

• 
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• 48%

• 17% • 90%

bijdragen

BEKENDHEID GROEN & 
GEZOND ALMERE

BEKENDSTE INITIATIEF VAN 
GROEN & GEZOND ALMERE

VERGROENEN VAN DE TUIN 
EN HUISHOUDEN

MENING OVER
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BEKENDHEID VAN GROEN & GEZOND ALMERE
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft 17% van de Almeerders wel eens van 
Groen & Gezond Almere gehoord. Dit zijn meer vrouwen (18%) dan mannen 
(15%), meer senioren (23%) dan jongere Almeerders tussen de 18 t/m 44 jaar 
(13%) en meer mensen met een huurwoning (21%) dan mensen met een 
koopwoning (16%).

“Almere bouwt aan een groene en gezonde stad, door aan onder andere 
de thema’s biodiversiteit, voedsel en circulaire economie te werken. 
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, 
die net als wij werken aan een betere en mooiere omgeving. Dit doen we 
onder de noemer Groen & Gezond Almere.”

Na deze toelichtende tekst is aan de respondenten gevraagd hoe belangrijk 
ze een Groen & Gezond Almere vinden. Het merendeel van de Almeerders 
vindt het (zeer) belangrijk (68%), zie figuur 1. Het zijn voornamelijk vrouwen 
die het (zeer) belangrijk vinden (71%), bij mannen is dit 66%.

Bijna driekwart (73%) van de Almeerders tussen 30 t/m 44 jaar vindt het 
(zeer) belangrijk, bij de 45 t/m 64jarigen is dit 69% en bij de jongeren en 
senioren is het 65%.

Figuur 1: Belang van Groen & Gezond Almere (n=3003)

Belang Percentage
(zeer) onbelangrijk 9%
neutraal 15%
(zeer) belangrijk 68%
geen mening 8%

Ook bij opleiding is er een verschil te zien; van de Almeerders met een hoge 
opleiding vindt 73% Groen & Gezond Almere belangrijk, bij de Almeerders 
met een middelbare opleiding is dit 68% en bij de Almeerders met een lage 
opleiding is dit 57%.

INITIATIEVEN
Er zijn verschillende initiatieven van Groen & Gezond Almere in de stad. 
Tegel eruit, Plant erin is de bekendste (48%), gevolgd door Floriade Parade 
(42%) en Groentesoepfestival (27%), zie figuur 2. De onbekendste initiatieven 
zijn Groene Buur (8%) en Week van het Insect (7%). En een kwart van de 
Almeerders geeft aan nooit van deze initiatieven te hebben gehoord.

Figuur 2: Bekendheid van initiatieven (meerdere antwoorden mogelijk, n=2985)

Initiatief Percentage
Tegel eruit Plant erin 48%
Floriade Parade 42%
Groentesoepfestival 27%
Dutch Food Week 13%
Growing Green 
Spelddragers

12%

Steigerfestival 11%
Zet Almere in Bloei 10%
Zaai Almere in Bloei 10%
Groene Buur 8%
Week van het Insect 7%
Geen van deze 25%
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Niet elk initiatief is bij elke leeftijdsgroep even bekend. Tegel eruit Plant erin 
en Growing Green Spelddragers zijn groene initiatieven die voornamelijk bij de 
‘oudere’ Almeerders bekend zijn. Zo heeft Tegel eruit Plant erin een 
bekendheid van 67% bij de 65plussers en 16% bij de jongeren. En de Growing 
Green Spelddragers is bij 17% van de senioren bekend en bij 5% van de 
jongeren. De Floriade Parade heeft de grootste bekendheid onder de 
jongeren (52%), van de senioren geeft 38% aan het initiatief te kennen. Ook is 
Zet Almere in Bloei bekender bij de jongeren (12%) dan bij de senioren (9%).

In figuur 3 is de bekendheid van de verschillende initiatieven per stadsdeel te 
zien. Alleen als de verschillen per stadsdeel significant zijn (aangegeven met 
een *), zijn de hoogste percentages geel gearceerd en de laagste blauw. Wat 
opvalt is dat de inwoners van Almere Haven en Hout goed op de hoogte zijn 
van de initiatieven (vijf van de zeven hoogste percentages). De hoge score van 
de inwoners van Almere Buiten bij het Groentesoepfestival (44%) komt 
doordat dit festival in Almere Buiten wordt gehouden.

Figuur 3: Bekendheid van de initiatieven per stadsdeel (n=2317)

Almere 
Haven en 

Hout
Almere 
Buiten

Almere 
Poort en 
Pampus

Almere 
Stad 

Oost en 
Centrum

Almere 
Stad 
West

*Groene Buur 13% 6% 11% 6% 8%

Zaai Almere in Bloei 11% 10% 6% 10% 9%

Zet Almere in Bloei 12% 10% 12% 9% 11%

*Tegel eruit Plant erin 61% 46% 37% 40% 48%

Dutch Food Week 15% 12% 11% 14% 15%

*Growing Green Spelddragers 18% 8% 9% 12% 10%

Floriade Parade 43% 42% 46% 44% 38%

*Week van het Insect 9% 7% 6% 8% 5%

*Steigerfestival 18% 10% 11% 10% 9%

*Groentesoepfestival 25% 44% 20% 23% 19%

*Geen van deze 20% 22% 32% 28% 27%

VERGROENEN
Negen op de tien Almeerders vinden dat vergroenen van de tuin en 
huishouden hun eigen verantwoordelijkheid is, 5% heeft over deze stelling 
een neutrale mening, 2% is het hier (helemaal) mee oneens en 3% heeft 
geen mening of weet het niet, zie figuur 4.

Acht op de tien (81%) van de Almeerders zijn het (helemaal) eens met de 
stelling dat vergroenen van de wijk een verantwoordelijkheid is van de 
gemeente Almere. En de helft (51%) van de Almeerders is meer bereid om 
de eigen tuin te vergroenen als ze een bijdrage van de gemeente Almere 
ontvangen. En drie op tien Almeerders zijn het (helemaal) eens met de 
stelling dat door de Floriade Expo 2022 de stad groener en gezonder wordt.
Bij de stellingen zijn er verschillen te zien in de achtergrondkenmerken. Zo is 
34% van de inwoners van Almere Poort en Pampus het (helemaal) eens met 
de stelling dat door de Floriade Almere groener en gezonder wordt, bij de 

Figuur 4: Stellingen (n=2982)

Stelling (Helemaal) mee 
eens

Niet mee eens, 
niet mee oneens

(Helemaal) mee 
oneens

Weet niet / geen 
mening

Vergroenen van mijn tuin en 
huishouden is mijn eigen 
verantwoordelijkheid

90% 5% 2% 3%

Vergroenen van de wijk is de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeente Almere

81% 15% 3% 2%

Als ik een bijdrage zou 
ontvangen van de gemeente 
Almere ben ik meer bereid om 
mijn eigen tuin te vergroenen

51% 22% 17% 11%

Door de Floriade EXPO 2022 
wordt de stad Almere groener 
& gezonder

30% 26% 30% 14%
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inwoners van Almere Buiten is dit 28%. Bij ‘Vergroenen van mijn tuin en 
huishouden is mijn eigen verantwoordelijkheid’ is er een verschil te zien 
tussen Almeerders met een koopwoning en een huurwoning: 93% van de 
Almeerders met een koopwoning is het (helemaal) eens met deze stelling en 
83% van de Almeerders met een huurwoning.

Met name bij de stelling ‘Als ik een bijdrage zou ontvangen van de gemeente 
Almere ben ik meer bereid om mijn eigen tuin te vergroenen’ is het verschil 
tussen de leeftijdscategorieën groot; van de jonge Almeerders (18 t/m 29 
jaar) is 75% het (helemaal) eens met deze stelling, bij 30 t/m 44jarigen is dit 
66%, 45 t/m 64jarigen 46% en bij de 65plussers 31%. Deze verschillen zijn 
ook te zien bij de huishoudvormen: 61% van de eenoudergezinnen is het met 
deze stelling eens, 60% van de paren met kind, 46% van de alleenstaanden 
en 40% van de paren zonder kind.

EIGEN BIJDRAGE AAN EEN GROENER EN GEZONDER ALMERE
Aan de respondenten is gevraagd hoe zij zelf bijdragen aan een groener en 
gezonder Almere. De meeste Almeerders (87%) geven aan het afval goed te 
scheiden, gezond en gevarieerd te eten (79%) en zo min mogelijk voedsel 
weg te gooien (75%), zie figuur 5.

• Vooral vrouwen (83%), senioren (83%), paar zonder kinderen (82%) en 
hoogopgeleiden (84%) eten gezond en gevarieerd.

• Het zijn de jongere Almeerders (18 t/m 29 jaar (61%) en Almeerders (30 
t/m 44 jaar (65%) die sporten of actief aan beweging doen. Ook mensen uit 
het huishouden type ‘paar met kind’ sporten graag (62%) en mensen met 
een hoge opleiding (67%).

• Het zijn voornamelijk de vrouwen die aangeven het afval goed te scheiden 
(89%), de senioren (93%), paar met of zonder kind (beiden 90%), 
Almeerders uit Almere Stad West (93%) en hoogopgeleiden (89%).

• Vrouwen geven aan zo min mogelijk voedsel weg te gooien (77%), senioren 
(82%), Almeerders uit Almere Haven en Hout (81%) en hoogopgeleiden 
(77%).

Almeerders hadden ook de mogelijkheid om hun eigen groener en gezonder 
initiatief op te geven; 172 mensen hebben dit ook gedaan (dit is 6% van alle 
reacties). Een groene tuin, weinig tot geen vlees eten, zwerfafval opruimen 
en fietsen of gebruik maken van OV in plaats van autorijden werden het 
meest genoemd.

Figuur 5:  Eigen bijdrage aan een groener en gezonder Almere (meerdere antwoorden 
mogelijk, n=2994)

Bijdrage Percentage
Afval goed scheiden 87%
Gezond en gevarieerd eten 79%
Ik let erop dat ik zo min mogelijk 
voedsel hoef weg te gooien

75%

Sporten of actief aan beweging doen 57%
Meer water drinken 56%
Bewust voor biologische producten 
kiezen

31%

Bewust kiezen voor lokale producten 24%
Ik kies regelmatig voor tweedehands 
of gerecyclede producten

24%

Zelf groenten of fruit telen 22%
Een auto rijden die (ook) rijdt op 
elektriciteit

11%

Anders 6%
Ik doe niet mee 2%
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ECOLOGIE

Hoe helpen Almeerders de natuur 
in hun nabije omgeving?

• 64% van de Almeerders doet iets om 
de natuur te helpen.

• 35% van de Almeerders heeft een 
groene tuin.

• 

• 4% van de Almeerders ervaart overlast 
van de natuur in de stad.

• 83% van de Almeerders is vanuit huis 
zo in de natuur.

• 
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• 35% • 83%

• 64% • 4%
HELPEN VAN DE NATUUR

GROENE TUIN NATUUR VLAKBIJ

OVERLAST
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ACTIES OM DE NATUUR TE HELPEN
Twee derde van de Almeerders (64%) doet iets om de natuur te helpen, zoals 
een groene tuin. Een derde van de Almeerders (35%) geeft aan bewust een 
groene tuin te hebben, dat wil zeggen dat meer dan twee derde van de tuin 
niet bestraat is. Een kwart (27%) van de Almeerders zegt een 
nestgelegenheid voor vogels of vleermuizen te hebben, zie figuur 1. Een 
derde zegt niets speciaals te doen.

De groep Almeerders die aangeeft bewust een groene tuin te hebben is niet 
homogeen, zie figuur 2. Oudere mensen hebben vaker een groene tuin, net 
als paren met en zonder kind. In Almere Haven zijn de meeste groene tuinen 
te vinden. Het vaakst bij koopwoningen en bij mensen met een hoge 
opleiding.

Figuur 1:  Acties van Almeerders om de natuur te helpen (meerder antwoorden mogelijk, 
n=2950)

Actie Percentage
Ik heb bewust een groene tuin (meer dan twee 
derde van de tuin is niet bestraat)

35%

Mijn woning heeft nestgelegenheid voor vogels 
of vleermuizen

26%

Ik heb een insectenhotel of nestkast in mijn tuin 26%
Ik heb het afgelopen jaar bewust in de tuin meer 
groen geplant en tegels verwijderd

19%

Mijn woning heeft aan de buitenkant en/of op het 
dak speciale voorzieningen voor planten

5%

Ik ben vrijwilliger bij een natuur of 
zelfbeheerwerkgroep

4%

Iets anders 13%
Ik doe niets speciaals 36%

Figuur 2:  Achtergrondkenmerken van Almeerders die bewust een groene tuin hebben 
(n=2950)

Achtergrondkenmerk Percentage
65 jaar en ouder 43%
45 t/m 64 jaar 41%
30 t/m 44 jaar 28%
18 t/m 29 jaar 18%
Paar zonder kind 40%
Paar met kind 38%
Alleenstaande 27%
Eenoudergezin 25%
Almere Haven+Hout 52%
Almere Stad West 32%
Almere Buiten 32%
Almere Stad 
Oost+Centrum

31%

Almere Poort+Pampus 19%
Koopwoning 40%
Huurwoning 19%
Hoogopgeleid 44%
Middelbaar opgeleid 30%
Laagopgeleid 22%

Ook de Almeerders die zeggen niets speciaals te doen voor de natuur 
verschillen onderling, zie figuur 3. Alleen op geslacht is er geen aantoonbaar 
verschil, op alle andere achtergrondkenmerken wel. Bij leeftijd is te zien dat 
bijna de helft van de jongeren aangeeft niets speciaals te doen voor de 
natuur, bij de senioren is dit een derde. Dit is ook te zien bij de huishoudens, 
Bijna de helft van de eenoudergezinnen en de alleenstaanden geven aan 
niets speciaals te doen; bij paren met en zonder kind is dit een derde.
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In Almere Poort en Pampus doet de helft van de inwoners niets speciaals 
voor de natuur, in Almere Haven en Hout is dit een kwart. Ook het hebben 
van een koop of huurwoning maakt verschil: de helft van de mensen met 
een huurwoning geeft aan niets speciaals te doen voor de natuur, bij de 
mensen met een koopwoning is dit een derde. En tenslotte is er ook een 
onderscheid tussen opleiding. De helft van de laagopgeleiden geeft aan niets 
speciaals te doen voor de natuur.

Figuur 3:  Achtergrondkenmerken van Almeerders die niets speciaals doen voor de natuur 
(n=2950)

Achtergrondkenmerk Percentage
65 jaar en ouder 31%
45 t/m 64 jaar 32%
30 t/m 44 jaar 41%
18 t/m 29 jaar 49%
Paar zonder kind 31%
Paar met kind 33%
Eenoudergezin 47%
Alleenstaande 47%
Almere Haven+Hout 25%
Almere Stad West 36%
Almere Buiten 37%
Almere Stad Oost+Centrum 43%
Almere Poort+Pampus 52%
Koopwoning 33%
Huurwoning 50%
Hoogopgeleid 28%
Middelbaar opgeleid 42%
Laagopgeleid 46%

BEELDVORMING NATUUR
Aan de Almeerders zijn vier stellingen voorgelegd die betrekking hebben op 
de natuur. Het merendeel van de Almeerders (83%) is het eens met de 
stelling “Vanuit huis ben ik zo in de natuur”, slechts 5% deelt deze mening 
niet, zie figuur 4. De inwoners van Almere Haven en Hout ervaren de natuur 
erg dicht bij huis: 91% is het (helemaal) eens met deze stelling. De inwoners 
van Almere Stad Oost en Centrum zijn het minst eens met de stelling (79%). 
Ook leeftijd speelt een rol: van de senioren is 87% het (helemaal) eens met 
deze stelling, bij de jongeren is dit 69%.

De meeste Almeerders (79%) zijn trots op de natuur in Almere, 4% deelt 
deze mening niet. Het zijn met name de senioren die het eens zijn met deze 
stelling (84%), bij de jongeren is 63% het (helemaal) eens.
Er is meer verdeeldheid over de stelling dat de gemeente meer zou moeten 
doen om natuur in de stad te krijgen: 59% is het (helemaal) eens met deze 
stelling, 29% neutraal, 7% is het (helemaal) oneens en 5% heeft geen 
mening. Het zijn vooral jonge Almeerders die het met deze stelling eens zijn 
(64%, bij de senioren is dit 55%) en hoogopgeleiden (62%, bij de 
laagopgeleiden is dit 55%).

En een kleine groep Almeerders (4%) ervaart overlast als gevolg van de 
natuur in de stad, 83% geeft aan geen overlast te ervaren.

Figuur 4: Stellingen (n=2941)

Stelling (helemaal) 
mee eens

neutraal (helemaal) 
mee 
oneens

geen mening

Vanuit huis ben ik zo in de natuur 83% 10% 5% 2%
Ik ben trots op de natuur in Almere 79% 16% 4% 2%
De gemeente zou nog meer moeten 
doen om natuur in de stad te krijgen

59% 29% 7% 5%

Ik ervaar overlast als gevolg van de 
natuur in de stad

4% 8% 83% 4%
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INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE GEMEENTE

Hoe komen Almeerders aan 
gemeentelijke informatie?

• Almeerders zijn positiever over de gemeentelijke 
informatievoorziening.

• Steeds meer laten Almeerders zich informeren 
door familie, vrienden en kennissen; dit zijn 
voornamelijk de jonge Almeerders.

• Almeerders tussen de 30 t/m 64 jaar gebruiken 
vooral de website van de gemeente Almere voor 
informatie over de gemeente.

• 47% van de Almeerders gebruikt de huis-aan-
huiskrant Almere Deze Week als bron voor 
gemeentelijke informatie. De senioren zijn de 
grootste groep.

• De belangrijkste gemeentelijke informatie zijn de 
gebeurtenissen in de eigen wijk of buurt. Dit vindt 
83% van de Almeerders. Dit is niet veranderd ten 
opzichte van voorgaande metingen.

GROEN EN NATUURSAMENVATTING

DISCRIMINATIE

DUURZAAMHEID

INKOMENKWETSBAAR

GROEN & GEZOND

IMAGO

ECOLOGIE INFORMATIEVOORZIENING

WOONOMGEVING DIENSTVERLENING

AFVALSCHEIDING

POLITIEK

GELUIDSHINDER MANTELZORG

CORONAVRIJWILLIGERSWERK VERANTWOORDING

• 83%

• 47%

• 30t/m36jr.

positiever
OORDEEL GEMEENTELIJKE 
INFORMATIEVOORZIENING

INFORMELE INFORMATIE

INFORMATIE OVER GEBEURTENISSEN 
IN DE EIGEN WIJK OF BUURT

HUISAANHUISKRANT ALMERE 
DEZE WEEK VOOR INFORMATIE

GEBRUIK WEBSITE VAN DE GEMEENTE ALMERE
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INFORMATIE VAN DE GEMEENTE
De gemeente geeft informatie over allerlei onderwerpen en gebruikt 
hiervoor verschillende kanalen, zoals de website, brieven of informatie
avonden. In deze enquête is aan de bewoners gevraagd wat ze van deze 
gemeentelijke informatie vinden.

Bijna drie op de vier inwoners vindt de bewonersbrieven duidelijk (73%) en 
de gemeentelijke informatie makkelijk te lezen (69%), zie figuur 1. Bij 
sommige stellingen is het percentage ‘weet niet/geen mening’ hoog, zoals 
over bewonersavonden (52%) sociale media (44%) en kunnen reageren op 
gemeentelijk informatie (22%). Waarschijnlijk omdat de respondenten geen 
ervaring hebben of bekend zijn met dit medium.

Figuur 1: Oordeel over gemeentelijke informatievoorziening (n=2037)

Informatievoorziening (helemaal) 
mee eens

neutraal (helemaal) 
niet mee 
eens

weet niet/
geen 
mening

De bewonersbrieven zijn duidelijk 73% 11% 5% 11%
Gemeentelijke informatie is in het 
algemeen makkelijk te lezen

69% 18% 6% 7%

Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke 
informatie komen

68% 18% 9% 5%

De informatie op de gemeentelijke 
website is begrijpelijk

67% 15% 5% 14%

De gemeentelijke via de lokale krant is 
begrijpelijk

62% 14% 5% 19%

De gemeente geeft in het algemeen 
duidelijke informatie

61% 23% 9% 7%

De gemeentelijke informatie via de social 
media is begrijpelijk

38% 15% 3% 44%

Ik kan gemakkelijk reageren op 
gemeentelijke informatie

37% 26% 14% 22%

De bewonersavonden zijn nuttig 27% 15% 6% 52%

Meer Almeerders vinden de bewonersbrieven duidelijk: hun aandeel steeg 
van 62% in 2018 naar 73% in 2020. Opvallend is dat de inwoners op bijna alle 
stellingen aantoonbaar positiever hebben gereageerd dan in de voorgaande 
Almere in de Peiling, zie figuur 2. Alleen de bewonersavonden worden 
ongeveer gelijk beoordeeld, in 2018 vond 28% van de bewoners deze nuttig, 
in 2020 was dit 27%.

Noot bij figuur 2: ** in metingen van 2016 en 2018 stond er ‘goed’ in plaats van ‘begrijpelijk’.

Figuur 2:  Oordeel over gemeentelijke informatievoorziening (% (helemaal) mee eens, 
n=2037)

Informatievoorziening 2020 2018 2016

* De bewonersbrieven zijn duidelijk 73% 62% 71%
* Gemeentelijke informatie is in het 
algemeen makkelijk te lezen

69% 53% 62%

* Ik kan gemakkelijk aan 
gemeentelijke informatie komen

68% 46% 61%

* De informatie op de gemeentelijke 
website is begrijpelijk**

67% 43% 50%

* De gemeentelijke informatie via de 
lokale krant is begrijpelijk**

62% 41% 49%

* De gemeente geeft in het algemeen 
duidelijke informatie

61% 49% 66%

* De gemeentelijke informatie via de 
sociale media is begrijpelijk**

38% 15% 22%

* Ik kan gemakkelijk reageren op 
gemeentelijke informatie

37% 22% 31%

De bewonersavonden zijn nuttig 27% 28% 25%
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Een mogelijke verklaring voor de stijging is de invloed van de coronacrisis. 
Overheidsinstanties (waaronder de gemeente) zijn in 2020 de aangewezen 
kanalen als het gaat over de nieuwste maatregelen, tegemoetkomingen en 
informatie. Het institutioneel en politiek vertrouwen is in Nederland 
gestegen sinds de coronacrisis. Dit hoge politieke vertrouwen komt door 
een “rally ‘round the flag” effect. Mensen scharen zich achter de leiders in 
tijden van crisis, zeker als zij zien dat de leiders hun best doen om de crisis 
tegen te gaan (Dekker et al. 2020; Miltenburg en Schaper 2020).

Bij uitsplitsing naar leeftijd is er een aantoonbaar verschil bij alle stellingen. 
De grootste verschillen zijn bij de stellingen ‘De gemeentelijke informatie via 
de lokale krant is begrijpelijk’ en ‘De bewonersavonden zijn nuttig’. 
Driekwart van de 65plussers is het (helemaal) eens met de stelling dat de 
gemeentelijk informatie via de krant begrijpelijk is. Van de 18 t/m 29 jarigen 
is 47% het eens met deze stelling. En 44% van de 65plussers vindt de 
bewonersavonden nuttig en van de 18 t/m 29jarigen is dit 18%.

ALMEERDER MEEST GEÏNTERESSEERD IN EIGEN WIJK OF 
BUURT
De gebeurtenissen in de eigen wijk of buurt staan bovenaan als het gaat om 
onderwerpen die men interessant vindt om over te worden geïnformeerd 
door de gemeente, zie figuur 3. De belangstelling voor gebeurtenissen in de 
eigen buurt of wijk is gestegen van 78% naar 83%. De rangorde van de 
onderwerpen is niet veranderd ten opzichte van de vorige editie van Almere 
in de Peiling. Op de open vraag waar men graag over geïnformeerd wil 
worden, geeft 3% van de respondenten een antwoord. Ongeveer de helft van 
deze suggesties gaan over praktische zaken. De andere informatiebehoeftes 
hebben betrekking op wonen en veiligheid. En 2% van alle respondenten 
geeft aan informatie van de gemeente niet interessant of van belang te 
vinden.

Figuur 3: Belangrijke gemeentelijke informatie (n=2036, meerdere antwoorden mogelijk)

Belangrijke gemeentelijke informatie 2016 2018 2020
* De gebeurtenissen in mijn eigen wijk/buurt 85% 78% 83%
* De ontwikkeling van de stad 70% 74% 77%
* Wegwerkzaamheden en andere 
werkzaamheden

80% 70% 74%

Evenementen in de stad 55% 51% 52%
Besluiten van het college en de 
gemeenteraad

38% 41% 42%

Financiën van de gemeente 31% 35% 34%
Openingstijden van de loketten 37% 31% 30%
Hoe ik aan een paspoort of vergunning kan 
komen

27% 30% 27%

Jonge Almeerders vinden andere informatie interessant dan mensen van 
middelbare leeftijd. Van de jongeren vindt 66% informatie over evenementen 
interessant, bij de senioren is 36% hierin geïnteresseerd. Almeerders van 30 
t/m 44 jaar zijn het meest geïnteresseerd in de ontwikkeling van de stad 
(81%), terwijl de senioren en de jongeren hier minder interesse voor hebben 
(74% en 73%).
Vrouwen en/of Almeerders met een hogere opleiding zijn meer geïnteresseerd 
in gemeentelijke informatie.
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HUIS-AAN-HUISBLAD MEEST GEBRUIKT VOOR 
GEMEENTELIJKE INFORMATIE
De huisaanhuiskrant Almere Deze Week wordt het meest gebruikt als bron 
voor gemeentelijke informatie (47%), zie figuur 5. De informatiebronnen 
Facebook, brochure en folders en familie, vrienden en kennissen stijgen 
significant ten opzichte van de vorige Almere in de Peiling. Hoe ouder de 
Almeerder, hoe vaker deze persoon de Almere Deze Week gebruikt als bron 
voor gemeentelijke informatie; 73% van de 65plussers ten opzichte van 19% 

Figuur 4: Belangrijke gemeentelijke informatie naar leeftijd (n=2036)

Gemeentelijke informatie 18 t/m 29 30 t/m 44 45 t/m 64 65+
Paspoort of vergunning 24% 27% 32% 20%
Openingstijden 23% 30% 35% 24%
Financiën 25% 24% 37% 44%
Besluiten college en raad 28% 32% 44% 54%
Evenementen 66% 64% 50% 36%
(Weg)werkzaamheden 64% 75% 79% 71%
Ontwikkeling stad 73% 81% 78% 74%
Eigen wijk/buurt 75% 85% 82% 85%

van de 18 t/m 29jarigen. Ook huishoudvorm speelt een rol: van de paren 
zonder kind geeft 57% aan hiervoor deze krant te gebruiken, onder 
eenoudergezinnen is dit 32%.

Van de eigen communicatiemiddelen van de gemeente Almere wordt 
voornamelijk de website gebruikt (27%). Dit zijn voornamelijk mensen tussen 

Figuur 5:  Gebruik van diverse bronnen voor gemeentelijke informatie (% (zeer) vaak 
n=2030)

Brongebruik 2016 2018 2020
Almere Deze Week 44% 45% 47%
Website gemeente 25% 25% 27%
* Familie, vrienden of kennissen 15% 17% 20%
* Brochures en folders 25% 14% 19%
TV Omroep Flevoland 14% 16% 15%
* Facebook 10% 10% 14%
Wijkwebsites van bewoners(groepen) 7% 10% 11%
* Digitale nieuwsbrieven gemeente 11% 8% 11%
Contacten stadhuis (balie/ telefoon/ 
email)

9% 10% 8%

Gemeentegids 8% 5% 6%
Radio Omroep Flevoland 5% 5% 6%
Andere bronnen 5%
* Instagram en/of Snapchat 2% 3% 5%
Twitter 3% 4% 3%
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de 30 t/m 44 jaar (32%) en 45 t/m 64 jaar (29%). Senioren en jongeren 
gebruiken de website minder (22% en 20%). Meer hoger opgeleiden 
gebruiken de website (30%) dan lager opgeleiden (20%).

Steeds meer laten Almeerders zich informeren door familie, vrienden en 
kennissen. In 2016 was dit 15%, in 2018 17% en in 2020 20%. Dit zijn voor
namelijk de jongere Almeerders; 18 t/m 29 jaar (37%) en 30 t/m 44 jaar (25%).

Het gebruik van brochures en folders is ten opzichte van 2018 toegenomen 
van 14% naar 19%, maar in 2016 was dit nog 25%. Vooral 65plussers maken 
gebruik van het foldermateriaal (32% ten opzichte van 9% van de Almeerders 
tussen 18 t/m 29 jaar). Ook lager opgeleiden (33%) maken vaker gebruik van 
een brochure of folder dan hoger opgeleiden (16%).

Het twitteraccount van de gemeente Almere, @almere, heeft 11.830 volgers, 
het Facebookaccount 21.956, 13.658 volgers op LinkedIn en 4.258 mensen 
volgen de gemeente via Instagram, zie figuur 6. Deze volgers hoeven geen 
Almeerders te zijn. Vooral bij Facebook en LinkedIn is er een stijging van het 
aantal volgers. Dit kan ook de significante stijging van het gebruik van Facebook 
verklaren. Meer vrouwen (18%) dan mannen (10%) gebruiken Facebook. En 
meer Almeerders tussen de 30 t/m 44 jaar (20%) dan senioren (8%).

Figuur 6: Volgers van social media gemeente Almere

Social Media 2016 2018 2020
Facebook 12.528 15.824 21.956
Twitter 10.143 11.214 11.830
LinkedIn 8.723 13.658
Instagram 1.200 2.058 4.258

BEZORGING
De gemeente publiceert elke week in het huisaanhuisblad Almere Deze 
Week de gemeentelijke informatiepagina: de Stadhuis-aan-huis. In dit katern 
staat nieuws van en over de gemeente Almere. Met onder meer een korte 
weergave van de bekendmakingen, collegeberichten, werkzaamheden en 
actualiteiten in de stad en stadsdelen. De katern staat elke woensdag in de 
krant en is ook terug te lezen op de website van gemeente.

Volgens 39% van de Almeerders wordt de krant elke woensdag bezorgd. Dit 
is een daling, in 2018 was dit percentage nog 51% en in 2016 48%. Het 
percentage Almeerders dat de krant meestal ontvangt is gestegen van 13% 
naar 26%, zie figuur 7.

Aan de Almeerders die Almere Deze Week ontvangen, is gevraagd hoe vaak 
ze het Stadhuis-aan-huiskatern lezen: 22% van de Almeerders leest dit 
katern altijd en 28% meestal (opgeteld 50% van het totaal aantal 
respondenten), zie figuur 8. Het aantal Almeerder dat aangeeft de katern 
soms te lezen daalt van 36% naar 25%. Het percentage nietlezers is 
gestegen van 16% naar 26%.

De leesfrequentie van het Stadhuis-aan-huiskatern blijkt vooral gerelateerd 
te zijn aan leeftijd, zie figuur 9. Van de 65plussers geeft 39% aan dit deel van 

Figuur 7: Bezorging Almere Deze Week (n=2041)

Bezorging 2020 2018 2016
* Elke woensdag 39% 51% 48%
* Meestal 26% 13% 15%
Soms 5% 6% 7%
Dat weet ik niet 13% 11% 19%
Nooit 17% 19% 12%
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de krant altijd te lezen; van de jongeren is dit 4%. Zeven op de tien jongeren 
lezen de Stadhuis-aan-huiskatern zelden tot nooit.

De beoordeling van Stadhuis-aan-huis is in vergelijking met 2018 niet veel 
veranderd, zie figuur 10. Het meest positief zijn de lezers van de Stadhuis-aan-
huis over de leesbaarheid; over de aantrekkelijkheid zijn ze het minst te spreken.

Elk jaar publiceert de gemeente een gids met informatie over dienst
verlening, adressen, telefoonnummers van de gemeente en van allerlei 

Figuur 8: Leesfrequentie Stadhuis-aan-huis (n=1697)

Leesfrequentie 2012 2014 2016 2018 2020
Altijd/meestal 49% 53% 48% 48% 50%
* Soms 36% 35% 37% 36% 25%
* Zelden/nooit 15% 12% 16% 16% 26%

Figuur 9: Leesfrequentie Stadhuis-aan-huis naar leeftijd (n=1697)

Leesfrequentie 65 jaar en 
ouder

45 t/m 64 
jaar

30 t/m 44 
jaar

18 t/m 29 
jaar

Altijd 39% 22% 9% 4%
Meestal 35% 31% 23% 9%
Soms 19% 27% 32% 17%
Zelden 3% 11% 18% 23%
Nooit 5% 9% 19% 47%

Figuur 10: Oordeel Stadhuis-aan-huis (n=1411)

Oordeel Leesbaarheid Informatief Belangrijkheid Aantrekkelijkheid
2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020

heel positief 9% 11% 7% 9% 9% 10% 4% 5%
positief 41% 43% 39% 41% 36% 35% 25% 28%
neutraal 40% 39% 46% 44% 47% 49% 56% 57%
negatief 6% 5% 5% 5% 7% 5% 9% 8%
zeer negatief 3% 1% 3% 2% 3% 2% 3% 2%

instanties die in de stad actief zijn. Geïnteresseerden kunnen de gemeente
gids ophalen bij het stadhuis en de bibliotheek. De gemeentegids is ook 
digitaal te raadplegen. Van de Almeerders maakt 25% gebruik van de 
papieren gemeentegids, de digitale gemeentegids of beide. Dit is een stijging 
ten opzichte van 2018: toen was het percentage 22%. Dit houdt in dat 
driekwart van de Almeerders de gemeentegids niet gebruikt.

De papieren gemeentegids wordt niet meer thuisbezorgd; 11% van de 
respondenten geeft aan dat ze de volgende, nieuwe papieren gemeentegids 
gaat ophalen bij het stadhuis of de bibliotheek, 28% weet het nog niet en 61% 
van de respondenten geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Deze 
aantallen zijn gedaald ten opzichte van 2018: toen gaf 15% aan de gemeente
gids op te halen, 28% wist het nog niet en 57% gaf aan dit niet te doen.
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AFVALSCHEIDING

Scheiden Almeerders 
hun afval zorgvuldig?

• 71% van de Almeerders is tevreden over de wijze 
van afvalinzameling en de uitvoering daarvan.

• 52% van de Almeerders vindt het illegaal dumpen 
van afval het grootste probleem.

• 72% van de Almeerders denkt dat niet goed 
gescheiden afval de gemeente geld kost.

• 54% van de Almeerders is bekend met de afval app.

• 23% van de Almeerders denkt dat de gemeente 
afval scheiden belangrijk vindt om het gescheiden 
afval als grondstof te kunnen gebruiken/ verkopen.

• 40% van de Almeerders ziet meer controles en boetes 
als de beste aanpak voor meer gescheiden afval.
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ALMEERDER TEVREDEN OVER DE WIJZE EN DE UITVOERING 
VAN AFVALINZAMELING, ONTEVREDEN OVER WEGHALEN VAN 
GEDUMPT AFVAL
Zeven op de tien Almeerders (71%) zijn tevreden over de wijze van 
afvalinzameling en de uitvoering daarvan. Veel minder tevreden zijn 
Almeerders over de gemeente als het gaat om het schoonhouden van hun 
buurt (42%), het weghalen van gedumpt afval (29%) en het netjes houden van 
de buurt door buurtbewoners (34%). Een kwart van de festivalbezoekers 
(25%) is tevreden over de mogelijkheden om afval weg te kunnen gooien.

Meer dan in 2018 zijn Almeerders tevreden over het netjes houden van de 
buurt door buurtbewoners en het schoonhouden van de buurt door de 
gemeente. Almeerders zijn even tevreden over het netjes achterlaten van 
vuilcontainers op de opstelplek door de gemeente als in 2018. Over andere 

Figuur 1:  Percentage Almeerders dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling in Almere 
(n=2.960)

2018 2020
Netjes achterlaten van vuilcontainers op de 
opstelplaats door de gemeente, na het legen

72% 71%

De wijze waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld 
door de gemeente

77% 71%

Tijdig legen van de glas en papiercontainer in uw 
buurt

60% 53%

Het schoonhouden van uw buurt door de gemeente 39% 42%
Het netjes houden van de buurt door buurtbewoners 29% 34%
Weghalen van gedumpt afval op straat, bij OID’s, in het 
platsoen

33% 29%

Tijdens festivals: mogelijkheden om afval weg te 
kunnen gooien

29% 25%

gevraagde zaken zijn Almeerders minder tevreden dan in 2018: over het 
ophalen van huishoudelijk afval, het tijdig legen van glas en papier
containers, het weghalen van gedumpt afval, en mogelijkheden om afval te 
kunnen weggooien tijdens festivals.

De verminderde tevredenheid over vuilophaal in 2020 is ook terug te zien in 
het toegenomen aantal meldingen over de openbare ruimte (O&S 2021).1 
Deze afgenomen tevredenheid is waarschijnlijk –op zijn minst deels– toe te 
schrijven aan de lockdowns tijdens de coronagolven. Mensen waren meer 
thuis en gingen hun huis opruimen, er waren perioden dat de afvalperrons 
tijdelijk sloten, en mensen verbleven meer thuis en stoorden zich daarom 
ook meer aan zwerfvuil in de eigen buurt. De afgenomen tevredenheid over 
mogelijkheden om afval te kunnen weggooien tijdens festivals heeft te 
maken met het feit dat er door de coronamaatregelen geen festivals 
gehouden konden worden waardoor meer Almeerders ‘weet niet/ geen 
mening’ aankruisten.

Bewoners van een koopwoning zijn vaker dan bewoners van een huurwoning 
tevreden over het netjes achterlaten van vuilcontainers op de opstelplek 
door de gemeente, de wijze van afvalinzameling en het netjes houden van de 
buurt door buurtbewoners. Bewoners van een huurwoning zijn daarentegen 
vaker dan bewoners van koopwoningen tevreden over het schoonhouden van 
de buurt door de gemeente en het weghalen van gedumpt afval.

De antwoorden op de stellingen verschillen per stadsdeel, zie tabel 12. De 
inwoners van Almere Stad West zijn het meest tevreden, met drie stellingen 
scoren zij het hoogst. Ze zijn alleen minder tevreden over het netjes houden 
van de buurt door buurtbewoners en het weghalen van gedumpt afval. De 
inwoners van Almere Poort en Pampus zijn het minst tevreden: op vijf 
stellingen scoren zij het laagst.

1 O&S (2021). Monitor coronacrisis. De effecten van de COVID-19-pandemie op Almere in beeld. 
Nr. 14. Gemeente Almere.
2 De stelling over de afvalmogelijkheden tijdens het festival verschilde niet per stadsdeel en 
is daarom niet in de tabel opgenomen.
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HET BELANG VAN GOED GESCHEIDEN AFVAL
Nagegaan is of bewoners begrijpen waarom de gemeente zoveel belang 
hecht aan goed gescheiden afval door bewoners. De meningen hierover 
lopen nogal uiteen, zie figuur 2. Bijna een kwart van de bewoners (23%) 
meent dat de gemeente goed scheiden belangrijk vindt omdat de gemeente 
het gescheiden afval als grondstof kan gebruiken of verkopen. En volgens 
één op de vijf bewoners (20%) is dit omdat het beter is voor de natuur. Drie 
procent (n=88) van de bewoners denkt dat er een andere reden is. Deze 
variëren van onzin van afval scheiden, bewustwording, recycling, geld 
verdienen, wetgeving tot ambitie van de gemeente.

Tabel 1: Tevredenheid per stadsdeel (n=2.302)

Almere 
Haven + 

Hout
Almere 
Buiten

Almere 
Poort + 

Pampus

Almere 
Stad 

Oost + 
Centrum

Almere 
Stad 

West
Almere 

2020

De wijze waarop het 
huishoudelijk afval 
wordt ingezameld 
door de gemeente 

69% 72% 55% 75% 75% 72%

Netjes achterlaten 
van vuilcontainers 
op de opstelplek 
door de gemeente, 
na het legen 

67% 76% 65% 74% 72% 72%

Tijdig legen van de 
glas en papier
container in uw 
buurt 

51% 55% 42% 55% 57% 54%

Weghalen van 
gedumpt afval op 
straat, bij het 
ondergronds 
inzameldepot (OID), 
in het plantsoen, 
etc. 

27% 33% 23% 30% 30% 29%

Het schoonhouden 
van uw buurt door 
de gemeente 

32% 46% 41% 46% 46% 43%

Het netjes houden 
van de buurt door 
buurtbewoners 

40% 31% 28% 33% 36% 34%

Opvallend is dat de argumenten met een kostenaspect vaker zijn genoemd 
ten opzichte van 2018, en dat de argumenten met een milieuaspect 
aanzienlijk minder vaak zijn genoemd ten opzichte van 2018. Vrouwen en 
Almeerders van 18 t/m 44 jaar kiezen vaker voor argumenten met een 
milieuaspect dan mannen en 65plussers.

ZEVEN OP DE TIEN ALMEERDERS DENKEN DAT NIET GOED 
GESCHEIDEN AFVAL DE GEMEENTE GELD KOST
De bekendheid van actuele afvalthema’s bij bewoners is gemeten aan de 
hand van zes stellingen. De grootste misvatting is ten aanzien van de 
afvalstoffenheffing. Zes op de tien Almeerders (62%) geven aan dat de 
afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal bewoners op een adres. Dit 
is onjuist. Het bedrag dat de gemeente Almere hanteert is onafhankelijk van 
het aantal bewoners dat op een adres woont. Een andere misvatting is de 
juiste afvalbak voor textiel. Vier op de tien Almeerders (40%) geven ten 

Figuur 2:  Belangrijkste reden volgens Almeerders waarom de gemeente goed scheiden 
door bewoners belangrijk vindt (één antwoord mogelijk, n=2.740)

2018 2020
Om het gescheiden afval als grondstof 
te kunnen gebruiken/verkopen

26% 23%

Omdat dat beter is voor de natuur 
(planten, mensen, dieren)

25% 20%

Om minder CO2uitstoot te 
produceren door minder 
vuilverbranding

15% 17%

Om het huishoudelijk afval zo efficiënt 
mogelijk op te kunnen ophalen

11% 15%

Om lagere kosten te maken bij 
afvalverwerkers

12% 14%

Om de kosten voor 
afvalstoffenverwerking 
(afvalstoffenheffing) voor bewoners te 
kunnen verlagen

8% 9%

Anders 2% 3%
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onrechte aan dat kapotte of versleten kleding niet hoort in de textielbak 
(40%). De relatie tussen afval en geld (opbrengsten en kosten) wordt door de 
meeste Almeerders wel correct aangegeven.

Bij vier stellingen gaven in 2020 minder Almeerders het correcte antwoord 
dan in 2018:
• gescheiden ingezameld afval levert geld op voor de gemeente (van 52% 

naar 46%),
• kapotte of versleten kleding hoort in de textielbak (van 56% naar 52%),
• afval dat wordt verbrand levert energie op (van 58% naar 54%) en
• niet goed gescheiden afval kost de gemeente geld (van 75% naar 72%).

Figuur 3:  Bekendheid met actuele afvalthema’s (n=2.938)

Jaartal Waar Niet waar Weet niet
Vuilniszakken restafval 
kunnen niet meer worden 
aangeboden bij 
recyclingperrons

2018 41% 24% 35%
2020 42% 20% 38%

Gescheiden ingezameld afval 
levert geld op voor de 
gemeente

2018 52% 18% 30%
2020 46% 18% 36%

Kapotte of versleten kleding 
hoort in de textielbak

2018 56% 39% 6%
2020 52% 40% 8%

Afval dat wordt verbrand levert 
energie

2018 58% 19% 23%
2020 54% 18% 28%

De afvalstoffenheffing is 
afhankelijk van het aantal 
bewoners op een adres

2018 61% 20% 19%
2020 62% 18% 21%

Niet goed gescheiden afval 
kost de gemeente geld

2018 75% 8% 17%
2020 72% 6% 22%

HET GROOTSTE PROBLEEM MET AFVAL IN ALMERE: ILLEGALE 
DUMPINGEN
Als het om afval gaat, vindt de helft (52%) van de Almeerders illegale 
dumpingen door bewoners het grootste probleem. Op de tweede plek komt 
onvoldoende scheiden door de bewoners (13%) en op derde plek de stijgende 
kosten voor ophalen en verwerken van afval (12%). Het vinden van 
gemotiveerd personeel voor Stadsreiniging wordt als minst grote probleem 
beschouwd (1%).

Het aantal Almeerders dat illegale dumpingen als grootste probleem ziet is 
sinds 2018 toegenomen van 41 naar 52%, een toename van 11 procentpunt. 
Vergeleken met 2018 vinden minder Almeerders het grootste probleem dat 
mensen te weinig weten van afval scheiden en dat bewoners hun afval niet 
goed scheiden.

Figuur 4:  Het grootste probleem in Almere als het gaat om afval (volgens Almeerders, één 
antwoord mogelijk, n=2.770)

2018 2020
Illegale dumpingen door bewoners 41% 52%
Bewoners scheiden hun afval 
onvoldoende

17% 13%

Stijgende kosten voor ophalen en 
verwerken van afval

13% 12%

Er zijn te weinig prullenbakken op straat 10% 9%
Bewoners weten te weinig af van afval 
scheiden

11% 7%

Het vinden van gemotiveerd personeel 
voor Stadsreiniging

1% 1%
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HELFT ALMEERDERS KENT AFVAL APP
De afval app is bij de meer dan de helft van de Almeerders bekend (54%) en 
dat is een forse toename ten opzichte van 2018. De app is het meest bekend 
onder de Almeerders van 30 t/m 44 jaar (62%), hoogopgeleiden (60%), paren 
met en zonder kind (56%) of Almeerders met een hoog inkomen (61%). Bijna 
4 op de 10 Almeerders heeft de app ook geïnstalleerd (36%), en dat is meer 
dan tweemaal zoveel als in 2018.

DE BESTE AANPAK VOOR MEER GESCHEIDEN AFVAL
Twee op de vijf Almeerders vinden meer controles en boetes (40%) de beste 
aanpak om er voor te zorgen dat er meer afval wordt gescheiden. Een kwart 
van de Almeerders (26%) ziet ondergrondse inzameldepots voor restafval in 
de wijk als de beste oplossing voor het beter scheiden van afval. Betalen per 
kilo opgehaald restafval (13%) en nascheiden door afvalverwerker en 
verhogen van afvalstoffenheffing (8%) wordt door ongeveer één op de tien 
Almeerders gezien als de beste aanpak. Meer controles en boetes wordt 
door 48% van de 65plussers, 52% van de laagopgeleide Almeerders en 43% 
van de Almeerders met een laag inkomen als beste aanpak gezien. 

Figuur 5:  Bekendheid en gebruik afval app (n=2.941)

2018 2020
Bekend en geïnstalleerd 16% 36%
Bekend, niet geïnstalleerd 17% 18%
Niet bekend 67% 46%

Ondergrondse inzameldepots voor restafval in de buurt wordt door 34% van 
de Almeerders van 18 t/m 29 jaar als de beste aanpak gekozen.

Een deel van de respondenten (14%, n=405) noemde andere oplossingen. 
Deze zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

Faciliteiten (29%):
Almeerders stellen voor om grotere afvalbakken en meer ondergrondse 
inzameldepots te plaatsen. En om de prullenbakken vaker te legen.

‘Meer afvalbakken aan de bewoners geven’

Ander systeem (23%):
Een andere aanpak is om te stoppen met scheiden of om nascheiden in te 
voeren.

‘Scheiden is met nieuwe technieken niet meer nodig. Na-scheiden is 
efficiënter en lager in kosten dan de infrastructuur van gescheiden afval 

stromen in stand houden’

Voorlichting (22%):
Inzicht geven over de afvalverwerking en de opbrengsten hiervan. Het is te 
vaak onduidelijk welk afval in welk vak hoort. Betere instructies helpt 
volgens Almeerders.

‘Kast flyer, kort overzicht waar & wanneer welk afval’

Beloning/ handhaving (21%):
Goed gedrag (afval scheiden) moet beloond worden, maar er moet meer 
controles uitgevoerd worden of meer beboet worden.

‘Wel controles, niet direct boetes maar gericht advies en pas boetes als men 
het verkeerd blijft doen’

Producenten (5%):
Aanpak van de producenten die minder vervuilend verpakkingsmateriaal 
moeten gebruiken. Ook wordt het invoeren van statiegeld op blik en 
plasticflessen genoemd.

‘Milieu vriendelijk verpakkingsmateriaal verplicht stellen!’
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2018 2020
Meer controles en boetes 39% 40%
Ook OID's voor (zakken) restafval in de buurt 27% 26%
Andere maatregelen 16% 14%
Betalen per kilo opgehaald restafval 12% 13%
Nascheiden door afvalverwerker en 
verhogen afvalstoffenheffing

7% 8%

Figuur 5:  De beste aanpak om te zorgen voor meer gescheiden afval (volgens Almeerders, 
één antwoord mogelijk, n=2.838)
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GELUIDSHINDER

Waarvan ondervinden Almeerders 
de meeste geluidsoverlast?

• Ernstige geluidshinder afgenomen bij vier 
bronnen van geluidsoverlast.

• 

• Jongeren ervaren meer ernstige geluidshinder 
van buren, ouderen van vliegtuigen.

• 

• Geringe verschillen in ernstige 
geluidshinder tussen stadsdelen.

• 

• Ernstige geluidshinder vooral ervaren in 
de avonduren.

• Minder ernstige geluidshinder ervaren op alle 
dagdelen van treinverkeer en verkeer op wegen 
waar meer dan 50 km per uur gereden mag worden.
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ERNSTIGE GELUIDSHINDER AFGENOMEN TEN OPZICHTE VAN 
TWEE JAAR GELEDEN
In 2020 ervaren bewoners van Almere in gelijke mate of minder ernstige 
geluidhinder1 dan twee jaar geleden. Bromfietsen en of scooters worden in 
2020 naar verhouding het vaakst genoemd (14%) als bron van ernstig 

1 Ernstige geluidshinder betreft een score van 8 of hoger op een schaal van 0 (geen hinder) 
tot 10 (heel veel hinder) per onderzochte geluidsbron.

geluidshinder (figuur 1). Ernstige geluidsoverlast door vliegtuigen, overige 
bronnen, treinen en bedrijven of industrie is afgenomen ten opzichte van de 
vorige meting in 2018. Ten opzichte van 2016 is ernstige geluidshinder in 
2020 op de verkeerswegen in Almere toegenomen, maar gelijk gebleven ten 
opzichte van 2018. Het beeld komt hiermee voor deze twee bronnen van 
ernstige geluidshinder overeen met de vorige meting. Ook in vergelijking 
met 2016 is ernstige geluidshinder door vliegtuigen en treinen in 2020 
afgenomen.

Niet iedereen ervaart in dezelfde mate hinder van geluid. Almeerders van 65 
jaar en ouder ervaren meer ernstige geluidshinder van vliegtuigen dan de 
overige onderzochte leeftijdscategorieën (figuur 2). Daarentegen ervaren 
65plussers juist minder ernstige geluidshinder van buren in vergelijking 
met de andere leeftijdscategorieën uit het onderzoek. Bewoners van 
huurwoningen ervaren meer ernstige geluidshinder van buren (16%) dan 
bewoners van een koopwoning (9%). Alleenstaande huishoudens ervaren 
naar verhouding meer ernstige geluidshinder van buren (15%) dan paren met 
kinderen (8%).

Figuur 1: Bronnen van ernstige geluidshinder 20122020 (N= 2.913)

2012 2014 2016 2018 2020
Bromfietsen/ scooters 20% 14% 12% 16% 14%
Buren 10% 12% 9% 12% 10%
Verkeer <= 50 km/u 9% 6% 8% 10% 10%
*Vliegtuigen 12% 11% 12% 14% 9%
*Overig 9% 8% 8% 10% 8%
Verkeer > 50 km/u 5% 4% 6% 8% 8%
*Treinen 3% 3% 4% 4% 2%
* Bedrijven/ industrie 2% 2% 2% 4% 2%

Figuur 2: Ernstige geluidshinder van vliegtuigen en buren naar leeftijd (N= 2.703)

18 t/m 29 
jaar

30 t/m 44 
jaar

45 t/m 64 
jaar

65 jaar en 
ouder

Vliegtuigen 4% 8% 10% 12%
Buren 12% 12% 11% 6%
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GERINGE VERSCHILLEN IN ERVAREN GELUIDSHINDER 
STADSDELEN
De verschillen in ernstige geluidshinder tussen de stadsdelen onderling zijn 
niet groot (tabel 1). Voor de volledigheid zijn alle bronnen van geluidshinder 
weergegeven, significante verschillen tussen de stadsdelen in 2020 doen 
zich alleen voor bij geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen en door 
verkeer op wegen waar 50 km per uur of minder gereden wordt. In Almere 
Stad Oost valt op dat naar verhouding minder bewoners ernstige 
geluidshinder ervaart (5%) van vliegtuigen dan bewoners van Almere Haven 
en Hout, Almere Poort en Almere Stad West. Poortenaren ervaren meer dan 
gemiddeld overlast van verkeer op wegen waar 50 km per uur of minder 
gereden wordt (17%) dan bewoners van Almere Buiten (7%).

Tabel 1: Bronnen van geluidshinder tussen 2014 en 2020 naar stadsdeel (% ernstig gehinderd)

  Almere 
Haven + 

Hout

Almere 
Stad 
Oost

Almere 
Stad 

West
Almere 
Buiten

Almere 
Poort

Almere 
totaal

Bromfietsen/ 
scooters

2020 13% 16% 15% 13% 11% 14%

2018 16% 15% 16% 16% 13% 16%

2016 13% 15% 12% 12% 5% 12%

2014 18% 15% 14% 15% 10% 14%

Vliegtuigen 2020 13% 5% 11% 8% 12% 9%

2018 21% 10% 15% 13% 15% 14%

2016 15% 9% 13% 11% 11% 12%

2014 16% 10% 13% 9% 16% 11%

Buren 2020 10% 10% 9% 13% 9% 11%

2018 13% 13% 14% 12% 10% 12%

2016 9% 9% 10% 11% 1% 9%

2014 12% 10% 9% 12% 9% 12%

Verkeer
<= 50 km/u

2020 11% 11% 11% 7% 17% 10%

2018 9% 10% 11% 9% 10% 10%

2016 8% 7% 8% 9% 4% 8%

2014 9% 6% 7% 6% 9% 6%

Verkeer
> 50 km/u

2020 8% 7% 8% 9% 11% 8%

2018 10% 7% 8% 10% 3% 8%

2016 8% 2% 5% 8% 4% 6%

2014 5% 4% 5% 7% 4% 4%

Treinen 2020 1% 2% 2% 3% 2% 2%

2018 2% 4% 3% 5% 3% 4%

2016 1% 3% 2% 7% 5% 4%

2014 0% 3% 3% 5% 4% 3%

Bedrijven/ 
industrie

2020 2% 2% 1% 2% 2% 2%

2018 4% 3% 4% 3% 4% 4%

2016 2% 2% 2% 1% 1% 2%

2014 1% 2% 1% 1% 2% 2%

Overig 2020 8% 10% 7% 9% 7% 8%

2018 8% 12% 9% 9% 10% 10%

2016 10% 9% 7% 6% 7% 8%

2014 9% 10% 7% 8% 5% 8%
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GELUIDSHINDER VOORAL IN DE AVONDUREN ERVAREN
Afhankelijk van het dagdeel verschilt de mate van ervaren geluidshinder. 
Almeerders ervaren vooral in de avonduren geluidshinder (figuur 3). Ervaren 
geluidshinder in de ochtend en middaguren is vooral het gevolg van 
geluidshinder van vliegtuigen (25% en 34%), in de avonduren en ’s nachts 
gaat het vooral om geluidshinder van bomfietsen/bromscooters (46% en 
25%).

Figuur 3: Geluidshinder naar dagdeel (N=2.787)

Nacht Avond Middag Ochtend
Bromfietsen/bromscooters 25% 46% 28% 21%
Buren 16% 39% 25% 17%
Vliegtuigen 10% 28% 34% 25%
Verkeer <= 50 km/u 15% 32% 22% 24%
Verkeer > 50 km/u 14% 24% 12% 15%
Overig 12% 15% 11% 10%
Treinen 5% 10% 7% 7%
Bedrijven/industrie 1% 3% 5% 6%

Tussen 2020 en 2018 nam vooral geluidshinder af als gevolg van trein en 
vliegtuigverkeer (tabel 2). De sterke daling van het aantal 
verkeersbewegingen in 2020 als gevolg van COVID19 zal zeer waarschijnlijk 
hierbij een rol hebben gespeeld. Het is opvallend dat de ervaren 
geluidshinder van verkeer op de Almeerse wegen (in de context van 
COVID19) tussen 2020 en 2018 nagenoeg ongewijzigd is gebleven.

Tabel 2: Afname ervaren geluidshinder 20202018

 Ochtend Middag Avond Nacht

Treinen 2018 11% 9% 14% 9%

2020 7% 7% 10% 5%

Vliegtuigen 2018 32% 43% 38% 14%

2020 25% 34% 25% 10%
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MANTELZORG

Hoeveel mantelzorgers 
zijn er?

• 15% van de Almeerders geeft vrijwillig of 
langdurig intensief mantelzorg.

• 

• Meeste mantelzorgers krijgen voldoende 
steun uit hun naaste omgeving.

• 

• Meer mantelzorgers vinden dat ze de hulp met 
genoeg anderen kunnen delen.

• 5% van de Almeerders geeft langdurig en intensief 
mantelzorg. In 2018 was dat nog 8%.

• 

• 17% van de langdurig intensieve mantelzorgers 
is zwaar of overbelast.
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OVERBELASTING MANTELZORG



47

Al
m

er
e 

in
 d

e 
Pe

ili
ng

 2
02

0
M

antelzorg

WAT ZIJN MANTELZORGERS?
Mantelzorgers geven onbetaald hulp aan mensen in hun omgeving waarmee 
zij een sociale relatie hebben, zoals partner, ouders, of buren, omdat ze voor 
langere tijd ziek, hulpbehoevend of een beperking hebben. Vrijwilligers 
vanuit vrijwilligersorganisaties zijn geen mantelzorgers.

Instanties zoals zorgverzekeraars en gemeenten zien niet alle zorg die 
mensen geven aan huisgenoten als mantelzorg. Normale, dagelijkse zorg 
die huisgenoten elkaar verlenen zoals kleine klusjes in huis, hulp bij 
administratie, huishouden en boodschappen doen, wordt “gebruikelijke zorg” 
genoemd.

Sinds kort onderscheidt de Gemeente Almere twee typen mantelzorgers:
• Mantelzorgers: dit zijn mantelzorgers die al langer dan drie maanden én 

meer dan acht uur per week mantelzorg geven. In dit rapport worden ze 
langdurig intensieve mantelzorgers genoemd.

• Vrijwillige mantelzorgers: dit zijn mantelzorgers die korter dan drie 
maanden of minder dan 9 uur per week mantelzorg geven.

De beide groepen samen, dus de vrijwillige plus de langdurig intensieve 
mantelzorgers, duiden we in dit rapport aan als “mantelzorgers (brede 
definitie)”.1 2

1 In vorige peilingen werden alle langdurige óf intensieve mantelzorgers aangeduid als 
mantelzorgers. De kortdurende nietintensieve mantelzorgers werden dus niet inbegrepen in 
de definitie. Dat is een kleine groep, en mantelzorgers uit eerdere peilingen zijn min of meer 
vergelijkbaar met de brede definitie.
2 De aantallen mantelzorgers (brede definitie) in de response zijn tamelijk klein (n= 241 in 
2018 en n=280 in 2020). Door die kleine aantallen is het moeilijk om verschillen te kunnen 
aantonen tussen mantelzorgers (brede definitie) in de twee metingen. Die verschillen tussen 
beide metingen zouden groter moeten zijn dan 13 procentpunten. Daarom bespreken we in dit 
hoofdstuk behalve significante ook indicatieve verschillen tussen de twee metingen, met een 
90%betrouwbaarheidsinterval. Dat betekent dat er 10% kans bestaat dat het gevonden 
verschil op toeval berust en het dus geen werkelijk verschil betreft. In de tekst zijn dergelijke 
verschillen aangegeven met “(indicatief)”. In de grafieken wordt apart gerapporteerd over 
vrijwillige en langdurig intensieve mantelzorgers. Het gaat hier ook om kleine aantallen 
respondenten: 188 vrijwillige mantelzorgers en 92 langdurig intensieve mantelzorgers. 
Wanneer in de tekst niet wordt uitgeweid over verschillen tussen de twee groepen 
mantelzorgers, zijn verschillen in de grafiek tussen de twee groepen niet statistisch 
betekenisvol en moeten hooguit worden beschouwd als indicatief.

HOEVEEL MANTELZORGERS ZIJN ER?
Met zoveel definities zal het niet verbazen dat er verschillende antwoorden te 
geven zijn op deze vraag. Een kwart (25%) van de Almeerders heeft de 
afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven en 17% van de Almeerders deed 
dat op het moment van vragen nog steeds. Vrijwel altijd doen ze dat al langer 
dan 3 maanden. Van alle mantelzorgers (brede definitie) geeft twee derde 
(64%) niet intensief mantelzorg, dus 8 uur of minder per week, en een derde 
(36%) intensieve mantelzorg. Van alle Almeerders is 5% een langdurig 
intensieve mantelzorger en 10% een vrijwillige mantelzorger (figuur 1).
 

Logischerwijs zijn mantelzorgers (brede definitie) over het algemeen meer 
te vinden onder de Almeerders in de middelbare en oudere leeftijdsgroepen 
dan onder de jongere Almeerders: van de Almeerders tussen de 18 en 44 
jaar is 8% mantelzorger tegen 18% van de Almeerders van 45 jaar en ouder. 
Langdurig intensieve mantelzorgers zijn iets vaker te vinden onder 
Almeerders zonder betaald werk (7%) dan onder Almeerders met betaald 
werk (4%).

Figuur 1:  Mantelzorgers in Almere naar duur en intensiteit (n= 1.899), percentage van inwoners 
Almere. Langdurig: 3 maanden of langer; kortdurend: korter dan 3 maanden.
Intensief: 9 uur of meer per week. Niet intensief: 8 uur of minder per week.

Percentage
geen mantelzorger (meer) 85%
wel mantelzorger 15%
kortdurend, niet intensief 1%
kortdurend, intensief 0%
langdurig, niet intensief 9%
langdurig intensief 5%
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AANTAL LANGDURIG INTENSIEVE MANTELZORGERS 
AFGENOMEN
Er zijn ongeveer even veel mantelzorgers (brede definitie) in Almere als bij de 
vorige peiling in 2018, maar minder dan in 2016. Het aandeel langdurig 
intensieve mantelzorgers is echter afgenomen ten opzichte van 2018 (figuur 2).

Het is onduidelijk in hoeverre hier sprake is van een coronaeffect. Uit een 
peiling in opdracht van de provincie Flevoland die gehouden werd vlak voor 
Almere in de Peiling, bleek dat 23% van de respondenten uit Almere door de 
coronamaatregelen meer is gaan doen om naasten in hun omgeving te 
helpen. Tegelijkertijd gaf 19% van de Almeerse respondenten geen hulp 
meer aan anderen door de coronamaatregelen (Citisens, 2020).3 Deze twee 
percentages heffen elkaar bijna op. Een vergelijkbare trend werd ook 
aangetroffen in een landelijke studie: 18% van de mantelzorgers ging meer 

3 Citisens, 2020. Coronapeiling provincie Flevoland. Utrecht: Citisens.

Figuur 2:  Mantelzorgers in Almere (brede definitie) 20122020 en langdurig intensieve 
mantelzorgers 20182020 (n=1.899), percentage van inwoners Almere

jaartal langdurig intensief* brede definitie
2012 12%
2016 19%
2018 8% 17%
2020 5% 15%

zorg geven en 16% minder (SCP, 2020: 128).4 De maatregelen en angst voor 
besmetting zorgden er voor dat professionele hulpverleners, vrijwilligers en 
informele hulpverleners minder hulp aan huis gingen geven, waardoor 
mantelzorgers huisgenoten meer hulp zelf moesten geven. Anderzijds 
konden mantelzorgers door de coronamaatregelen niet meer op bezoek in 
het verzorgingshuis, of wilden ze niet meer op bezoek bij de hulpbehoevende 
om het risico te verkleinen dat ze hem of haar zouden besmetten (SCP, 2020: 
127129).

HELFT VAN DE MANTELZORGERS GEEFT 6 UUR PER WEEK 
MANTELZORG
Gemiddeld geven mantelzorgers (brede definitie) 12 ½ uur per week 
mantelzorg en dat is niet aantoonbaar anders dan in eerdere metingen.5 Dat 
gemiddelde wordt echter vertekend doordat enkele mantelzorgers aangeven 
24 uur per dag, 7 dagen per week bezig te zijn met de mantelzorg. De meeste 
mantelzorgers geven minder intensief mantelzorg. Een kwart van alle 
mantelzorgers (brede definitie) geeft 4 uur of minder per week mantelzorg, 
de helft geeft 6 uur of minder per week mantelzorg, en een kwart is er 11 uur 
of meer per week mee bezig.

De reistijd van en naar de mantelzorgontvanger wordt ook meegerekend bij 
deze tijd. Mantelzorgers (brede definitie) wonen over het algemeen in de 
buurt van de mantelzorgontvanger: de helft is per week 1 uur of minder 
onderweg, een kwart is 2 uur of meer op reis. Een kleine groep 
mantelzorgers (brede definitie) zijn meer dan 8 uur per week aan reistijd 
kwijt en een enkeling geeft zelfs aan 40 of 60 uur per week onderweg te zijn.

4 Klerk, M. de, M. Olsthoorn, I. Plaisier, J. Schaper, en F. Wagemans (red.), 2020. Een jaar 
met corona. Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Den Haag: SCP.
5 In 2018 was dit gemiddelde 14 uur en 40 minuten. Dit verschil, van meer dan 2 uur per 
week, is echter niet statistisch betekenisvol omdat er een heel grote spreiding is rondom dit 
gemiddelde en de aantallen klein zijn, zie noot 2.
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HELFT MANTELZORGERS GEEFT MANTELZORG AAN OUDERS
‘Mantelzorg komt op je pad,’ schrijft de belangenvereniging van 
mantelzorgers, waarmee ze bedoelen dat mantelzorg geen echte vrijwillige 
keuze is en voortvloeit uit een persoonlijke relatie.6 Dat is ook terug te zien in 
de cijfers aan wie mantelzorgers hun hulp verlenen. De helft van de 
mantelzorgers (brede definitie) helpt hun ouders. Bijna drie op de tien 
langdurig intensieve mantelzorgers verzorgen hun partner en bijna twee op 
de tien van hen een ander gezinslid dan de partner. Bij vrijwillige 
mantelzorgers komt de zorg voor een ander familielid buiten het eigen 
huishouden op de tweede plaats, na de zorg voor de ouders (figuur 3). Deze 
verhoudingen zijn de laatste drie metingen (2020, 2018 en 2016) niet 
waarneembaar veranderd. Mantelzorgers (brede definitie) geven gemiddeld 
aan 1,1 personen mantelzorg.

6 Mantelzorg.nl, geraadpleegd op 4/3/2021.

Figuur 3:  Aan wie geven mantelzorgers mantelzorg, meer antwoorden mogelijk, 
percentages van vrijwillige (n= 188) en langdurig intensieve mantelzorgers (n=92)

vrijwillig langdurig 
intensief

Ouder(s) 56% 45%
Partner 15% 28%
Andere familie (buiten 
eigen huishouden) 

16% 11%

Ander gezinslid (niet 
partner) 

7% 18%

Vrienden / Kennissen 10% 4%
Buren 9% 4%
Anders 2% 4%

Een belangrijk deel van de mantelzorg bestaat uit emotionele steun, maar 
mantelzorgers helpen ook veel bij boodschappen, eten bereiden en klusjes in 
en om het huis. Vier op de tien langdurig intensieve mantelzorgers helpen bij 
persoonlijke verzorging, vrijwillige mantelzorgers doen dit minder vaak 
(figuur 4). Mantelzorgers zijn (indicatief) meer boodschappen gaan doen dan 
in 2018: toen ging het om 55% van de mantelzorgers, in 2020 om 63%.

Figuur 4:  Soorten hulp die mantelzorgers geven, percentages van vrijwillige (n= 188) en 
langdurig intensieve mantelzorgers (n=92), meer antwoorden mogelijk

vrijwillig langdurig 
intensief

Emotionele steun (praten, 
luisteren)

82% 89%

Boodschappen doen 58% 74%
Klusjes in of om huis 64% 61%
Koken en/of eten 30% 59%
Huishoudelijke hulp 
(anders dan koken)

29% 53%

Anders 26% 18%

Persoonlijke verzorging 14% 38%
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BIJNA TWEE OP DE TIEN LANGDURIG INTENSIEVE 
MANTELZORGERS ZWAAR BELAST
Van alle mantelzorgers (brede definitie) voelt 8% zich zwaar of zelfs 
overbelast door de mantelzorg. Dit lijkt vergelijkbaar met landelijke cijfers: 
volgens het SCP (2020: 50) was in 2019 9% van de mantelzorgers (brede 
definitie) ‘ernstig belast’.7 Onder de langdurig intensieve mantelzorgers in 
Almere is het aantal zwaar of overbelasten twee maal zo hoog: 17% (figuur 
5). Dit is een hoog percentage, maar het is lager dan landelijke cijfers. 
Volgens het SCP (2020:50) is het aandeel langdurig intensieve mantelzorgers 
dat ernstig belast is nog hoger, namelijk 27%.

Vergeleken met 2018 zijn er (indicatief) minder zwaar of overbelaste 
mantelzorgers in Almere: toen voelde 13% zich zwaar, zeer zwaar of 
overbelast, tegen 8% in 2020 (figuur 6).

7 Boer, A de, M. De Klerk, D. Verbeek Oudijk, I. Plaisier (2020). Blijvende bron van zorg. 
Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019. Den Haag: SCP. ‘Ernstige belasting’ 
werd gemeten op basis van 10 stellingen. In Almere in de Peiling werd de mate van belasting 
gemeten met 1 vraag. De cijfers zijn dus niet goed vergelijkbaar.

Figuur 5:  Mate van ervaren belasting, percentages van vrijwillige (n= 188) en langdurig 
intensieve (n=92) mantelzorgers

vrijwillig langdurig 
intensief

Niet of nauwelijks belast 39% 15%
Enigszins belast 48% 42%
Tamelijk belast 10% 25%
Zwaar tot zeer zwaar belast 3% 15%
Overbelast (kan de zorg 
eigenlijk niet meer volhouden)

0% 2%

Figuur 6:  Mate van ervaren belasting, percentages van mantelzorgers (brede definitie) 
20162020 (n=280)

2016 2018 2020
Niet of nauwelijks belast 28% 25% 31%
Enigszins belast 39% 39% 46%
Tamelijk belast 22% 23% 15%
Zwaar tot zeer zwaar belast 9% 10% 7%
Overbelast (kan de zorg 
eigenlijk niet meer 
volhouden)

2% 3% 1%

Figuur 7:  Gevolgen van mantelzorgen voor mantelzorgers, percentages van vrijwillige 
(n=179) en langdurig intensieve mantelzorgers (n=92).

Het geven van mantelzorg kost mij meer 
geld dan ik wil.

Ik ben minder gaan werken om te kunnen 
mantelzorgen.

vrijwillig langdurig intensief vrijwillig langdurig intensief
Mee eens 11% 27% 10% 23%
Niet mee eens, niet 
mee oneens

15% 23% 3% 7%

Mee oneens 39% 30% 40% 27%
Niet van toepassing 35% 20% 46% 42%

AANTAL MANTELZORGERS DAT MINDER GAAT WERKEN IS 
AFGENOMEN
De meeste werkende mantelzorgers (brede definitie) blijven even veel 
werken, maar een deel van hen is minder gaan werken of gestopt met 
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werken om te kunnen mantelzorgen. Bijna een kwart van de langdurig 
intensieve mantelzorgers en een op de tien vrijwillige mantelzorgers is 
minder gaan werken om te kunnen mantelzorgen. Bijna drie op de tien van 
de langdurig intensieve mantelzorgers en een op de tien vrijwillige 
mantelzorgers vinden dat ze veel kosten moeten maken om te kunnen 
mantelzorgen (figuur 7).

Vergeleken met 2018 zijn er minder mantelzorgers die minder gingen 
werken om te kunnen mantelzorgen. Het aandeel mantelzorgers dat veel 
kosten maakt om te kunnen mantelzorgen is ongeveer gelijk gebleven aan 
dat in 2018, maar afgenomen ten opzichte van 2016 (figuur 8).

Figuur 8:  Gevolgen van mantelzorgen, percentages van mantelzorgers (brede definitie) in 
2016, 2018 en 2020 (n=279)

Het geven van mantelzorg 
kost mij meer geld dan ik wil.

Ik ben minder gaan werken 
om te kunnen mantelzorgen.

2016 2018 2020 2016 2018 2020*
Mee eens 25% 19% 16% 16% 21% 14%
Niet mee eens, niet 
mee oneens

21% 22% 18% 8% 7% 4%

Mee oneens 25% 36% 36% 29% 33% 36%
Niet van toepassing 29% 23% 30% 47% 39% 45%

MEER MANTELZORGERS TEVREDEN OVER DELEN VAN 
MANTELZORG
Mantelzorgers kunnen ontlast worden door steun van organisaties, 
hulpverleners, of naasten. Er zijn meer mantelzorgers (brede definitie) die 
vinden dat er te weinig mensen zijn om de mantelzorg mee te delen dan 
mantelzorgers die het daarmee oneens zijn. Daarentegen verloopt de 
afstemming met professionele hulpverleners zoals medewerkers van de 
thuiszorg en de wijkverpleging over het algemeen naar wens, al zijn 
mantelzorgers hierover niet helemaal eensgezind (figuur 9).

Vergeleken met 2018 en 2016 zijn er minder mantelzorgers (brede definitie) 
die vinden dat ze de mantelzorg met te weinig mensen kunnen delen. De 
mantelzorgers zijn ongeveer even (on) tevreden over afstemming met 
professionele hulpverleners als in eerdere metingen (figuur 10).

Figuur 9:  Delen van mantelzorg, percentages van vrijwillige (n= 167) en langdurig intensieve 
(n= 82) mantelzorgers

Te weinig mensen om de mantelzorg 
mee te delen

Afstemming met professionele zorg 
verloopt naar wens

vrijwillige 
mantelzorger

langdurig 
intensief

vrijwillige 
mantelzorger

langdurig 
intensief

Mee eens 33% 41% 35% 39%
Niet mee eens, 
niet mee oneens

33% 28% 16% 22%

Mee oneens 23% 21% 13% 16%
Niet van 
toepassing

11% 10% 36% 23%
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MEESTE MANTELZORGERS KRIJGEN VOLDOENDE 
ONDERSTEUNING VAN HUN NAASTE OMGEVING
De meeste mantelzorgers (brede definitie) geven aan geen behoefte te 
hebben aan ondersteuning door de VMCA of door andere organisaties. Ook 
krijgen de meeste mantelzorgers (ruim) voldoende ondersteuning door 
familie, vrienden en kennissen (figuur 11). Mantelzorgers (brede definitie) 
oordelen weinig anders dan in 2018 over de ontvangen steun door naasten, 
VMCA en/of andere organisaties.

Te weinig mensen om de mantelzorg mee 
te delen

Afstemming met professionele zorg 
verloopt naar wens

2016 2018 2020* 2016 2018 2020
mee eens 45% 46% 36% 32% 30% 37%
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens

28% 29% 31% 23% 22% 18%

Mee oneens 18% 16% 22% 19% 20% 14%
Niet van 
toepassing

9% 9% 11% 25% 28% 32%

Figuur 10:  Delen van mantelzorg, percentages van mantelzorgers (brede definitie) 2016
2020 (n= 249).

Figuur 11:  In welke mate voelt u zich ondersteund bij het geven van mantelzorg door… , 
percentages van vrijwillige (n=188) en langdurige mantelzorgers (n=89)

Door familie, vrienden, 
kennissen

Door VMCA Door anderen of andere 
organisaties

vrijwillig langdurig 
intensief

vrijwillig langdurig 
intensief

vrijwillig langdurig 
intensief

Geen steun 
ontvangen, maar 
wel behoefte aan

1% 2% 2% 3% 4% 5%

Onvoldoende 6% 8% 4% 9% 8% 16%
Matig 12% 19% 2% 12% 5% 9%
Voldoende 35% 39% 4% 12% 13% 17%
Ruim voldoende 30% 19% 2% 4% 9% 3%
Geen behoefte aan 
steun

16% 12% 85% 59% 62% 50%

Langdurig intensieve mantelzorgers met betaald werk hebben meer 
behoefte aan steun van VMCA en anderen/ andere organisaties dan 
langdurig intensieve mantelzorgers zonder betaald werk. Van de langdurig 
intensieve mantelzorgers met betaald werk vindt 21% dat ze onvoldoende 
dan wel geen steun krijgen van de VMCA, tegen 4% van de langdurig 
intensieve mantelzorgers zonder betaald werk. Ook vindt 29% van de 
langdurig intensieve mantelzorgers met betaald werk dat ze onvoldoende/ 
geen steun krijgen van anderen of andere organisaties, tegen 11% van 
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degenen zonder betaald werk. Mogelijk bedoelen ze met ‘anderen of andere 
organisaties’ de werkgever, maar dit is niet specifiek gevraagd. Vrijwillige 
mantelzorgers jonger dan 44 jaar voelen zich vaker onvoldoende gesteund 
door anderen of andere organisaties (31%) dan vrijwillige mantelzorgers van 
45 jaar en ouder (10%). Ook hier is niet gevraagd van welke personen of 
organisaties zij meer steun hadden gewild.

Figuur 12:  Behoefte aan mantelzorgondersteuning (in de eigen wijk), percentages van 
vrijwillige (n=187) en langdurig intensieve mantelzorgers (n=91)

Zou ik alleen 
gebruiken 
als het in 
mijn eigen 
wijk was

Zou ik 
gebruik van 
maken / 
gebruik ik al

Geen 
behoefte aan

Weet niet / 
geen mening

Reis en onkosten 
vergoeding*

vrijwillig 4% 19% 60% 17%
langdurig 
intensief

3% 32% 46% 19%

Praktische informatie vrijwillig 6% 12% 66% 16%
langdurig 
intensief

8% 21% 56% 15%

Tijdelijk overnemen 
zorg

vrijwillig 4% 10% 66% 19%
langdurig 
intensief

7% 20% 56% 18%

Lotgenotencontact* vrijwillig 4% 3% 78% 15%
langdurig 
intensief

8% 10% 62% 21%

Hulp bij formulieren vrijwillig 4% 9% 78% 10%
langdurig 
intensief

3% 14% 73% 10%

WEINIG BEHOEFTE AAN MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE 
EIGEN WIJK
Mantelzorgers is gevraagd of zij geholpen zijn met vijf verschillende vormen 
van ondersteuning, en of het daarbij belangrijk is dat die ondersteuning in de 
eigen wijk beschikbaar is. De meeste mantelzorgers hebben geen behoefte 
aan zulk soort ondersteuning. Van de vijf gevraagde vormen hebben de 
meeste mantelzorgers (brede definitie) behoefte aan reis en onkosten
vergoedingen voor mantelzorgers. De verschillende vormen van mantelzorg
ondersteuning zijn voor een kleine groep van ongeveer 5% van de mantel
zorgers alleen interessant indien deze in de eigen wijk wordt aangeboden. 
Langdurig intensieve mantelzorgers hebben meer dan vrijwillige 
mantelzorgers behoefte aan reis en onkostenvergoedingen voor 
mantelzorgers en aan lotgenotencontact (figuur 12).

Vier op de tien langdurig intensieve mantelzorgers had contact met VMCA
De meeste mantelzorgers (brede definitie) hebben wel van de VMCA gehoord 
en een kwart heeft contact gehad met de VMCA. Het aantal mantelzorgers 
(brede definitie) dat alleen maar van de VMCA heeft gehoord, maar de 
organisatie verder niet echt kent is afgenomen ten opzichte van 2018 (figuur 
13). De bekendheid van de VMCA is groter onder mantelzorgers (brede 

Figuur 13:  Bekendheid VMCA, percentages van mantelzorgers (brede definitie) 20162020 
(n=270).

2016 2018 2020*
Contact mee 
gehad

26% 25% 24%

Ken het/ op de 
hoogte van de 
activiteiten

22% 28% 24%

Van gehoord 21% 21% 16%
Totaal 68% 74% 64%
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definitie) zonder betaald werk dan onder mantelzorgers met betaald werk. 
Ook zijn oudere mantelzorgers (brede definitie) beter op de hoogte van de 
activiteiten van de VMCA dan jongere mantelzorgers. Van de langdurig 
intensieve mantelzorgers heeft 38% wel eens contact gehad met de VMCA, 
en dat is tweemaal zo veel als onder de vrijwillige mantelzorgers, van wie 
18% wel eens contact had met de VMCA.

REDENEN OM NIET TE MANTELZORGEN AL JAREN 
ONVERANDERD
Al jaren zijn de motieven om geen mantelzorg te geven hetzelfde (figuur 14). 
De meest genoemde reden dat Almeerders geen mantelzorg geven is 
simpelweg dat ze niemand kennen die hun hulp nodig hebben.

‘Handelingsverlegenheid’, de situatie dat men wel iemand kent die zorg 
nodig heeft, maar zich niet wil opdringen, speelt nauwelijks een rol. Alleen 
het motief “geen tijd” wordt bij elke peiling steeds minder genoemd. De 
lockdown en angst voor besmetting met het coronavirus lijken geen rol 
gespeeld te hebben, gezien de stabiele verdeling van de percentages van de 
motieven.

Figuur 14:  Belangrijkste reden om geen mantelzorg te geven, in procenten van Almeerders 
die geen mantelzorg geven 20102020 (n=1.441)

2010 2014 2016 2018 2020
Ik ken geen mensen 
die mijn zorg nodig 
hebben

46% 55% 53% 57% 57%

Mijn gezondheid of 
leeftijd laat het niet 
toe

10% 10% 9% 9% 11%

Geen tijd* 19% 15% 14% 13% 10%
Ik heb er nooit aan 
gedacht

7% 6% 5% 6% 5%

Geen interesse 8% 3% 6% 4% 5%
Ik wil me niet 
vastleggen

4% 4% 3% 2% 3%

Anders 7% 8% 10% 8% 8%
Ik wil me niet 
opdringen

0% 0% 1% 0% 1%

GROEN EN NATUURSAMENVATTING

DISCRIMINATIE

DUURZAAMHEID

INKOMENKWETSBAAR

GROEN & GEZOND

IMAGO

ECOLOGIE INFORMATIEVOORZIENING

WOONOMGEVING DIENSTVERLENING

AFVALSCHEIDING

POLITIEK

GELUIDSHINDER MANTELZORG

CORONAVRIJWILLIGERSWERK VERANTWOORDING

2020 2018 2016 2014 2010

0%

4%

8%

7%

7%

19%

10%

46%

0%

4%

3%

6%

8%

15%

10%

55%

1%

3%

6%

5%

10%

14%

9%

53%

0%

2%

4%

6%

8%

13%

9%

57%

1%

3%

5%

5%

8%

10%

11%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ik wil me niet opdringen

Ik wil me niet vastleggen

Geen interesse

Ik heb er nooit
aan gedacht

Anders

Geen tijd*

Mijn gezondheid of
leeftijd laat het niet toe

Ik ken geen mensen
die mijn zorg nodig

hebben



55

Al
m

er
e 

in
 d

e 
Pe

ili
ng

 2
02

0
Vrijw

illigersw
erk

VRIJWILLIGERSWERK

Zijn Almeerders actief 
als vrijwilliger?

• 33% van de Almeerders doet 
vrijwilligerswerk.

• Gemiddeld doet een Almeerse vrijwilliger 
bijna 5 uur per week vrijwilligerswerk, dit is 
een half uur minder dan in 2018.

• 

• Vrijwilligers voelen zich beter ondersteund 
door hun organisatie dan in 2018.

• Betrokkenheid en plezier zijn de belangrijkste 
redenen om vrijwilligerswerk te doen.

• 

• 44% van de mensen die geen vrijwilligerswerk 
doen geeft aan hier geen tijd voor te hebben.
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• 44%

• 33%

betrokkenheid
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WIE IS DE ALMEERSE VRIJWILLIGER?
Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat los staat van een betaalde baan en 
waarvan het werk niet alleen ten goede komt aan de persoon die het uitvoert 
of zijn/haar familie. Vrijwilligers doen hun werk van af en toe een uurtje. 
Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de school, een sport of 
gezelligheidsvereniging of club, of de buurt. Ook de inzet voor een kerk of 
levensbeschouwelijke organisatie, een culturele vereniging, een 
belangenvereniging, actiegroep of politieke partij, verzorging of verpleging, 
of voor jeugd en buurthuiswerk valt hieronder. Vrijwilligers ontvangen geen 
loon, maar eventueel wel een kleine onkostenvergoeding.

Een derde van de Almeerders (33%) geeft aan in het afgelopen jaar 
vrijwilligerswerk te hebben gedaan, in 2018 was dit 36% en in 2016 35%1. 
Bijna alle vrijwilligers, 87% van hen (of 27% van alle Almeerders) doen hun 
vrijwilligerswerk voor een organisatie of vereniging; de rest doet het niet in 
georganiseerd verband. Vrijwilligers zijn meestal mannen, senior, 
hoogopgeleid en niet werkend, zie figuur 1.

Gemiddeld doen Almeerse vrijwilligers bijna 5 uur per week 
vrijwilligerswerk, dit is een half uur per week minder dan in 2018. De helft 
van de vrijwilligers doet per week maximaal 2 uur vrijwilligerswerk, de 
andere helft meer. Een kwart doet per week 6 uur of meer vrijwilligerswerk.
Als de vrijwilligers zelf een inschatting maken geeft 24% aan af en toe 
(incidenteel) vrijwilligerswerk te doen, 54% zegt met zekere regelmaat en 
22% zegt heel vaak, zie figuur 2. Werkende mensen geven aan vaker 
incidenteel vrijwilligers werk te doen (30%) dan niet werkende mensen, van 
hen doet 18% incidenteel vrijwilligerswerk. Leeftijd speelt ook een rol. Van 
de jonge Almeerders (18 t/m 29 jaar) geeft 43% aan dat ze incidenteel 
vrijwilligerswerk verrichten. Bij de senioren is dit 14%, zie figuur 2B. Hoe 
ouder de Almeerse vrijwilliger wordt, hoe regelmatiger en vaster het 
vrijwilligerswerk wordt.

1 Volgens het CBS gaf in 2019 46,7% van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich het 
afgelopen jaar minstens één keer als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of 
vereniging.

Figuur 1:  Vrijwilligers, naar geslacht, leeftijd, opeleiding en werksituatie (n=1925)

Percentage
Werkend 29%
Niet werkend 39%
Laagopgeleid 25%
Middelbaar opgeleid 28%
Hoogopgeleid 38%
18 t/m 29 jaar 23%
30 t/m 44 jaar 28%
45 t/m 64 jaar 32%
65 jaar en ouder 44%
Vrouw 30%
Man 36%

Figuur 2: Frequentie vrijwilligerswerk (% van vrijwilligers, n=638)

Frequentie percentage
Af en toe, incidenteel 24%
Met zekere regelmaat 54%
Heel vaak 22%
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uren per week aan hun vrijwilligerswerk. Hoewel relatief meer werkende 
Almeerders vrijwilligerswerk doen, besteden ze minder uren per week aan 

18 t/m 29 
jaar

30 t/m 44 
jaar

45 t/m 64 
jaar

65 jaar en 
ouder

Af en toe, 
incidenteel

43% 30% 26% 14%

Met zekere 
regelmaat

41% 50% 54% 60%

Heel vaak 16% 20% 21% 26%

Figuur 2B: Frequentie vrijwilligerswerk naar leeftijd hun vrijwilligerswerk dan nietwerkende Almeerders. Eenoudergezinnen 
besteden gemiddeld meer uren per week aan hun vrijwilligerswerk.
De meeste Almeerders doen hun vrijwilligerswerk in Almere, zie figuur 3. 
Meer Almeerders doen vrijwilligerswerk in de eigen wijk; in 2018 was dit 
38%, in 2020 is dit gestegen naar 44%. Een kwart van de Almeerders doet 
(ook) vrijwilligerswerk buiten Almere. Het overgrote deel van de vrijwilligers 
(82%) doet uitvoerende taken, 40% doet (ook) bestuurlijke of leidinggevende 
taken.

VERGELIJK MET NEDERLAND
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de 
ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona2. Het SCP 
constateert dat het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet, daalde 
tussen april 2019 en april 2020 (van 14% naar 10%) en bijna de helft van 
vrijwilligers besteedt sinds corona minder tijd aan vrijwilligerswerk. Van 
degenen die vrijwilligerswerk doen, geeft 42% aan dat zij minder 
vrijwilligerswerk doen, een derde dat ze evenveel doen en 8% dat ze juist 
meer doen. Ook ziet het SCP een afname in het (structurele) vrijwilligers
werk, bijvoorbeeld via welzijnsorganisaties of sportverenigingen. Door de 
maatregelen is dit type vrijwilligerswerk moeilijk uitvoerbaar. Aan de 
andere kant ontstonden er ook veel initiatieven waarin burgers zich 
vrijwillig inzetten om elkaar door de crisis heen te helpen.

De uitkomsten van Almere in de Peiling kunnen niet één op één worden 
vergeleken met het onderzoek van het SCP, zo verschillen de vragen en 
definities. En we hebben bij dit onderwerp geen specifieke vragen over de 
invloed van corona opgenomen. Toch herkennen we de tendens die het 
SCP schetst van minder vrijwilligers en minder tijdbesteding aan 
vrijwilligerswerk door corona niet in Almere.

2 Een jaar met corona  Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona (Sociaal 
en Cultureel Planbureau, maart 2021)

Figuur 3: Plaats vrijwilligerswerk en aandeel functie (meerdere antwoorden mogelijk, n=637)

2016 2018 2020
Bestuurlijk of 
leidinggevend

29% 44% 40%

Buiten Almere 29% 25% 25%
* In de eigen wijk 39% 38% 44%
Elders in Almere 51% 54% 50%
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MOTIEVEN
Al jaren doet iets minder dan de helft van de Almeerders hun vrijwilligers
werk uit betrokkenheid, omdat ze mensen willen helpen of iets willen 
verbeteren (46% in 2020), zie figuur 4. Bijna drie op de tien Almeerders doen 
het vrijwilligerswerk omdat het leuk is en 10% vanuit de overtuiging dat 
iedereen zijn steentje moet bijdragen.

Jonge Almeerders tot 30 jaar doen het vrijwilligerswerk, naast de 
betrokkenheid, voor hun eigen ontwikkeling en ontplooiing (12% tegen 5% 
gemiddeld, bij de senioren is dit 2%). Jonge Almeerders doen hun 
vrijwilligerswerk niet zozeer omdat ze het leuk vinden (18% tegen 28% 
gemiddeld). Bij de seniore Almeerders is dit juist hun belangrijkste motief, 
zij doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden (38% tegen 28% 
gemiddeld).

Figuur 4:  Belangrijkste motief om vrijwilligerswerk te doen (% van vrijwilligers, n=622)

motief 2016 2018 2020
Betrokkenheid (mensen 
willen helpen/ iets willen 
verbeteren)

39% 45% 46%

Omdat ik het leuk vind 32% 27% 28%
Omdat iedereen zijn steentje 
moet bijdragen

12% 12% 10%

Voor de sociale contacten (ik 
leer er mensen kennen)

6% 5% 8%

Voor mijn eigen 
ontwikkeling en ontplooiing

5% 6% 5%

Omdat ik dan invloed heb 2% 2% 1%
Verplichte tegenprestatie 
voor bijstandsuitkering

1% 1% 0%

Anders 3% 3% 2%

Laagopgeleiden vinden het opdoen van sociale contacten, naast de 
betrokkenheid, ook belangrijk (21% tegen 8% gemiddeld).

ONDERSTEUNING
Er zijn verschillende organisaties die zich inspannen om te zorgen dat 
vrijwilligers hun vrijwilligerswerk kunnen doen en volhouden. In de eerste 
plaats zijn dat de organisaties zelf, die hun activiteiten kunnen ontplooien 
dankzij de vrijwilligers. Daarnaast is gevraagd naar de ondersteuning door 
de wijkteams en door de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere 
(VMCA), twee belangrijke organisaties in Almere die mensen helpen om 
vrijwilligerswerk te doen.

Figuur 5: Mate van ervaren ondersteuning door organisaties (% van vrijwilligers, n=618)

VMCA Wijkteam Anderen/ andere org.
2016 2018 2020 2016 2018 2020 2016 2018 2020
4% 5% 3% 7% 7% 5% 6% 4% 3%
2% 2% 3% 5% 3% 3% 5% 4% 7%
11% 13% 13% 10% 12% 10% 26% 33% 44%
83% 81% 81% 79% 78% 82% 64% 59% 47%
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In 2018 voelde een derde van de Almeerse vrijwilligers zich (ruim) voldoende 
gesteund door ‘anderen of andere organisaties’, dit is in 2020 gestegen naar 
44%, zie figuur 5. Bij ‘anderen of andere organisaties’ geven minder 
vrijwilligers aan geen behoefte te hebben aan steun, van 59% in 2018 naar 
47% in 2020. Bij het wijkteam en de VMCA is er niet zoveel veranderd ten 
opzichte van de voorgaande jaren. De meeste vrijwilligers zeggen geen 
ondersteuning te krijgen vanuit organisaties, maar daar ook geen behoefte 
aan te hebben.

WAARDERING
Bijna negen op de tien vrijwilligers (87%), voor wie dat van toepassing is, 
vinden dat ze voldoende gewaardeerd worden door hun organisatie. Acht op 
de tien vinden dat ze voldoende begeleid worden en zeven op de tien vinden 
dat ze voldoende mogelijkheden hebben om cursussen of trainingen te 
volgen (72%, zie figuur 6). Deze cijfers komen vrijwel overeen met de meting 
van de vorige peiling. Leidinggevende en besturende vrijwilligers zijn even 
tevreden over deze vormen van waardering en de mogelijkheden om 
trainingen en cursussen te volgen als uitvoerende vrijwilligers. Ze zijn 
minder tevreden over de begeleiding die ze krijgen.

Figuur 6: Oordeel over begeleiding en waardering (% van vrijwilligers, n=529)

jaartal Onvol doende Matig Voldoende
Waardering van uw 
inzet door uw eigen 
organisatie

2020 4% 9% 87%
2018 3% 8% 88%

De begeleiding die u 
krijgt

2020 4% 16% 80%
2018 5% 16% 80%

De mogelijkheden om 
trainingen of 
cursussen te volgen

2020 13% 15% 72%
2018 12% 18% 70%

VMCA
Zes op de tien van de Almeerse vrijwilligers heeft wel eens van de VMCA 
gehoord, 49% van de vrijwilligers is op de hoogte van de activiteiten en 25% 
heeft wel eens contact gehad met deze organisatie, zie figuur 7.
De seniore vrijwilligers zijn het meest bekend met de VMCA, jongeren het 
minst: 74% van de 65plussers tegenover 37% van de jongeren, zie figuur 8.

Figuur 7: Bekendheid VMCA (% van vrijwilligers, n=610)

2016 2018 2020
Van gehoord 63% 63% 61%
Ken het/ op de hoogte 
van activiteiten

41% 47% 49%

Contact mee gehad 22% 24% 25%

Figuur 8: Bekendheid VMCA naar leeftijd (% van vrijwilligers, n=610)
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Van gehoord 37% 49% 62% 74%
Ik ken het / ben op de hoogte 
van de activiteiten

39% 30% 48% 65%
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REDENEN OM GEEN VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN
Twee derde van de Almeerders heeft de afgelopen 12 maanden geen 
vrijwilligerswerk gedaan. Voor bijna de helft van hen (44%) is het ontbreken 
van tijd de belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te doen, zie figuur 
9. Dit is een lager percentage dan in 2018, toen gaf 51% aan er geen tijd voor 
te hebben. Een toenemend aantal Almeerders zegt geen vrijwilligerswerk te 
kunnen doen omdat de gezondheid of leeftijd dit niet toelaat. In 2018 was dit 
10%, in 2020 is dit gestegen naar 14%. Ook het aantal mensen dat zich niet 
wil vastleggen is gestegen, van 7% in 2018 naar 12% in 2020.

Van de jongeren geeft 58% aan geen tijd voor vrijwilligerswerk te hebben en 
12% weet ook niet waar ze leuk of interessant vrijwilligerswerk zouden 
kunnen doen. Bij de senioren laat de gezondheid of leeftijd het niet toe (42%) 
en 22% wil zich niet vastleggen.

Eenoudergezinnen en paren met kind(eren) geven aan dat ze er geen tijd 
voor hebben (beide 55%), bij de alleenstaanden en paren zonder kind is dit 
34%.

Figuur 9:  Reden om geen vrijwilligerswerk te doen (% van Almeerders die geen 
vrijwilligerswerk doen, n=1283) 

reden 2016 2018 2020
* Ik heb geen tijd 45% 51% 44%
* Mijn gezondheid of leeftijd laat 
het niet toe

12% 10% 14%

* Ik wil me niet vastleggen 9% 7% 12%
Ik weet niet waar ik interessant of 
leuk vrijwilligerswerk zou 
kunnen doen

7% 8% 8%

Ik heb geen interesse 8% 6% 8%
Ik heb er nooit aan gedacht 8% 4% 3%
* Andere reden 15% 14% 11%
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DISCRIMINATIE

Ervaren Almeerders 
discriminatie?

• 18% van de Almeerders voelt zich gediscrimineerd in de 
vrije tijd of in de openbare ruimte. In 2018 was dit nog 29%.

• Jongeren voelen zich vooral gediscrimineerd 
in de horeca, winkels en openbaar vervoer.

• 

• Minder ervaren discriminatie door instanties: 
4% voelt zich gediscrimineerd door instanties

• 

• Minder discriminatie op de arbeidsmarkt: 9% 
ervaart discriminatie (15% in 2018).

• 

• Meer discriminatie om huidskleur: 20% (11% in 2018).

• Leeftijdsdiscriminatie is verder afgenomen, 
18% (27% in 2018)

GROEN EN NATUURSAMENVATTING

DISCRIMINATIE

DUURZAAMHEID

INKOMENKWETSBAAR

GROEN & GEZOND

IMAGO

ECOLOGIE INFORMATIEVOORZIENING

WOONOMGEVING DIENSTVERLENING

AFVALSCHEIDING

POLITIEK

GELUIDSHINDER MANTELZORG

CORONAVRIJWILLIGERSWERK VERANTWOORDING

• 20%

• 18%

• 18%

• 4%
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JONGEREN DISCRIMINATIE OM HUIDSKLEUR

LEEFTIJDSDISCRIMINATIER
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Wat iemand als discriminatie ervaart, hoeft voor de wet geen discriminatie te 
zijn. Andersom kunnen situaties die volgens de wet onder discriminatie 
vallen, niet als zodanig ervaren worden. In Almere in de Peiling is de ervaren 
discriminatie onderzocht: incidenten die Almeerders in de afgelopen twaalf 
maanden persoonlijk hebben ondervonden, variërend van kwetsende 
opmerkingen tot geweld of afwijzing bij sollicitatiegesprekken. ‘Ervaren 
discriminatie’ draait om de persoonlijke beleving.

Figuur 1:  Ervaren discriminatie in vrije tijd of openbare ruimte (n=1934)

jaartal zonder twijfel twijfel
In de buurt 2016 3,0% 0,8%

2018 5,2% 0,5%
2020 3,4% 1,1%

In winkels 2016 3,1% 2,1%
2018 2,3% 1,3%
2020 3,5% 1,2%

Door personeel in tram, 
bus, trein

2016 2,3% 1,2%
2018 2,1% 0,8%
2020 1,5% 0,4%

Discotheek, bar, 
bioscoop, restaurants

2016 1,8% 0,1%
2018 1,2% 0,8%
2020 0,5% 0,1%

Bij het sporten 2016 0,9% 0,2%
2018 0,6% 0,5%
2020 0,4% 0,1%

WEINIG DISCRIMINATIE ERVAREN TIJDENS HET SPORTEN
Bijna een op de vijf Almeerders (18%) is het afgelopen jaar wel eens onheus 
bejegend, uitgescholden of geweigerd door personeel van winkels, 
horecagelegenheden, in het openbaar vervoer, door buurtbewoners of bij het 
sporten. Van deze groep weet 35% zeker dat dit te maken heeft met 
discriminatie en 11% van hen twijfelt of de nare bejegening te maken had met 
discriminatie. Dit is een daling ten opzichte van 2018: toen voelde 29% zich 
wel eens onheus behandeld en 26% wist zeker dat dit te maken had met 
discriminatie en 3% twijfelde daar aan.

Discriminatie in de vrije tijd of openbare ruimte komt volgens Almeerders 
weinig voor bij het sporten en wordt het meest ervaren in de eigen 
woonomgeving (zie figuur 1). Op alle punten, behalve bij ‘in winkels’, is de 
ervaren discriminatie gedaald. Deze daling kan te maken hebben met de 
coronamaatregelen. Mensen worden aangeraden thuis te blijven, horeca en 
sportscholen zijn dicht en reizen in het openbaar vervoer wordt afgeraden.

• Ervaren discriminatie in het openbaar vervoer komt vaker dan gemiddeld 
voor onder eenoudergezinnen (5,2% tegen 1,4% gemiddeld)1 en jonge 
Almeerders van 18 t/m 29 jaar (4% tegen 1,5% gemiddeld).

• Jonge Almeerders voelen zich in een winkel vaker gediscrimineerd dan 
gemiddeld (6,7% tegen 3,5% gemiddeld). Dit ervaren zij ook in de horeca 
(1,8% tegen 0,5% gemiddeld)

• Mensen met een laag inkomen voelen zich vaker in een winkel 
gediscrimineerd dan gemiddeld (6,7% tegen 3,6% gemiddeld).

1 Vanwege de kleine aantallen worden in dit hoofdstuk percentages achter de komma 
gerapporteerd. De foutenmarge is tussen de 0,5 en 0,9 procentpunt. Dat wil zeggen dat bij een 
95%foutenmarge een uitkomst van bijvoorbeeld 1,4% eigenlijk tussen 0,9 en 1,9% ligt.
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MINDER ERVAREN DISCRIMINATIE DOOR INSTANTIES
Negen op de tien Almeerders (87%) hebben de afgelopen twaalf maanden 
contact gehad met een zorgverlener, een overheid of de politie. Van hen 
heeft 4% zich zonder twijfel gediscrimineerd gevoeld door (een van) deze 
instanties en nog 2% twijfelt daaraan. Dit is een daling ten opzichte van 
Almere in de Peiling 2018: toen voelde 10% zich zonder twijfel 
gediscrimineerd en 3% twijfelde. De meting van 2020 komt meer overeen 
met de meting in 2016: toen voelde 4% zich zonder twijfel gediscrimineerd en 
5% twijfelde.

Ervaren discriminatie bij contact met instanties komt het meest voor bij 
contact met de huisarts, ziekenhuis of zorginstelling (figuur 2). Bij de politie 
en zorg voelden Almeerders zich in 2020 minder gediscrimineerd dan in 
2016. Bij de gemeente of overheid is er sprake van een stijging. Vooral 
mensen met een laag inkomen voelden zich meer dan gemiddeld 
gediscrimineerd (13,6% tegen 5,9% gemiddeld).

Figuur 2:  Ervaren discriminatie bij contact met instanties (n=1932)

jaartal zonder 
twijfel

twijfel

Gemeente of overheid 2016 2,2% 3,0%
2018 0,9% 1,0%
2020 1,3% 1,3%

Politie 2016 6,4% 6,9%
2018 1,5% 1,3%
2020 0,7% 0,4%

Huisarts, ziekenhuis of 
zorginstelling

2016 1,8% 2,7%
2018 5,9% 0,7%
2020 2,1% 0,8%

MINDER DISCRIMINATIE ERVAREN OP DE ARBEIDSMARKT
Van alle Almeerders heeft 11,7% de afgelopen twaalf maanden 
gesolliciteerd, een stageplek gezocht of werk gezocht via een uitzendbureau, 
zie figuur 3. Dit is minder dan in 2018, toen was 20,6% van de Almeerders op 
zoek. De meesten van hen ervaarden geen discriminatie, 1% van de 
Almeerders geeft aan dat ze werden gediscrimineerd en 1,1% twijfelt of er 
sprake was van discriminatie. Deze percentages zijn aantoonbaar lager dan 
in 2018. Toen gaf 3% aan discriminatie te ervaren en 1,9% twijfelde of er 
sprake was van discriminatie.

Leeftijdsdiscriminatie wordt steeds minder ervaren. In 2016 en 2018 waren 
de verschillen tussen de leeftijdsgroepen nog wel significant. Dit geldt niet 
meer voor 2020, figuur 4. 

Figuur 3:  Ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt

2018 2020
werk gezocht en daarbij 
gediscrimineerd

3,0% 1,0%

werk gezocht, twijfel of ik 
gediscrimineerd werd

1,9% 1,1%

werk gezocht, geen discriminatie 15,8% 9,6%
werk gezocht 20,6% 11,7%
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HUIDSKLEUR VAKER GENOEMD ALS REDEN VOOR 
DISCRIMINATIE
De belangrijkste redenen waarom mensen zich gediscrimineerd voelen is 
vanwege hun huidskleur of omdat ze uit een ander land komen, zie figuur 52. 
Discriminatie vanwege huidskleur is gestegen van 11% in 2018 naar 20% in 
2020. Leeftijdsdiscriminatie is verder afgenomen, van 38% in 2016 naar 27% 
in 2018 tot 18% in 2020. Dat leeftijdsdiscriminatie steeds minder wordt 
ervaren is ook te zien in figuur 4.

Achttien procent van de respondenten herkende zich niet in de 
antwoordcategorieën en vulde hun eigen reden in waarom zij zich 
gediscrimineerd voelde. Een derde van deze groep voelt zich als 
Nederlander gediscrimineerd, een vijfde had betrekking op de corona
maatregelen, een vijfde ging over culturele verschillen.

2 De antwoordenmogelijkheden ‘Omdat ik uit een ander land kom’ en ‘Omdat ik er anders 
uitzie’ zijn dit jaar voor het eerst toegevoegd.

Leeftijd 2016 2018 2020
1829 jr 24% 11% 15%
3044 jr 36% 24% 19%
4564 jr 50% 36% 22%

Figuur 4:  Ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt (n=225) Figuur 5:  Waarom denkt u dat u wordt gediscrimineerd? (n=254, meerdere antwoorden 
mogelijk)
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PSYCHISCHE PROBLEMEN

Almeerders over… Almeerders 
met psychische problemen

• 42% van de Almeerders kent persoonlijk 
iemand met psychische problemen.

• 

• Bijna alle Almeerders menen dat vrijwel 
iedereen psychische problemen kan krijgen.

• 

• 71% van de twintigers is bereid mensen met 
psychische problemen te steunen of te helpen, 
tegen de helft van alle Almeerders.

• 21% van de Almeerders kent het meldpunt OGGz/ 
Vangnet en Advies van de GGD.

• 

• De meningen zijn verdeeld over het beleid dat mensen 
met psychische problemen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen: 29% is voorstander van dit beleid en 
33% is tegenstander.

• Er zijn meer Almeerders die vinden dat mensen met 
psychische problemen welkom zijn om bij hen in de 
straat te komen wonen dan Almeerders die daar tegen 
zijn, maar veel Almeerders aarzelen hierover.
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• 42%

• 71%

• 21%

iedereen

welkom

KENNIS VAN HET MELDPUNTPERSOONLIJK

HELPEN

WIE KAN PSYCHISCHE PROBLEMEN KRIJGEN

WONEN IN DE STRAAT

BELEID
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HOE DENKEN ALMEERDERS OVER MENSEN MET PSYCHISCHE 
PROBLEMEN?
Mensen met psychische problemen kunnen zo somber zijn, angstig of 
getraumatiseerd, dat zij daar (ernstig) onder lijden en minder goed 
functioneren in de sociale omgang, op het werk of thuis. Het is belangrijk om 
te weten hoe Almeerders denken over mensen met psychische problemen, 
omdat de bedden in instellingen voor bijvoorbeeld beschermd wonen of 
psychiatrische instellingen worden afgebouwd. Dat betekent dat Almeerders 
vaker buurtgenoten zullen tegenkomen die kampen met psychische 
problemen.

VIER OP DE TIEN ALMEERDERS KENNEN PERSOONLIJK 
IEMAND MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
Vier op de tien Almeerders (42%) kennen persoonlijk iemand met psychische 
problemen. Dit lijkt een hoog percentage, maar andere gegevens maken dit 
percentage wel aannemelijk. Uit een Nederlandse studie blijkt namelijk dat 4 
op de 10 mensen ooit in zijn leven wel eens een psychische aandoening 

krijgt,1 en volgens het CBS was in 2020 12% van de Nederlanders psychisch 
ongezond.2

Relatief veel mensen onder de 30 en mensen met een hoger 
opleidingsniveau kennen persoonlijk mensen met psychische problemen. 
Senioren en lager opgeleiden daarentegen zeggen relatief minder vaak dat 
ze kennissen hebben met psychische problemen (figuur 1).

WEINIG ALMEERDERS BIJ VOORBAAT AFWIJZEND TEGENOVER 
MET MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
Ongeveer één op de tien Almeerders heeft het liefst zo min mogelijk te 
maken met mensen met psychische problemen. Zo’n drie op de tien tot de 
helft van de Almeerders staat welwillend tegenover mensen met psychische 
problemen, en ongeveer vier op de tien aarzelt. Dat blijkt uit de antwoorden 
op een serie stellingen over mensen met psychische problemen in het 
algemeen, de bereidheid tot hulp, en over het streven om hen zo veel 
mogelijk zelfstandig te laten wonen.

• De stelling dat vrijwel iedereen psychische problemen kan krijgen, wordt 
breed onderschreven door Almeerders: negen op de tien Almeerders is 
het hiermee (helemaal) mee eens en slechts 3% meent van niet.

• De helft van de Almeerders is bereid om mensen met psychische 
problemen hulp of steun te bieden, één op de tien is dat niet, en vier op de 
tien aarzelen.

• Er zijn meer mensen die aangeven dat mensen met psychische problemen 
welkom zijn om bij hen in de straat te komen wonen dan mensen die daar 
tegen zijn: 38% is het eens met de stelling hierover, tegen 15% die het 
ermee oneens is. De helft (47%) aarzelt.

1 NEMESIS2, in: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychischegezondheid
ggz#qpsychischeaandoeningen , geraadpleegd op 15 maart 2021
2 https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2021/09/ervarenpsychischeongezondheidin2020
gelijkaaneerderejaren , geraadpleegd op 15 maart 2021

Figuur 1:  Almeerders die persoonlijk iemand met psychische problemen kennen, naar 
leeftijd en opleidingsniveau

Percentage
hoogopgeleid 47%
middelbaar opgeleid 39%
laagopgeleid 29%
65 jaar en ouder 33%

45 t/m 64 jaar 42%
30 t/m 44 jaar 44%
18 t/m 29 jaar 51%
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• De meningen zijn verdeeld over het beleid om mensen met psychische 
problemen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen: voor en 
tegenstanders van dit beleid houden elkaar ongeveer in evenwicht. Eén 
derde (33%) van de Almeerders steunt dit beleid niet, 29% wel. Vier op de 
tien Almeerders hebben hier geen uitgesproken mening over (figuur 2).

Ongeveer vier op de tien Almeerders neemt een afwachtende houding aan 
(de groep die het niet eens of oneens is of geen mening heeft). Dit duidt er op 
dat een tamelijk grote groep Almeerders vindt dat de stellingen voor hen te 
algemeen zijn om er een mening over te geven. Voor hen kan meer 
informatie over de precieze omstandigheden wellicht helpen, bijvoorbeeld 
informatie over of er onvoorspelbare situaties te verwachten zijn, om wie het 
gaat, en of er hulp beschikbaar is.

Hoe hoger Almeerders opgeleid zijn, hoe groter de kans dat ze welwillend 
staan tegenover mensen met psychische problemen. De helft van de 
Almeerders met een hoog opleidingsniveau (49%) is het (helemaal) eens met 

Figuur 2:  Meningen over mensen met psychische problemen (n=2.403)

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet mee 
eens, niet 
mee oneens

Mee oneens Helemaal 
mee oneens

Weet niet / 
geen mening

Vrijwel iedereen kan 
psychische problemen 
krijgen. 

48% 41% 5% 2% 0% 4%

Ik zou bereid zijn om 
iemand met psychische 
problemen hulp of steun 
te bieden. 

15% 36% 24% 7% 4% 15%

Mensen met psychische 
problemen zijn welkom 
om bij mij in de straat te 
komen wonen. 

10% 28% 34% 9% 6% 13%

Ik steun het beleid van de 
overheid dat mensen 
langer zelfstandig thuis 
wonen, ook als er sprake 
is van psychische 
problematiek. 

6% 23% 29% 22% 11% 9%

de stelling dat mensen met psychische problemen welkom zijn om bij hen in 
de buurt te komen wonen, tegen 39% van de Almeerders met een 
middelbaar of lager opleidingsniveau. Hoger opgeleide Almeerders zijn 
daarnaast meer van mening dat vrijwel iedereen psychische problemen kan 
krijgen dan middelbaar en lager opgeleide Almeerders. Tot slot neemt ook 
de bereidheid om mensen met psychische problemen te helpen toe met het 
opleidingsniveau.

Twintigers zijn meer bereid om mensen met psychische problemen te 
steunen dan gemiddeld: 71% van hen is bereid om mensen met psychische 
problemen te steunen of te helpen, tegen 51% gemiddeld (figuur 3).

Inwoners van Almere Poort (+Pampus) zijn meer dan gemiddeld van mening 
dat mensen met psychische problemen welkom zijn om bij hen in de buurt te 
komen wonen dan gemiddeld, terwijl in Almere Buiten relatief minder 
voorstanders en meer tegenstanders wonen van huisvesting van mensen 
met psychische problemen in de eigen buurt (figuur 4).

Figuur 3:  Bereidheid tot bieden van hulp aan mensen met psychische problemen, naar 
leeftijd (n=1.615)
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MELDPUNT OGGZ WEINIG BEKEND
De helft van de Almeerders (54%) zegt te weten waar ze iemand met 
psychische problemen naartoe kunnen verwijzen voor professionele hulp, 
twee op de tien weten dat niet (figuur 5). Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe 
groter de kans dat iemand weet waar mensen met psychische problemen 
naar te verwijzen voor hulp. Het Regionaal Meldpunt OGGz of Vangnet en 
Advies van de GGD Flevoland is bij twee op de tien Almeerders bekend (21%). 
Het Meldpunt en Vangnet en Advies zijn in het algemeen vrij onbekend, maar 
iets minder onbekend onder vrouwen dan onder mannen (24% van de 
vrouwen tegen 17% van de mannen kent het meldpunt) en ze zijn bekender 
bij bewoners van huurwoningen dan bij woningeigenaren: van de huurders 
kent 26% het meldpunt en Vangnet en Advies, tegen 20% van de bewoners 
van koopwoningen.

Figuur 4:  Bewoners van stadsdelen over de stelling “mensen met psychische problemen 
zijn welkom om bij mij in de straat te komen wonen” (n= 682)1 

1 “Aarzeling, weet niet” is een samenvoeging van de antwoordcategorieën “niet mee eens, 
niet mee oneens” plus “weet niet/ geen mening”

(helemaal) mee 
oneens

aarzeling, weet 
niet

(helemaal) mee 
eens

Almere 
Poort+Pampus

18% 26% 56%

Almere 
Haven+Hout

12% 46% 42%

Almere Stad 
Oost+Centrum

14% 47% 39%

Almere Stad West 18% 47% 35%
Almere Buiten 19% 52% 29%

MEERDERHEID ERVAART GEEN OVERLAST VAN MENSEN MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN
Een meerderheid van negen op de tien Almeerders geeft aan in hun straat of 
buurt geen overlast te ervaren van mensen met psychische problemen. Eén 
op de tien Almeerders ervaart wel overlast in de eigen straat of buurt van 
mensen met psychische problemen, sommigen zelfs heel veel overlast.3 
Vooral bewoners van huurwoningen en Almeerders met een laag inkomen 
ervaren overlast van mensen met psychische problemen in hun buurt of 
straat: twee maal zo veel als gemiddeld (figuur 6). Minder sterke verbanden 
vinden we met de huishoudenssamenstelling en leeftijd: eenoudergezinnen 
en alleenstaanden ervaren vaker overlast dan paren, en mensen jonger dan 
45 jaar vaker dan oudere Almeerders.

3 Per abuis liep de aan respondenten gevraagde schaal van “wel overlast” naar “heel veel 
overlast”.

Figuur 5: Bekendheid professionele hulp voor mensen met psychische problemen (n=1.901)
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Bewoners van Almere Haven en Hout zeggen relatief het minst dat ze 
overlast ervaren van mensen met psychische problemen in hun straat of 
buurt, en bewoners van Almere Stad West het meest (figuur 7).

DRAAGVLAK VOOR HUISVESTING VAN MENSEN MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN IN DE WIJK
Van de Almeerders is 38% het (helemaal) eens met de stelling “mensen met 
psychische problemen zijn welkom om bij mij in de straat te komen wonen.” 
De rest heeft aarzelingen of is het er niet mee eens. Het is belangrijk om te 
weten wat bepaalt of Almeerders het eens of oneens zijn met de stelling 
omdat mensen met psychische problemen meer thuis blijven wonen (in 
plaats van in klinieken en instellingen) en dit beter gaat wanneer ze kunnen 
rekenen op een buurt die hen welkom heet.

Door analyse met een heleboel kenmerken tegelijkertijd konden we bepalen 
welk kenmerk of welke factor maakt dat Almeerders mensen met 
psychische problemen welkom heten in hun buurt. In deze analyse kon de 
invloed van elk afzonderlijk kenmerk worden berekend wanneer alle andere 
kenmerken gelijk zouden blijven.

Vier persoonlijke kenmerken of factoren blijken –in afnemende volgorde van 
belang– bepalend voor de kans of Almeerders het eens zijn dan wel oneens 
of aarzelen over de stelling “mensen met psychische problemen zijn welkom 
om bij mij in de straat te komen wonen:”
1. Almeerders die geen overlast ervaren van mensen met psychische 

problemen in de eigen buurt of straat zijn bijna 3x zo vaak geneigd om 
mensen met psychische problemen in de eigen straat of buurt welkom te 
heten dan Almeerders die wel overlast ervaren;

2. Almeerders die persoonlijk iemand kennen met psychische problemen 
hebben 2,7x zo grote kans om te menen dat de doelgroep bij hen in de 
buurt welkom is dan Almeerders die niet persoonlijk iemand met 
psychische problemen kennen;

3. Bewoners van huurwoningen zijn bijna 2x zo veel meer geneigd om het 
eens te zijn met de stelling als bewoners van koopwoningen

Figuur 6:  Ervaren overlast van mensen met psychische problemen, totaal en naar 
eigendom woning en inkomensklasse (n=16771917)
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Koopwoning 50% 43% 6% 1%
Huurwoning 35% 45% 15% 5%
laag inkomen 29% 50% 15% 6%
midden inkomen 46% 45% 8% 1%
hoog inkomen 53% 40% 6% 1%

Figuur 7:  Percentage bewoners dat (heel veel) overlast ervaart van mensen met psychische 
problemen naar stadsdeel (n=624)
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4. Hoger opgeleide Almeerders heten mensen met psychische problemen 
gemiddeld 2x vaker in de eigen straat welkom dan minder hoog 
opgeleiden.4

Deze analyse voegt een inzicht toe aan de eerder in dit stuk beschreven 
kruisverbanden met bijvoorbeeld opleidingsniveau of het woningbezit. Deze 
analyse laat zien dat een negatieve of afwachtende houding ten opzichte van 
buren met psychische problemen vooral te maken heeft met het ervaren van 
overlast in de eigen buurt en met persoonlijk leren kennen van 
buurtbewoners met psychische problemen. Het belang daarvan is groter dan 
bijvoorbeeld het al dan niet kopen van de woning of het opleidingsniveau. 
Wanneer Almeerders geen overlast ervaren en persoonlijk iemand met 
psychische problemen kennen, zijn bewoners van koopwoningen eerder 
geneigd om zich negatief of afwachtend op te stellen dan bewoners van 
huurwoningen. Binnen elk van beide groepen zijn hoger opgeleide 
Almeerders weer meer dan middelbaar of lager opgeleiden geneigd om het 
met de stelling eens te zijn.

4 Binaire logistische regressie. Kenmerken die wel in de analyse werden betrokken, maar 
die geen toegevoegde waarde bleken te hebben, zijn: het stadsdeel, de leeftijd, het geslacht, of 
men betaald werk heeft of niet, en het inkomen. De getallen die genoemd staan, zijn 
kansenverhoudingen (odds ratio’s).
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INKOMEN EN RONDKOMEN

Hoe hebben de Almeerse 
inkomens zich ontwikkeld?

• 7% van de huishoudens komt moeilijk tot 
zeer moeilijk rond.

• 

• Gemiddeld inkomen in Almere hoger dan in 
andere grote steden.

• 5% van de Almeerders heeft in de 
afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
betalingsachterstanden. 

• Zeven op de tien Almeerse huishoudens komt 
gemakkelijk rond.

• 

• Negen van de tien Almeerders is bekend met 
het Voedselbank Almere.

• Bijna één op de tien Almeerders gaan niet naar de 
dokter of haalt geen medicijnen om financiële redenen.
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GEMIDDELD INKOMEN IN ALMERE HOGER DAN IN ANDERE 
GROTE STEDEN
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Almere ligt volgens het CBS 
in 2018 hoger dan het Nederlandse gemiddelde (figuur 1). Dit beeld komt 
overeen met de vorige meting uit 2016. Ten opzichte van andere grote steden 
is de financiële positie van Almeerse huishoudens gemiddeld genomen 
gunstig te noemen.

Volgens het CBS is het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Almere 
het hoogst in Almere Hout (€ 64.700) en in Almere Haven het laagst 
(€ 40.300). In Almere Stad (€ 43.900) en Almere Buiten (€ 43.900) is het 
inkomen gelijk aan het stedelijke gemiddelde, in Almere Poort is het 
inkomen met € 45.800 hoger dan het stedelijk gemiddelde.

Figuur 1:  Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van 10 grootste gemeenten in 
Nederland 2018

Gemeente Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen 2018

Nederland € 43.500
Breda € 44.200
Almere € 43.900
Utrecht € 43.100
Amsterdam € 41.400
sGravenhage € 40.600
Eindhoven € 40.000
Tilburg € 38.800
Nijmegen € 37.500
Rotterdam € 37.000
Groningen € 36.200

Tussen de Almeerse wijken zijn er soms flinke verschillen in het inkomen 
zichtbaar. Staatsliedenwijk, De Wierden, Almere Haven centrum en 
Indische buurt zijn wijken waar het gemiddeld huishoudinkomen lager is dan 
€ 32.000. De meest welvarende wijken in Almere met een gemiddeld 
besteedbaar huishoudinkomen hoger dan € 70.000 zijn De Velden, 
Vogelhorst en Overgooi in Almere Haven (Bron: CBS).

Volgens eigen opgave van de hoogte van het inkomen heeft het grootste deel 
van de huishoudens (48%) een middeninkomen van netto € 1.650 tot € 3.600 
per maand (figuur 2)1. Het aandeel huishoudens met een laagen midden
inkomen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Het aandeel 
huishoudens met een laag inkomen (tot € 1.650) is in 2020 met 6 procent
punten afgenomen ten opzichte van vier jaar geleden en het aandeel 
huishoudens met een hoog inkomen (> € 3.600) is in 2020 met 3 procent
punten toegenomen ten opzichte van vier jaar geleden.

1 Inkomensklassen in 2020 zijn aangepast aan de (half)jaarlijkse veranderingen in 
minimumloon en belasting en premieheffing (en de bijbehorende CPBdefinitie van modaal).

Figuur 2:  Inkomensverdeling Almeerse huishoudens naar netto huishoudinkomen per 
maand (eigen opgave, n=3895).

2018 2020
Laag < €1.200 8% 6%

€1.200 
 €1.650

7% 8%

Midden €1.650 
 €2.200

17% 16%

€2.200 
  €3.600

32% 32%

Hoog > €3.600 37% 38%
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Onder de Almeerse bevolking hebben hoogopgeleiden bewoners gemiddeld 
de hoogste inkomens en arbeidsongeschikten de laagste inkomens. (figuur 
3). Van de verschillende leeftijdsgroepen hebben de Almeerders tussen 30 
en 64 jaar vaker een hoog inkomen dan de jongeren van 18 t/m 29 jaar en de 
65plussers. Grotere verschillen zijn er tussen de verschillende typen 
huishoudens. Van de alleenstaanden en eenoudergezinnen heeft een derde 
een laag inkomen. Bij paren met of zonder kinderen heeft 9% een laag 
inkomen. Bij de Almeerders in verschillende werksituaties zijn er relatief 
veel hoge inkomens onder werkenden in loondienst en zelfstandige 
ondernemers met of zonder personeel, terwijl arbeidsongeschikten en 
werkzoekenden vaker een laag inkomen hebben. Gepensioneerden hebben 
naar verhouding vaker een middeninkomen.

ZEVEN OP DE TIEN ALMEERSE HUISHOUDENS KOMT 
GEMAKKELIJK ROND
Ongeveer zeven op de tien Almeerders geeft aan (zeer) gemakkelijk rond te 
kunnen komen met het totale inkomen (73%). Voor twee op de tien 
Almeerders (20%) gaat dat maar net. Zeven procent van de huishoudens 
komt moeilijk tot zeer moeilijk rond met het inkomen (zie figuur 4). Het beeld 
in 2020 wijkt hiermee positief af ten opzichte van 2018 toen naar verhouding 
meer Almeerders aangegeven hadden moeilijk rond te komen (12%) en juist 
minder Almeerders aangegeven hadden (zeer) gemakkelijk rond te komen 
(61%) met het totale inkomen.
 

Dit is een verrassende uitkomst, onder meer gezien het feit dat door de 
coronacrisis het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in een 
jaar met 4% toenam en het aantal lopende WWuitkeringen met 
ongeveer 33% (O&S Almere, 2021)2. Zulke cijfers doen vermoeden dat 
meer Almeerders zouden antwoorden dat ze moeilijk rondkomen van 
hun inkomen dan in 2018 in plaats van minder. Zoals in de onderzoeks

2 O&S Almere (2021). Monitor Coronacrisis. De effecten van de COVID19pandemie op 
Almere in beeld. Nr 14. Gemeente Almere.

Figuur 3:  Inkomensverdeling Almeerse huishoudens naar achtergrondkenmerken (n=3889).

Laag 
inkomen

Midden 
inkomen

Hoog 
inkomen

Opleidingsniveau Hoogopgeleid 6% 41% 53%
Middelbaar opgeleid 15% 53% 32%
Laagopgeleid 33% 53% 14%

Leeftijdsgroep 65+ 15% 60% 25%
45 t/m 64 jaar 14% 42% 44%
30 t/m 44 jaar 10% 46% 44%
18 t/m 29 jaar 20% 49% 31%

Huishoudens
samenstelling

Eenoudergezin 29% 59% 12%
Paar met kinderen 8% 40% 52%
Paar zonder kinderen 9% 49% 42%
Alleenstaand 34% 55% 11%

Werksituatie Gepensioneerd/AOW/VUT 15% 59% 26%
Arbeidsongeschikt 49% 38% 13%
Werkloos/ werkzoekend 26% 55% 19%
Huisvrouw/man 22% 56% 22%
Student of scholier 25% 47% 28%
Zzper met personeel 20% 60% 20%
Zzper zonder personeel 16% 41% 43%
Een baan in loondienst 7% 44% 49%
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verantwoording is aangegeven, zijn de respondenten van Almere in de 
Peiling hoger opgeleid dan de gemiddelde beroepsbevolking en daarom 
niet helemaal een goede afspiegeling van de Almeerders. Dit was echter 
in 2018 ook al zo, dus gegeven deze beperking van de methode zou nog 
steeds een toename verwacht worden van het percentage Almeerders 
dat moeilijk rondkomt van het inkomen.

Twee ontwikkelingen kunnen de toename verklaren van het aantal 
Almeerders dat makkelijk kan rondkomen van hun inkomen. Ten eerste 
laat landelijk onderzoek van het SCP3 zien dat het spaartegoed van 
Nederlanders door de coronacrisis juist toenam en dat meer Nederlanders 
in enquêtes aangaven makkelijk te kunnen rondkomen van hun inkomen. 
De verklaring hiervoor is dat Nederlanders (en dus ook Almeerders) 
minder mogelijkheden hebben om hun geld aan uit te geven, doordat 
horeca gesloten is, culturele en sportieve evenementen werden afgelast 
en verre reizen werden ontraden of verboden.

Een tweede verklaring is dat de economie van Almere niet erg is 
gekrompen, en dat dus het aandeel Almeerders dat getroffen werd door 
inkomensverlies relatief klein is. Het CBS geeft aan dat in Almere de 
economie in het vierde kwartaal van 2020 kromp met 1% en voor heel 
Flevoland was de afname 2%. De krimp in Almere en Flevoland bleef 
beperkt door goed presterende leasebedrijven en de groei van de detail 
en groothandel. Verder hebben de door de crisis getroffen bedrijfstakken, 
zoals de horeca, reisbemiddeling en personenvervoer, een minder groot 
aandeel in de economie. Almere doet het in vergelijking met omringende 
regio’s dus goed als het gaat om economische groei. Daar staat tegenover 
dat veel Almeerders buiten Almere werken, juist in de regio’s waar de 
krimp van de economie het grootst is.

Kortom; corona is hier wellicht een factor in en deze uitkomst geeft 
aanleiding tot nader onderzoek.

3 SCP 2020 Een jaar met corona.

Het gemak waarmee huishoudens rond kunnen komen hangt samen met het 
opleidingsniveau, de hoogte van het inkomen, type huishouden en werk
situatie. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger het opleidings
niveau en hoe hoger het inkomen des te gemakkelijker men rondkomt. 
Werkenden komen verder makkelijker rond dan niet werkenden. Van de 
kleine groep Almeerders die (zeer) moeilijk rondkomt met het totale 
inkomen is 23% werkloos en is 28% arbeidsongeschikt.

ZES VAN DE TIEN ALMEERDERS HEBBEN EEN HYPOTHEEK
In 2020 leent ongeveer zeven van de Almeerders geld voor bepaalde uitgaven 
en/of heeft een hypotheek. Ongeveer één derde van de Almeerders leent 
geen geld, zie figuur 5. Van de type leningen die Almeerders hebben komt de 
hypotheek het meest voor: ongeveer zes van de tien ondervraagde 
Almeerders heeft een hypotheek; van de huiseigenaren heeft ongeveer 
zeven van de tien (71%) een hypotheek. Een op de vier Almeerders met een 
laag inkomen heeft een hypotheek, bij de middeninkomens is dit 53% en bij 
de hoge inkomens 76%.

Figuur 4: Met gemak financieel rondkomen (% Almeerders, n=1920)

Zeer moeilijk Moeilijk Kom net 
rond

Gemakkelijk Zeer 
gemakkelijk

2020 3% 6% 21% 50% 20%
2018 3% 9% 27% 45% 16%
2016 6% 10% 30% 42% 12%
2014 7% 10% 32% 39% 11%
2012 5% 12% 35% 39% 9%
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Mensen van 18 t/m 29 jaar, eenoudergezinnen of Almeerders met een laag 
inkomen lenen vaker dan gemiddeld bij vrienden of familie en mensen in een 
huurwoning of eenoudergezinnen staan vaker dan gemiddeld rood bij de 
bank. Op afbetaling kopen mensen van 30 t/m 44 jaar of in een huurwoning 
vaker dan gemiddeld en mensen in een huurwoning, 65+, met een laag 
inkomen of alleenstaanden lenen vaker dan gemiddeld geen geld.

Figuur 5: Leningen 2020 (meerdere antwoorden mogelijk, n=1919)

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Hypotheek 60% 60% 58% 57% 56% 51% 53% 54%
Rood staan bij bank 33% 31% 24% 26% 24% 16% 13% 9%
Persoonlijke lening of 
doorlopend krediet

21% 18% 15% 14% 15% 11% 11% 9%

Lening voor 
studiefinanciering

5% 6% 5% 6% 7% 7% 7% 6%

Lening bij vrienden of 
familie

8% 7% 9% 7% 10% 8% 7% 5%

Op afbetaling gekocht 8% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 4%
Andere lening 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Geen geld geleend 25% 26% 23% 27% 25% 30% 33% 35%

Het aandeel Almeerders met hypotheken is toegenomen ten opzichte van 
2016 en 2018; van 51% in 2016 naar 59% in 2020. Rood staan bij de bank en 
lening bij vrienden of familie is daarentegen afgenomen ten opzichte van 
2016 en 2018; van 16% in 2016 naar 9% in 2020 en van 8% in 2016 naar 5% in 
2020. Vooral de sterke daling van het aantal mensen dat rood staat bij een 
bank valt op. Mogelijk is deze daling het gevolg van een aantal landelijke 
maatregelen, al is deze daling al langer geleden ingezet. Sinds 2016 
registreert het Bureau KredietRegistratie alle kredieten boven de €250, , 
die langer dan 1 maand lopen (BKR).4 Dit kan nadelige gevolgen hebben voor 
bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Ook waarschuwen de vier grote 
banken sinds eind 2019 particuliere klanten die regelmatig rood staan 
(Trouw, 2019).5

VIJF PROCENT VAN DE ALMEERDERS HEEFT IN DE AFGELOPEN 
12 MAANDEN TE MAKEN GEHAD MET BETALINGSACHTERSTANDEN
Bijna alle Almeerders (95%) geven aan de afgelopen 12 maanden niet met 
betalingsachterstanden te maken te hebben gehad. Bij de kleine groep die 
dit wel had, is dit inmiddels weer opgelost: slechts 1% heeft er op dit 
moment nog mee te maken. Van deze kleine groep van 1% (n=22) geeft drie 
kwart aan de problemen binnen een jaar te hebben opgelost, en een kwart is 
langer bezig met aflossen. Iets meer dan de helft van hen vraagt niet om 
hulp omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen krijgen of omdat ze geen hulp 
willen. De Almeerders met lopende betalingsachterstanden en die wel hulp 
vragen, vragen iets vaker om hulp bij officiële instanties dan bij familie of 
vrienden.

Mensen met betalingsachterstanden wonen vaker dan gemiddeld in een 
huurwoning, zijn tussen de 18 t/m 29 jaar, hebben een laag inkomen of 
maken deel uit van een eenoudergezin. Het aandeel Almeerders met 
betalingsachterstand(en) is in 2020 sterk verminderd ten opzichte van de 
metingen in 2016 en 2018.

4 https://www.bkr.nl/veelgesteldevragen/registratiebijstichtingbkr/
5  https://www.trouw.nl/nieuws/tevaakinhetroodbankwaarschuwtklantvoor

schulden~bb03b8ae/
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ÉÉN OP DE TIEN ALMEERDERS MIJDT MEDISCHE ZORG OM 
FINANCIËLE REDENEN
Negen procent van de ondervraagde Almeerders geeft aan niet naar de 
dokter te gaan vanwege het betalen van het eigen risico of eigen bijdrage, 9% 
zegt dit soms te doen. Acht procent van de ondervraagde Almeerders haalt 
geen medicijnen vanwege het betalen van het eigen risico of eigen bijdragen 
en 8% geeft aan dit soms te doen, zie figuur 7. Het aantal Almeerders dat niet 
naar de dokter gaat of geen medicijnen ophaalt vanwege het betalen van het 
eigen risico of eigen bijdrage is toegenomen ten opzichte van 2018. Het niet 

Figuur 6: Betalingsachterstanden afgelopen 12 maanden (% Almeerders, n=1922)

2012 2014 2016 2018 2020
Betalingsachterstand(en); 
inmiddels opgelost

7% 7% 6% 6% 5%

Betalingsachterstand(en); 
speelt nog steeds

4% 4% 3% 2% 1%

naar de dokter gaan of geen medicijnen halen om financiële redenen komt 
vaker dan gemiddeld voor bij mensen in een huurwoning, met een laag inkomen, 
laagopgeleiden, eenoudergezinnen of bij mensen tussen de 18 t/m 29 jaar.

VOEDSELBANK ALMERE IS DE MEESTE BEKENDE STICHTING, 
HET WIJKTEAM WORDT HET MEEST GEADVISEERD
Er zijn verschillende instanties in Almere die mensen met (tijdelijk) minder 
geld kunnen helpen. De Voedselbank Almere is veruit de bekendste 
stichting: 9 op de 10 Almeerders weten wat de Voedselbank doet. Het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur, voorheen twee aparte fondsen, is inmiddels al 
bekend bij de meerderheid van de Almeerders. Iets minder dan de helft van 
de Almeerders kent maatjesprojecten van Humanitas en VMCA. Minder 
bekende organisaties zijn het Fonds Bijzondere Noden en de Weekend
academie. Vergeleken met 2018 zijn meer Almeerders bekend met de 
activiteiten van de Weekendacademie. (figuur 8).

Figuur 7: Niet naar de dokter gaan of medicijnen halen vanwege eigen risico of eigen 
bijdrage (n=1917)

Geen 
doktersbezoek

Geen medicijnen

Ja 9% 8%
Soms 11% 10%
Nee 80% 82%

Figuur 8: Percentage Almeerders dat weet wat verschillende stichtingen doen, 2018 en 
2020 (n=1918)

2018 2020
Weekendacademie 5% 8%
Fonds Bijzondere noden 16% 16%
Maatjesprojecten van Humanitas en 
VMCA

43% 43%

Jeugdfonds Sport en Cultuur 61%
Voedselloket Almere 90% 88%
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Van alle Almeerders heeft 8% wel eens gebruik gemaakt van de diensten van 
één of meer van deze stichtingen. Van deze 8% van de Almeerders heeft 
driekwart gebruik gemaakt van de hulp van één stichting en een kwart van 
twee of meer stichtingen. De meesten van hen hebben gebruik gemaakt van 
de Voedselbank, het Jeugdfonds sport en cultuur of van maatjesprojecten 
van Humanitas en VMCA. Het aandeel Almeerders dat wel eens gebruik 
heeft gemaakt van de Voedselbank is in 2020 toegenomen ten opzichte van 
2018 (figuur 9). De Voedselbank Almere zag het aantal huishoudens dat 
gebruik maakt van hun diensten en producten stijgen van 335 huishoudens 
in oktober 2019 naar 409 in oktober 2020 (Bron: VLA, in: O&S Almere, 2021). 
Deze stijging werd volgens de Voedselbank voor zeker een derde veroorzaakt 
door de coronacrisis. Ook andere (voedsel)noodhulporganisaties werden in 
2020 geconfronteerd met meer aanvragen voor voedselhulp en andere 
noodhulp.

Figuur 9: Percentage Almeerders dat weet wat verschillende stichtingen doen, 2018 en 
2020 (n=1918)

2018 2020
Voedselloket Almere 3% 5%
Jeugdfonds Sport en Cultuur 2%
Maatjesprojecten van Humanitas en VMCA 2% 2%
Fonds Bijzondere noden 1% 1%
Weekendacademie 0% 1%

Er zijn sterke verbanden tussen het gebruik van deze stichtingen en het 
inkomen, het opleidingsniveau en of men al dan niet betaald werk heeft: 
relatief meer mensen met lage inkomens, lagere opleidingsniveaus en 
zonder betaald werk hebben gebruik gemaakt van de diensten van een of 
meer van deze stichtingen. Een kwart (24%) van de Almeerders met een laag 
inkomen (tot € 1.650) heeft wel eens gebruik gemaakt van een of meer van 
deze stichtingen. Het verband met inkomen en opleiding en gebruik van 
stichtingen voor hulp bij armoede mag weliswaar niet verrassend heten, 
maar ook valt op dat armoede iedereen kan overkomen. Ook onder de 
Almeerders die (inmiddels) een hoog inkomen, een hoog opleidingsniveau of 
betaald werk hebben, zijn mensen die wel eens een beroep hebben gedaan 
op deze stichtingen (figuur 10).

Figuur 10: Gebruik van diensten van minstens één van de genoemde stichtingen of 
projecten voor hulp bij armoede naar inkomen, opleidingsniveau, en arbeidspositie (n=1909)

percentage
Hoog inkomen 5%
Midden inkomen 7%
Laag inkomen 24%
Niet werkend 10%
Werkend 6%
Hoogopgeleid 5%
Middelbaar opgeleid 10%
Laagopgeleid 14%
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Ongeveer twee op de tien Almeerders heeft wel eens iemand gewezen op het 
wijkteam en/of het Voedselbank en een op de tien op het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur dan wel op maatjesprojecten. Vergeleken met 2018 hebben 
minder Almeerders iemand geattendeerd op het Voedselbank (figuur 11).

Figuur 11: Percentage Almeerders dat iemand heeft geattendeerd op het bestaan van het 
wijkteam / stichtingen, 2018 en 2020 (n=1.906)

2018 2020
Het wijkteam 21%
Voedselbank Almere 20% 15%
Jeugdfonds Sport en Cultuur 11%
Maatjesprojecten van Humanitas en VMCA 11% 9%
Fonds Bijzondere noden 4% 3%
Weekendacademie 1% 1%
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IMAGO VAN ALMERE

Hoe kijken Almeerders 
naar hun stad?

• 89% van de Almeerders zijn (een beetje) 
trots op Almere.

• 

• Almeerders zijn het meest betrokken bij de 
eigen wijk of buurt.

• 

• De meeste Almeerders vinden het fijn om in Almere 
te wonen, maar 2% vindt het (zeer) onprettig.

• 

• Het imago van Almere ontwikkelt zich positief, 
dat denkt 48% van de Almeerders.
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• 48%

• 89% • 86%

eigen wijk

FIJN OM IN ALMERE TE WONENGEVOEL VAN TROTS

BETROKKENHEID IMAGO ONTWIKKELING ALMERE
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TROTS
Bijna negen op de tien van de Almeerders zijn (een beetje) trots op Almere: 
51% is trots en 38% is een beetje trots, zie figuur 1. In eerdere metingen was 
er een verschil tussen de leeftijdscategorieën en de mate van trots voor Almere. 
In deze peiling is dit verschil niet te zien. De trots die Almeerders voor hun 
stad voelen is gestegen van 49% in 2018 naar 51% in 2020, zie figuur 2.

Figuur 1: Trots op Almere (n=2076)

Trots op Almere? Percentage
Ja 51%
Een beetje 38%
Nee 11%

Figuur 2: Trots op Almere

Jaartal Percentage
2002 34%
2006 45%
2008 53%
2010 46%
2012 50%
2014 46%
2016 52%
2018 49%
2020 51%

BETROKKENHEID
De mate van betrokkenheid van de Almeerders bij wijk of buurt, stadsdeel of 
stad verandert nauwelijks door de jaren heen, zie figuur 3. Almeerders zijn 
het meest betrokken bij de eigen wijk of buurt, gevolgd door de stad als 
geheel en als laatste bij het stadsdeel.

Figuur 3: Betrokkenheid en trots op Almere

Jaartal Almere 
Stad

Stadsdeel Wijk of 
buurt

Trots op 
Almere

2002 17% 16% 25% 34%
2006 18% 12% 28% 45%
2008 22% 13% 32% 53%
2010 20% 13% 27% 46%
2012 21% 12% 31% 50%
2014 15% 10% 26% 46%
2016 20% 14% 31% 52%
2018 18% 14% 26% 49%
2020 16% 12% 25% 51%

Figuur 4: Betrokkenheid van Almeerder (n=2026)

Erg 
betrokken

Beetje 
betrokken

Niet echt 
betrokken

Helemaal 
niet 
betrokken

Buurt of wijk 25% 49% 21% 6%
Stadsdeel 12% 45% 33% 10%
De stad 
Almere

16% 47% 26% 10%
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Driekwart van de Almeerders voelt zich erg betrokken tot een beetje 
betrokken bij de eigen buurt of wijk. Bijna twee derde van de Almeerders 
voelt zich erg betrokken tot een beetje betrokken bij de stad Almere.

Er is een verschil tussen de huishoudvormen. Van de paren zonder kinderen 
is 29% erg betrokken bij de eigen wijk of buurt, bij eenoudergezinnen is dit 
16%, zie figuur 5. Hoe ouder de inwoners zijn, hoe meer betrokken ze zich 
voelen bij de eigen wijk of buurt, zie figuur 5. Er is wel sprake van een daling 
ten opzichte van de vorige Almere in de Peiling: in 2018 voelde 41% van de 
senioren zich erg betrokken, in 2020 is dit gedaald naar 33%. Bij jonge 
Almeerders van 18 t/m 29 jaar is er sprake van een stijging van 6% in 2018 
naar 11% in 2020.
Mensen in Almere Haven voelen zich meer betrokken bij de eigen wijk of 
buurt (39%) dan mensen in Almere Buiten (16%).

Figuur 5:  Betrokkenheid bij eigen wijk of buurt naar achtergrondkenmerken (% erg 
betrokken, n=2022)

Betrokkenheid Percentage
Almere Haven+Hout 39%
Almere Poort+Pampus 32%
Almere Stad West 27%
Almere Stad Oost+Centrum 20%
Almere Buiten 16%
Paar zonder kind 29%
Alleenstaande 25%
Paar met kind 22%
Eenoudergezin 16%
65+ 33%
45 t/m 64j 27%
30 t/m 44j 22%
18 t/m 29j 11%

Bij betrokkenheid bij de stad als geheel zijn er verschillen op de achtergrond
kenmerken bij leeftijd en stadsdeel: 11% van de 18 t/m 29jarigen voelt zich 
erg betrokken bij de stad. Bij de 65plussers is dit 23%. En Almeerders uit 
Almere Stad West voelen zich het meest betrokken bij de stad als geheel 
(22%), gevolgd door Almeerders uit Almere Poort en Pampus (21%), Almere 
Stad Oost en Centrum (18%), Almere Haven en Hout (16%) en Almere Buiten 
(11%).

WONEN IN ALMERE
Almeerders vinden het fijn om in Almere te wonen, maar 2% vindt het (zeer) 
onprettig, zie figuur 6. Het aandeel inwoners dat niet prettig/ niet onprettig in 
Almere woont is in 2020 met 3 procentpunt licht gedaald ten opzichte van 
2018. Vooral de jonge Almeerders hebben geen uitgesproken mening over 
het wonen in Almere, 16% vindt het hier niet prettig/niet onprettig wonen. Bij 
de 30 t/m 44jarigen is dit percentage 10%. Van de mensen met een 
koopwoning vindt 88% het (zeer) prettig wonen in Almere. In vergelijking: bij 
mensen met een huurwoning is dit 79%.

Figuur 6: Hoe vindt u het om in Almere te wonen? (n=2077)

Woonervaring 2020 2018 2016
(Zeer) prettig 86% 84% 83%
* Niet prettig/ niet 
onprettig

11% 14% 14%

(Zeer) onprettig 2% 3% 3%
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ONTWIKKELING VAN HET IMAGO VAN ALMERE
Voor het eerst in Almere in de Peiling is aan de Almeerders gevraagd hoe zij 
denken dat het imago van Almere zich gaat ontwikkelen. De grootste groep 
(48%) geeft aan dat mensen van buiten Almere positiever over onze stad 
denken, 28% denkt dat dit gelijk blijft, 15% geeft aan dat het imago van 
Almere slechter wordt en 9% heeft geen idee wat mensen van buiten Almere 
van onze stad vinden, zie figuur 7.

Almeerders tussen de 30 t/m 44 jaar (53%) zijn positiever over de Almeerse 
imagoontwikkeling dan jonge Almeerders (39%). Dit geldt ook voor 
Almeerders met een koopwoning: 50% is positiever over de Almeerse 
imagoontwikkeling dan mensen met een huurwoning (41%). Mensen met 
een hogere opleiding (56%) zijn positiever dan mensen met een lage 
opleiding (36%). En bij een paar met kind is dit 49% ten opzichte van 
eenoudergezinnen (38%).

Er is een verband tussen de onderwerpen ‘trots zijn op Almere’ en de 
verwachte imagoontwikkeling. Als Almeerders aangeven trots te zijn op 
hun stad, verwacht 64% dat het imago zich positief ontwikkelt, zie figuur 8. 
Dit geldt ook omgekeerd: als Almeerders niet trots zijn verwacht 47% dat het 
imago zich negatief ontwikkelt.

Figuur 7: Ontwikkeling imago van Almere (n=2073)

Ontwikkeling imago Percentage
Imago wordt beter 48%
Imago blijft gelijk 28%
Imago wordt slechter 15%
Ik heb geen idee 9%

Figuur 8: Relatie tussen de vragen trots op Almere en verwachte imagoontwikkeling

Bent u trots op Almere?

Ja
Een 

beetje Nee Totaal

Hoe denkt u dat 
het imago van 
Almere zich 
ontwikkelt?

Imago wordt beter 64% 36% 11% 48%

Imago blijft gelijk 25% 33% 27% 28%

Imago wordt 
slechter

6% 19% 47% 15%

Ik heb geen idee 6% 11% 15% 9%

Totaal 100% 100% 100% 100%

WEBSITE HET KAN IN ALMERE
Een kwart van de Almeerders geeft aan de website hetkaninalmere.nl te 
hebben bezocht. Aan deze respondenten zijn drie stellingen voorgelegd, zie 
figuur 9. Het merendeel (64%) vindt de website overzichtelijk, 70% geeft aan 
dat de informatie snel en eenvoudig te vinden is en 59% vindt de website 
volledig.

Figuur 9: Beoordeling website Hetkaninalmere (n=562)

(helemaal) mee 
eens

(helemaal) mee 
oneens

Weet niet / 
geen mening

De website is 
overzichtelijk

64% 12% 24%

Informatie is eenvoudig 
en snel te vinden

70% 8% 22%

De website is volledig 59% 11% 30%
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ONDERHOUD VAN DE WOONOMGEVING

Hoe beoordelen Almeerders 
hun woonomgeving?

• Almeerders zijn meer tevreden over het onderhoud en 
de kwaliteit van de fysieke voorzieningen.

• 49% van de Almeerders heeft het idee dat het 
onderhoud aan hun buurt in het afgelopen jaar 
gelijk is gebleven.

• 

• 79% van de Almeerders geeft aan wel eens zwerfafval of 
onkruid te verwijderen van de eigen stoep.

• De inwoners van Almere Haven en Hout zijn het 
minst tevreden over het onderhoud in hun stadsdeel. 
De inwoners van Almere Pampus en Poort zijn het 
meest tevreden.

• 
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• 79%meer tevreden

onderhoud

KWALITEIT VAN DE FYSIEKE VOORZIENINGEN

HET IDEE DAT HET ONDERHOUD AAN 
HUN BUURT GELIJK IS GEBLEVEN.

ZELF ZWERFAFVAL VERWIJDEREN

MINST TEVREDEN OVER
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ZWERFAFVAL
Acht op de tien Almeerders (79%) geeft aan wel eens zwerfafval of onkruid 
te verwijderen van de eigen stoep. Dit is een aantoonbare daling ten opzichte 
van de vorige meting, toen was dat 83% van de Almeerders.

Percentage
Almere Stad West 82%
Almere Buiten 81%
Almere Haven+Hout 80%
Almere Stad 
Oost+Centrum

76%

Almere Poort+Pampus 70%
65 jaar en ouder 82%
45 t/m 64 jaar 83%
30 t/m 44 jaar 77%
18 t/m 29 jaar 63%
Paar met kind 84%
Paar zonder kind 82%
Eenoudergezin 77%
Alleenstaande 66%
Koopwoning 83%
Huurwoning 64%

Figuur 2:  Significante achtergrondkenmerken bij onkruid/afval verwijderen van de eigen 
stoep (n=2967)

Verantwoordelijkheid 2018 2020
* Onkruid en/of zwerfafval 
verwijderd van mijn stoep

83% 79%

* Onkruid en/of zwerfafval 
verwijderd uit plantsoen

60% 42%

Figuur 1: Verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving (n=2967) Bij het verwijderen van onkruid of zwerfaval uit het plantsoen is een flinke 
daling te zien, van 60% in 2018 naar 42% in 2020.

Er zijn verschillen tussen de Almeerders die aangeven onkruid of zwerfafval 
te verwijderen van de eigen stoep, zie figuur 2. Zo verwijderen meer mensen 
met een koopwoning (83%) onkruid of zwerfval van de eigen stoep dan 
mensen met een huurwoning (64%), inwoners van Almere Stad West (82%) 
dan mensen uit Almere Poort en Pampus (70%), paren met kind (84%) doen 
dat vaker dan alleenstaanden (66%) en senioren (82%) meer dan jongeren (63%).

ONDERHOUD EN VOORZIENINGEN
Het oordeel over de fysieke voorzieningen is op sommige punten gestegen 
ten opzichte van de meting in 2018, zie figuur 3. Zo vinden nu meer 
Almeerders (59%) dat er in de buurt goede speelplekken voor kinderen zijn. 
Dat is iets meer dan in 2018, toen 53% dit vond. Ook over het onderhoud van 
perken, plantsoenen en parken zijn meer Almeerders tevreden dan in 2018. 

Figuur 3:  Oordeel kwaliteit fysieke voorzieningen in de eigen buurt (% (helemaal) mee eens, 
n=2978)

Fysieke voorziening 2016 2018 2020
In de buurt is het buiten 
goed verlicht

68% 66% 66%

* In de buurt zijn goede 
speelplekken voor kinderen

56% 53% 59%

* In de buurt zijn perken, 
plantsoenen en parken goed 
onderhouden

54% 45% 55%

* In de buurt zijn de wegen, 
paden en pleintjes goed 
onderhouden

54% 45% 48%

In de buurt is weinig onkruid 
tussen de stoeptegels

34% 29% 30%

* In de buurt zijn goede 
voorzieningen voor jongeren

21% 18% 22%

In de buurt ligt geen 
zwerfvuil

23% 17% 17%
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Volgens de Almeerders is het onderhoud op een aantal punten vooruit 
gegaan en een aantal punten achteruit. Meer Almeerders zijn (zeer) tevreden 
(66%) over het maaien van het gras in de wijk. In 2018 was dit 58%. Ook zijn 
meer Almeerders (zeer) tevreden over het verwijderen van onkruid in het 
plantsoen. In 2018 was dit 34%, in 2020 is dit gestegen naar 39%. Bij beide 

Figuur 5:  Oordeel onderhoudswerkzaamheden directe omgeving (% (zeer) tevreden, n=2967)

Onderhoud werkzaamheid 2016 2018 2020
* Maaien van het gras in de 
wijk

65% 58% 66%

* Verwijderen van onkruid in 
het plantsoen

41% 34% 39%

* Verwijderen van rommel bij 
afvalverzamelpunten

39% 34% 30%

* Prullenbakken legen 49% 47% 43%

Het percentage dat plantsoenen en parken goed onderhouden vond steeg 
van 45% naar 55% en is hiermee weer op het niveau van 2016. Het oordeel 
over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes is wel gestegen van 45% 
tevreden Almeerders naar 48%, maar is nog niet op het niveau van 2016 (54%).

Bij de stellingen van figuur 3 wordt aantoonbaar verschillend gescoord 
tussen de inwoners uit de verschillende stadsdelen en tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën. Figuur 4A en figuur 4B laten deze 
verschillen goed zien. De hoogste percentages zijn geel gearceerd en de 
laagste blauw.

De inwoners van Almere Haven en Hout zijn het minst tevreden over het 
onderhoud in hun stadsdeel, zie figuur 4A. De inwoners van Almere Pampus 
en Poort zijn het meest tevreden over het onderhoud. Met de hoogste score 
op drie stellingen zijn de inwoners van Almere Buiten redelijk tevreden over 
het onderhoud.

Almeerders van 18 t/m 29 jaar zijn het meest tevreden over het onderhoud 
van de stad, zie figuur 4B. Senioren zijn daar het minst over te spreken.

Figuur 4A: Stadsdelen: In de buurt … (% (helemaal) mee eens, n=2313)

Haven 
en Hout Buiten

Poort en 
Pampus

Stad 
Oost en 

Centrum
Stad 

West

zijn de wegen, paden en 
pleintjes goed onderhouden 38% 50% 58% 52% 48%

zijn perken, plantsoenen en 
parken goed onderhouden 45% 54% 66% 58% 59%

is het buiten goed verlicht 57% 71% 58% 67% 70%

zijn goede speelplekken 
voor kinderen 51% 66% 66% 55% 61%

zijn goede voorzieningen 
voor jongeren 14% 25% 25% 24% 21%

ligt geen zwerfvuil 20% 17% 9% 18% 16%

is weinig onkruid tussen de 
stoeptegels 24% 28% 28% 33% 33%

Figuur 4B: Leeftijdscategorieën: In de buurt … (% (helemaal) mee eens, n=2313)

18 t/m 29 
jaar

30 t/m 44 
jaar

45 t/m 64 
jaar

65 jaar en 
ouder

zijn de wegen, paden en 
pleintjes goed onderhouden 63% 56% 43% 40%

zijn perken, plantsoenen en 
parken goed onderhouden 66% 65% 50% 50%

is het buiten goed verlicht 65% 66% 65% 71%

zijn goede speelplekken voor 
kinderen 63% 56% 60% 61%

zijn goede voorzieningen voor 
jongeren 27% 24% 23% 16%

ligt geen zwerfvuil 21% 20% 16% 16%

is weinig onkruid tussen de 
stoeptegels 38% 35% 27% 26%
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stellingen is met deze stijging de eerdere daling in 2018 weer hersteld naar 
het niveau van 2016.

Minder Almeerders zijn (zeer) tevreden over het verwijderen van rommel bij 
afvalverzamelpunten; in 2016 was dit nog 39%, dit is gedaald naar 34% in 2018 
en verder naar 30% in 2020. En over het legen van de prullenbakken is 43% 
van de Almeerders (zeer) tevreden, in 2018 was dit nog 47% en in 2016 43%.

De helft van de Almeerders (49%) heeft het idee dat het onderhoud aan hun 
buurt in het afgelopen jaar gelijk is gebleven, zie figuur 6. Er zijn meer 
Almeerders die vinden dat het onderhoud in hun buurt is verslechterd dan 
die menen dat het is verbeterd. Het deel Almeerders dat denkt dat het 
onderhoud is verslechterd is kleiner geworden; in 2018 was dit 33%, in 2020 
29%. In figuur 7 is te zien welke Almeerders vinden dat het onderhoud van de 
buurt is verslechterd. Inwoners uit Almere Stad Oost en Centrum, Almere 
Stad West, Almere Poort en Pampus zijn minder dan gemiddeld van mening 
dat het onderhoud is verslechterd. De inwoners van de andere stadsdelen 
zijn meer dan gemiddeld van mening dat er een verslechtering is opgetreden. 
Het zijn vooral de oudere inwoners (45 jaar en ouder), bewoners van koop
woningen, laag tot middelbaar opgeleiden, paren (met of zonder kind) en 
alleenstaanden die vinden dat het onderhoud van de buurt is verslechterd.

Figuur 6: Onderhoud van de buurt (n=2972)

Onderhoud 2016 2018 2020
Verbeterd 9% 9% 10%
Gelijk gebleven 54% 48% 49%
* Verslechterd 27% 33% 29%
* Weet ik niet 11% 10% 12%

Figuur 7:  Achtergrondkenmerken Almeerders die aangeven dat het onderhoud van de buurt 
is verslechterd (n=2972)

Achtergrondkenmerk Percentage
65+ 35%
45 t/m 64 jr 33%
30 t/m 44 jr 24%
18 t/m 29 jr 15%
Paar zonder kinderen 32%
Alleenstaand 31%
Paar met kinderen 30%
Eenoudergezin 23%
Hoogopgeleid 26%
Middelbaar opgeleid 32%
Laagopgeleid 30%
Almere Haven + Hout 32%
Almere Buiten 30%
Almere Stad Oost + Centrum 27%
Almere Stad West 27%
Almere Poort + Pampus 22%
Huurwoning 24%
Koopwoning 30%
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Minder Almeerders zijn van mening dat de gemeente er voor moet zorgen 
dat hun straat schoon gehouden moet worden; in 2018 was dit 80%, in 2020 
74%, zie figuur 8. Meer Almeerders zijn van mening dat bewoners zelf 
moeten meewerken aan het schoonhouden van hun straat. In 2018 was dit 
58%, in 2020 is dit gestegen naar 63%.

Er zijn verschillen tussen de stadsdelen, zie figuur 9. Inwoners van Almere 
Poort en Pampus zijn het meest eens (68%) met de stelling “Bewoners 
moeten zelf meewerken aan het schoonhouden van hun straat” en de 
inwoners van Almere Stad Oost en Centrum (56%) het minst.

De inwoners van Almere Stad West (79%) zijn het meest eens met de stelling 
dat de gemeente er voor moet zorgen dat hun straat schoon gehouden wordt. 
Van de Havenaren is 69% het met deze stelling eens.

Figuur 8: Onderhoud van de buurt (n=2972)

Stelling 2016 2018 2020
* De gemeente moet 
er voor zorgen dat 
mijn straat schoon 
gehouden wordt

77% 80% 74%

* Bewoners moeten 
zelf meewerken aan 
het schoonhouden 
van hun straat

57% 58% 63%

Figuur 9: Onderhoud van de buurt (n=2972)

Stelling Almere 
Haven+Hout

Almere 
Buiten

Almere 
Poort + 
Pampus

Almere Stad 
Oost + 
Centrum

Almere Stad 
West

De gemeente moet er 
voor zorgen dat mijn 
straat schoon gehouden 
wordt

69% 75% 78% 76% 79%

Bewoners moeten zelf 
meewerken aan het 
schoonhouden van hun 
straat

67% 60% 68% 56% 66%
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DIENSTVERLENING

Hoe denken Almeerders over 
onze dienstverlening?

• Videobellen is voor een kwart van de 
Almeerders een optie om contact op te nemen.

• 

• De website Almere.nl wordt goed bezocht.
• 

• Nagenoeg geen verschil in beoordeling kernwaarden 
medewerkers gemeente.

• Contact met de gemeente vooral via 
elektronisch formulier of telefoon.

• Bekendheid met e-loket ongewijzigd, 
lichte afname in het gebruik.
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VOORKEUR WIJZE VAN CONTACT MET DE GEMEENTE
Bewoners kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de 
gemeente. In 2020 heeft net iets meer dan de helft (53%) van de Almeerders 
gebruik gemaakt van een elektronisch formulier op de website van de 
gemeente om een vraag te stellen of iets te regelen met de gemeente. Een 
op de vijf bewoners (22%) maakt hiervoor gebruik van de telefoon (figuur 1). 
In vergelijking met 2018 is het gebruik van elektronische formulieren in 2020 
met 14% punt toegenomen en ligt het gebruik hiermee op het niveau van 
2016. Bezoek aan één van de balies van het stadhuis en het gebruik van 
email om met de gemeente in contact te treden is tussen 2020 en 2018 
afgenomen met respectievelijk 6% en 5%punt.

De wijze van contact met de gemeente varieert per leeftijdsgroep. In het 
contact met de gemeente maken naar verhouding meer jongeren van 18 t/m 
29 jaar en Almeerders van 65 jaar en ouder gebruik van de telefoon, 
respectievelijk 29% en 27%, dan Almeerders van 30 t/m 44 jaar en 
Almeerders van 45 t/m 64 jaar waar respectievelijk 19% en 18% gebruik 
maken van de telefoon.

Figuur 1: Wijze van contact voorkeur (N=1.963)

Wijze van contact 2018 2020
Eektronische formulieren 
website

39% 53%

Telefoon 21% 22%
Via bezoek aan de balie / 
stadhuis

18% 12%

email 14% 9%
Chatfunctie op almere.nl 3% 2%
Social media 2% 1%
Bezoek wijkteam 1% 0%
Anders 1% 1%

Almeerders van 65 jaar en ouder sturen vaker een email (15%) naar de 
gemeente dan gemiddeld (9%). Het gebruik van elektronische formulieren in 
hun contacten met de gemeente door zowel jongeren (46%) als 65plussers 
(40%) is lager dan die van 30 t/m 44 jarigen (60%) en die van 45 t/m 64 jaar 
(60%).

Een kwart van de bewoners (26%) geeft zeker/ waarschijnlijk aan dat zij door 
middel van videobellen, bijvoorbeeld via Skype, Zoom of Microsoftteams 
contact zouden opnemen met de gemeente (figuur 2). In 2018 is de vraag 
anders gesteld, toen gaf 24% van de bewoners (waarschijnlijk) aan via 
sociale media contact met de gemeente te willen opnemen. Hoger 
opgeleiden (32%) en Almeerders met een baan (31%) geven naar verhouding 
vaker aan dat zij contact door middel van videobellen als optie zien.

WWW.ALMERE.NL
Veel Almeerders (91%) hebben in 2020 de website van de gemeente weleens 
bezocht. Het website bezoek komt hiermee overeen met de vorige meting uit 
2018. Inwoners van 65 jaar en ouder (83%) hebben naar verhouding de 
website minder vaak bezocht dan inwoners van 30 t/m 44 (95%) jaar en 
inwoners van 45 t/m 64 jaar (93%). Daarnaast hebben inwoners met een lage 
opleiding de website naar verhouding het minst vaakst bezocht (80%).

Figuur 2: Contact met de gemeente door middel van videobellen (N=2.026)

Mening videobellen
Ja, zeker wel 7%
Ja, waarschijnlijk wel 19%
Weet ik niet 15%
Nee, waarschijnlijk niet 35%
Nee, zeker niet 24%
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Zes van de tien Almeerders (62%) zijn (zeer) tevreden over hun bezoek aan 
de website. Een kleine minderheid (7%) is echter (zeer) ontevreden. Een naar 
verhouding grote groep 65plussers (43%) geeft aan noch tevreden, noch 
ontevreden te zijn over hun bezoek aan almere.nl. Aan de hand van drie 
stellingen (figuur 3) is de het gebruik van de website uitgebreider in beeld 
gebracht.

Ongeveer twee derde van de bezoekers van de website vinden deze volledig, 
overzichtelijk en snel en eenvoudig in gebruik. Het beeld komt hiermee 
nagenoeg overeen met de bevindingen uit 2018. Leeftijd speelt een rol bij de 
beoordeling van almere.nl. Jongeren van 18 t/m 29 jaar en inwoners van 30 

Figuur 3: Beoordeling van almere.nl (N= 1.828) 

Informatie snel en 
eenvoudig vinden

De website is 
overzichtelijk

De website is volledig

Mening 2018 2020 2018 2020 2018 2020
(helemaal) mee 
eens

66% 68% 65% 68% 67% 62%

(helemaal) mee 
oneens

29% 26% 25% 21% 14% 12%

Weet niet/geen 
mening

6% 7% 9% 10% 19% 25%

t/m 44 jaar vinden de website naar verhouding vaker volledig (respectievelijk 
76 en 69%) dan de overige onderzochte leeftijdsgroepen. Daarnaast vinden 
jongeren van 18 t/m 28 jaar de website meer overzichtelijk (77%) dan 
Almeerders van 45 t/m 64 jaar (66%).

E-LOKET MIJN ALMERE
Het gemeentelijke eloket op de website van de gemeente, waar inwoners 
digitaal een dienst van de gemeente kunnen afnemen (bijvoorbeeld een 
parkeervergunning) is bekend bij 25% van de Almeerders (figuur 4). 
Ongeveer één op de tien Almeerders (11%) geeft daarnaast aan dat zij het 
eloket ook daadwerkelijk hebben gebruikt. Het gebruik is hiermee in 
vergelijking met 2018 licht gedaald.

Het gebruik van het eloket verschilt per leeftijd. Almeerders van 30 t/m 44 
jaar maken naar verhouding meer gebruik van het eloket (17%) dan 
Almeerders van 45 t/m 64 jaar en Almeerders van 65 jaar en ouder 
(respectievelijk 10% en 6%). Almeerders van 65 jaar en ouder maken minder 
gebruik van het eloket dan jonge Almeerders van 18 t/m 29 jaar waar 16% 
aangeeft het eloket te hebben gebruikt.

Figuur 4: Bekendheid met het eloket Mijn Almere 20182020 (N= 2.028)

Mening 2018 2020
Ja, wel bekend 
maar niet 
gebruikt

25% 25%

Ja, wel bekend 
en ook gebruikt

14% 11%

Nee 61% 63%
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KERNWAARDEN VAN DE GEMEENTE ALMERE
De organisatievisie van de Gemeente Almere is vertaald in vijf kernwaarden: 
betrouwbaar, hartelijk, inventief, samen en slagvaardig. De Gemeente 
Almere verwacht van elke medewerker dat hij of zij deze waarden nastreeft 
en vertaalt naar zijn/haar werk, zodat bewoners, ondernemers, raadsleden 
en collega’s dat zien en ervaren. Aan bewoners die contact hebben gehad 
met de gemeente over de afgelopen 12 maanden (59%) zijn zeven stellingen 
voorgelegd om een beeld te vormen rondom hoe Almeerders de 
kernwaarden van de organisatie ervaren (figuur 5).
 
Figuur 5: Medewerkers van de gemeente … (N=1.184, aandeel (helemaal) mee eens)

Stelling  medewerkers van de 
gemeente:

2018 2020

doen hun best om zaken voor 
elkaar te krijgen

78% 78%

nemen mijn vraag of probleem 
serieus

67% 68%

komen gemaakte afspraken na 63% 65%
geven mij niet het gevoel een 
nummer te zijn

61% 63%

zijn betrokken 58% 59%
hebben persoonlijke aandacht 
voor mij

56% 54%

zijn vindingrijk 31%

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2018 is de mening onder 
Almeerders over medewerkers van de gemeente aan de hand van de 
stellingen nagenoeg niet veranderd. In 2020 is een nieuwe stelling 
voorgelegd, namelijk dat medewerkers vindingrijk zijn. Bijna een derde van 
de Almeerders is het (helemaal) mee eens dat medewerkers vindingrijk zijn.

Er zijn bijna geen verschillen tussen de groepen Almeerders (op leeftijd en 
andere achtergrondkenmerken) en de wijze waarop de stellingen over onze 
kernwaarden worden beantwoord. Bij een tweetal stellingen speelt leeftijd 
een rol. Het gevoel geen nummer te zijn hangt samen met leeftijd. 
Almeerders van 65 jaar en ouder geven naar verhouding vaker aan (74%) dat 
zij niet het gevoel hebben een nummer te zijn in vergelijking met jonge 
Almeerders van 18 t/m 29 jaar waar 48% dat aangeeft. Jonge Almeerders 
van 18 t/m 29 jaar vinden vaker (79%) dat gemaakte afspraken worden 
nagekomen dan bewoners van 45 t/m 64 jaar en ouder (respectievelijk 62% 
en 63%).
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POLITIEKE INTERESSE EN BETROKKENHEID BIJ DE RAAD VAN ALMERE

Hoe geïnteresseerd zijn 
Almeerders in lokale politiek?

• De websites van de gemeente (54%) en 
Raad van Almere (52%) zijn het populairst 
als digitale informatiebron.

• 67% van de Almeerders heeft (enige) interesse 
in de plaatselijke politiek.

• 

• De bekendheid van de Raadspagina in Almere 
Deze Week is afgenomen van 54% naar 46%.

• 20% van de Almeerders denkt dat de Raad van Almere 
geïnteresseerd is in de mening van de inwoners.

• De plaatselijk politiek wordt voornamelijk 
gevolgd via de krant, radio of tv.

• 6% van de Almeerders vindt dat de Almeerse politieke 
partijen/fracties hun beloften waarmaken.
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INTERESSE IN DE PLAATSELIJKE POLITIEK
Twee derde van de Almeerders heeft enige tot veel interesse in de lokale 
politiek en een derde zegt niet geïnteresseerd te zijn, zie figuur 1. Deze 
cijfers verschillen niet erg met de vorige peilingen.

De mate waarin verschillende groepen Almeerders interesse hebben in de 
plaatselijke politiek verschilt. Van de mannen geeft 74% aan geïnteresseerd 
te zijn, onder vrouwen is dit 59%. Het hebben van een koop of huurwoning 
maakt ook een verschil: 69% van de mensen met een koopwoning is 
geïnteresseerd in de plaatselijke politiek, bij mensen met een huurwoning is 
dit 58%. Ook opleiding speelt een rol: van de mensen met een lage opleiding 
is 54% geïnteresseerd, 63% van de mensen met een middelbare opleiding en 
73% van de mensen met een hoge opleiding. De mate van interesse neemt 
toe met de jaren. Jonge Almeerders zijn het minst geïnteresseerd in de 
plaatselijke politiek (53%), de senioren het meest (77%).

BETROKKENHEID
De beantwoording van deze vraag was in deze Almere in de Peiling iets 
anders dan in de voorgaande jaren. Zo is het niet meer mogelijk om 
meerdere antwoorden te geven als de respondent aangaf niet betrokken te 

Figuur 1: Interesse in de plaatselijke politiek (n=2021)

2016 2018 2020
Veel interesse 9% 11% 11%
Enige interesse 54% 58% 56%
Geen interesse 37% 31% 33%

zijn bij de gemeentelijk politiek. Veel minder Almeerders geven aan de 
gemeentelijke politiek niet te volgen: in 2018 was dit nog 68% en in 2020 41%.

Als Almeerders de gemeentelijke politiek volgen, dan doen ze dit 
voornamelijk via krant, radio of tv. Hier is een flinke stijging te zien, van 20% 
naar 44%. Ook volgen meer Almeerders de politiek via sociale media, van 
12% naar 18%.

De Almeerders die de gemeentelijke politiek via de sociale media zijn vaak 
tussen de 30 t/m 44 jaar en hoogopgeleid.

Figuur 2:  Betrokkenheid bij gemeentelijke politiek (meerdere antwoorden mogelijk, n=2022)

2016 2018 2020
* Volgt politiek via krant, radio, tv 19% 20% 44%
* Volgt politiek via sociale media 8% 12% 18%
Ja, op een andere manier 6%
* Benadert wel eens raadsleden 3% 3% 5%
Is lid van een politieke partij 3% 4% 4%
Bezoekt de politieke markt weleens 4% 4% 4%
Is actief voor een politieke partij 1% 1% 1%
* Niet betrokken 74% 68% 41%
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Van de senioren volgt 69% de gemeentelijke politiek via krant, radio of tv, bij 
de Almeerders van 18 t/m 29 jaar is dit 16%. Van de paren zonder kind volgt 
57% de politiek via de krant, radio of tv, bij de eenoudergezinnen is dit 29%. 
Van de hoogopgeleiden volgt 47% de gemeentelijke politiek via de 
traditionele media, onder laagopgeleiden is dit 35%.

INFORMATIE OVER DE RAAD VAN ALMERE
Almeerders kunnen op verschillende manieren volgen wat er voor, tijdens of 
na een Politieke Markt gebeurt. Dit kan via de verschillende websites van de 
Raad van Almere, de gemeente, politieke partijen of lokale media, de sociale 
media of het raadsinformatiesysteem.

Figuur 3: Informatiebronnen (n=285)

2016 2018 2020
Anders 3%
* Website van de gemeente 
Almere

62% 67% 54%

Website van Raad van Almere 60% 53% 52%
Websites van media 27% 38% 33%
Het raadsinformatiesysteem 24%
Sociale media 14% 17% 18%
* Website van een politieke partij 6% 22% 14%

Van de respondenten geeft 14% aan dat ze wel eens informatie over de Raad 
van Almere opzoekt op internet. Dit is een flinke daling in vergelijking met de 
vorige Almere in de Peiling: toen zocht 28% van de respondenten wel eens 
informatie over de raad op internet.

Het bezoek aan de website van de Raad van Almere is ongeveer gelijk 
gebleven, maar daalt wel ten opzichte van de meting in 2016: van 60% in 2016 
naar 52% in 2020, zie figuur 3. Ook gebruikten minder mensen de website 
van de gemeente van de gemeente Almere om informatie te vinden over de 
Raad van Almere: 54% in 2020 ten opzichte van 67% in 2018. Een andere 
daling is het gebruik van websites van politieke partijen, van 22% in 2018 
naar 14% in 2020.

BEKENDHEID MET DE RAADSPAGINA
Op woensdag staat in Almere Deze Week in de ‘Stadhuisaanhuis’ een 
katern met informatie over de Raad van Almere. Van de ondervraagden geeft 
46% aan de Raadspagina te kennen. In 2018 was dit nog 54%. Er zijn veel 
verschillen in achtergrondkenmerken bij de Almeerders die aangeven de 
Raadspagina te kennen (zie figuur 4). De verschillen zijn groot bij de 
verschillende leeftijden en huishoudvormen.

De leesfrequentie van de Raadspagina is ten opzichte van 2018 veranderd, 
zie figuur 5. Het percentage Almeerders dat aangeeft de pagina soms te 
lezen is gestegen van 35% naar 41% en het percentage Almeerders dat 
aangeeft de Raadspagina zelden of nooit te lezen is gedaald van 23% naar 
15%.

In deze Almere in de Peiling is voor het eerst aan de respondenten gevraagd 
een oordeel te geven over de Raadspagina, zie figuur 6. Opvallend is het hoge 
percentage neutrale antwoorden, van 47% tot 60%. De lezers vinden de 
Raadspagina interessant (49%), gevolgd door leesbaar (47%) en informatief 
(46%).
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In figuur 5 staat aangegeven dat 15% van de respondenten de Raadspagina 
zelden of nooit leest. Aan hen is gevraagd wat hiervoor de reden is, zie figuur 
7. Meer dan de helft (54%) zegt de Almere Deze Week wel te lezen, maar niet 
de Raadspagina, 12% geeft aan dat Almere Deze Week niet wordt bezorgd en 
30% geeft een andere reden op. Zoals geen tijd, toch geen invloed en geen 
interesse.

Geïnteresseerden kunnen de raadsvergaderingen ook via internet volgen, ze 
hoeven daarvoor niet speciaal op donderdagavond naar het stadhuis te 
komen. Deze opnames zijn ook terug te kijken op de website van de Raad van 
Almere. Van de Almeerders geeft 27% aan dat ze weten dat deze 
vergaderingen live worden uitgezonden en ook achteraf zijn terug te zien.

Geïnteresseerden kunnen de Raad van Almere ook via een emailbericht 
volgen. Het Raadsnieuws wordt opgestuurd naar degenen die zich hiervoor 
hebben aangemeld. Van de Almeerders is 11% op de hoogte dat er een 
wekelijkse emailnieuwsbrief van de raad is, ‘Het Raadsnieuws’.

Figuur 4:  Profiel Almeerders die de Raadspagina kennen (n=2004)

profiel percentage
Man 49%
Vrouw 43%
65 jaar en ouder 74%
45 t/m 64 jaar 51%
30 t/m 44 jaar 25%
18 t/m 29 jaar 14%
Koopwoning 48%
Huurwoning 36%
Paar zonder kind 58%
Alleenstaande 46%
Paar met kind 38%
Eenoudergezin 32%
Hoogopgeleid 48%
Middelbaar opgeleid 45%
Laagopgeleid 40%
Niet werkend 57%
Werkend 39%

Figuur 5: Leesfrequentie Raadspagina (n=924)

2016 2018 2020
Altijd 13% 14% 12%
Meestal 27% 28% 32%
* Soms 38% 35% 41%
* Zelden of nooit 22% 23% 15%

Figuur 6: Oordeel Raadspagina (n=766)

Aantrek
kelijkheid

Belangrijk Informatief Lees
baarheid

Interessant

(zeer) positief 33% 40% 46% 47% 49%
neutraal 60% 52% 49% 49% 47%
(zeer) negatief 8% 7% 6% 5% 4%
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RAAD VAN ALMERE
Aan de hand van vijf stellingen is gevraagd wat de Raad van Almere betekent 
voor de respondenten, zie figuur 8. Op alle stellingen antwoordt meer dan de 
helft van de Almeerders neutraal (‘niet mee eens/niet mee oneens’ of ‘weet 
niet/geen mening’). Een op de vijf Almeerders is het (helemaal) eens met de 
stelling dat de Raad van Almere geïnteresseerd is in de mening van de 
inwoners, 15 % deelt deze mening niet. Het laagst scoort de stelling “De 
Almeerse politieke partijen/fracties maken hun beloften waar: 6% van de 
Almeerders is het (helemaal) eens met deze stelling, 20% is het niet met 
deze stelling eens en 51% weet het niet of heeft geen mening.

Bij alle stellingen antwoorden vrouwen vaker ‘weet niet/geen mening’ dan 
mannen. Bij leeftijd is bij deze antwoordcategorie een aflopend percentage 
te zien als de leeftijd oploopt: jonge Almeerders antwoorden vaker ‘weet 
niet/geen mening dan de senioren.

Aan de respondenten zijn ook vijf stellingen voorgelegd over de verschillende 
manieren waarop de Raad van Almere de inwoners kan betrekken bij de te 
nemen beslissingen, zie figuur 9. Bijna de helft (49%) van de Almeerders 
weet het verschil tussen de Raad van Almere en het college van B&W. Bijna 
drie op de tien (29%) van de Almeerders is het (helemaal) eens met de 
stelling “Ik kan gemakkelijk en goed te weten komen waar de Raad over 
vergadert”. Een kwart weet hoe het politieke besluitproces in de Raad van 
Almere werkt. Ongeveer een op de zes (18%) van de Almeerders weet hoe hij 

Reden Percentage
Ik lees de Almere Deze Week wel, maar niet 
de Raadspagina

54%

De krant wordt bij mij niet bezorgd 12%
Ik geloof niet alles wat op de Raadspagina 
staat

7%

Ik lees de Almere Deze Week sowieso niet 1%
Anders 30%

Figuur 7:  Redenen om de Raadspagina niet te lezen (meerdere antwoorden mogelijk, n=142)

Figuur 8: Stellingen: wat betekent de Raad van Almere voor u? (n=2002)

Stelling (Helemaal) mee 
eens

Niet mee eens, 
niet mee oneens

(Helemaal) mee 
oneens

Weet niet / geen 
mening

De Raad van Almere is 
geïnteresseerd in de mening van 
de inwoners

20% 21% 15% 45%

Ik heb vertrouwen in de Raad van 
Almere

18% 26% 17% 40%

Ik voel mij vertegenwoordigd 
door de Raad van Almere

13% 24% 21% 43%

De Almeerse politieke partijen/
fracties zijn goed bereikbaar

9% 18% 8% 65%

De Almeerse politieke partijen/
fracties maken hun beloften 
waar

6% 24% 20% 51%

Figuur 9:  Stellingen: de Raad van Almere kan inwoners op verschillende manieren 
betrekken bij besluitvorming (n=1988)

Stelling (Helemaal) mee 
eens

Niet mee 
eens, niet 
mee oneens

(Helemaal) mee 
oneens

Weet niet / geen 
mening

Ik weet wat het verschil is tussen de 
Raad en het college van B&W in Almere

49% 9% 14% 28%

Ik kan gemakkelijk én goed te weten 
komen waar de Raad over vergadert

29% 18% 8% 45%

Ik weet hoe het politieke besluitproces in 
de Raad van Almere werkt

25% 17% 17% 41%

Ik weet hoe ik als inwoner invloed moet 
uitoefenen op beslissingen van de Raad 
van Almere

18% 18% 23% 42%

Inwoners hebben voldoende invloed op 
wat de Raad van Almere doet

12% 23% 20% 44%

of zij als inwoner invloed moet uitoefenen op de beslissingen van de Raad 
van Almere. Maar als deze stelling niet over zichzelf (ik) gaat, maar over de 
inwoners geeft 12% van de Almeerders aan dat ze voldoende invloed hebben 
op wat de Raad van Almere doet. Bij alle stellingen antwoorden vrouwen, 
jongeren en lager opgeleiden vaker ‘weet niet/geen mening’ dan mannen 
respectievelijk senioren en hoogopgeleiden.
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CORONA IN ALMERE

Hoe ervaren Almeerders de 
coronamaatregelen in hun stad?

• Door de genomen coronamaatregelen voelt 
51% van de Almeerders zich veilig.

• 

• Als Almeerders zich onveilig voelen komt dit 
voornamelijk doordat ze vinden dan anderen 
zich niet aan de maatregelen houden.

• 

• 79% van de Almeerders voelt zich veilig, omdat ze 
zich aan de maatregelen houden.

• 

• 58% van de Almeers blijft thuis.
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EFFECT VAN GENOMEN MAATREGELEN
2020 stond in het teken van corona. Tal van maatregelen werden genomen 
om verdere verspreiden van het virus te voorkomen. In de vragenlijst van 
deze Almere in de Peiling zijn daarom vragen opgenomen of Almeerders zich 
door de genomen maatregelen veilig voelen in Almere. De respondenten 
hebben de vragenlijst kunnen invullen vanaf 27 oktober tot en met 29 
november. Scholen waren toen open, de horeca was dicht en er was nog 
geen mondkapjesplicht, het was een dringend advies.
De helft van de Almeerders voelt zich (heel) veilig en 14% voelt zich (heel) 
onveilig. Ruim een derde voelt zich neutraal (niet veilig en niet onveilig), zie 
figuur 1. Er is alleen verschil in het veiligheidsgevoel tussen mannen en 
vrouwen: 55% van de mannen voelt zich (heel) veilig door de genomen 
coronamaatregelen in Almere en 46% van de vrouwen.

REDENEN VOOR ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
Een deel van de respondenten (14%) heeft in de open antwoorden aangegeven 
waarom ze zich (heel) onveilig voelen. De helft van deze groep voelt zich 
onveilig omdat anderen zich niet aan de regels houden. Een kwart zegt dat 
de handhaving van de maatregelen ontbreekt en een op de acht vindt het te 
druk in de stad, markt, winkels en/ of supermarkten. Sommige respondenten 
vinden de maatregelen te onduidelijk, anderen vinden de maatregelen niet 
streng genoeg en een klein deel voelt zich niet veilig omdat er meer agressie 
en/ of geweld is.

Figuur 1: Door de genomen coronamaatregelen voel ik me ... (n=2006)

Veiligheidsgevoel Percentage
Heel veilig 7%
Veilig 44%
Neutraal 36%
Onveilig 12%
Heel onveilig 2%

REDENEN VOOR VEILIGHEIDSGEVOELENS
Aan de Almeerders die zich (heel) veilig voelen is gevraagd waardoor ze zich 
veilig voelen in Almere, zie figuur 2. Bijna acht op de tien Almeerders (79%) 
voelen zich veilig omdat ze zelf zich goed aan de maatregelen houden. Zes op 
de tien Almeerders blijven zoveel mogelijk thuis en 54% vindt dat in Almere 
voldoende ruimte is om de anderhalve meter afstand te bewaren.

Figuur 2:  Redenen waarom Almeerders zich veilig voelen (meerdere antwoorden mogelijk, 
n=1008)

Redenen Percentage
Ik houd me goed aan de maatregelen. 79%
Ik blijf zoveel mogelijk thuis. 58%
In Almere is voldoende ruimte om de 
anderhalve meter afstand te bewaren.

54%

In winkels en horeca zijn de maatregelen 
goed doorgevoerd.

48%

Ik weet wat ik moet doen tegen corona. 34%
Bij de sportverenigingen, fitnesscentra 
en andere sportfaciliteiten zijn de 
maatregelen goed doorgevoerd.

27%

Ik reken mezelf niet tot een risicogroep. 26%
Ik weet waar ik informatie kan vinden om 
de kans op corona te verkleinen.

18%

Mensen houden zich in de parken, op de 
stranden en op fiets en wandelpaden, 
goed aan de regels.

17%

In de scholen zijn de maatregelen goed 
doorgevoerd.

14%

Mensen houden zich in Almere goed aan 
de maatregelen.

14%

In Almere zijn weinig toeristen. 11%
Er is voldoende toezicht op handhaving 
van de maatregelen.

5%

Er zijn weinig positief geteste mensen in 
Almere.

3%

Weet niet/geen mening. 1%
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

De stadsenquête Almere in de Peiling wordt elke twee jaar uitgevoerd door 
Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere. De stadsenquête 
uitgevoerd in 2020 is alweer de elfde editie.

De enquête bestaat uit een verscheidenheid aan vragen in opdracht van 
verschillende gemeentelijke diensten, de raadsgriffie en Almere City 
Marketing. De vragenlijst is in het najaar van 2020 voorgelegd aan een groep 
Almeerders, willekeurig geselecteerd uit de Basis Registratie Personen 
(stand oktober 2020), aangevuld met leden van het gemeentelijke 
onderzoekspanel.

Alleen personen van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om aan het onderzoek 
deel te nemen, waarbij maximaal één persoon per adres is daadwerkelijk is 
aangeschreven. Verder zijn mensen die nietzelfstandig wonen, die niet 
willen worden aangeschreven of met een geheim adres, uitgesloten van de 
steekproef.

Deelnemen was mogelijk via internet of via de meegezonden papieren 
vragenlijst. In verband met de lengte van de vragenlijst is de vragenlijst in 
drie delen gesplitst: fysiek, sociaal en communicatie. Aan het eind van de 

Figuur 1: Overzicht respons

 

Uitge-
nodigd

Als eerste 
blok 
ingevuld

Behaalde 
respons

Aanvul-
lend 
ingevuld

Totaal 
ingevuld

95%-
Betrouw-
baarheids- 
marge

Fysiek 8.990 2.364 26% 661 3.025 2%

Sociaal 3.780 954 25% 998 1.952 2%

Communicatie 3.780 980 26% 1.097 2.077 2%

Totaal 16.550 4.298 26% 2.756 7.054

(online) vragenlijst was de mogelijkheid geboden om aanvullend nog een 
ander deel in te vullen. In totaal zijn 16.550 Almeerders benaderd met het 
verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De enquête is door 4.298 
personen ingevuld. De behaalde response bedraagt daarmee 26%. Omdat 
deelnemers aan de online versie meerdere delen konden invullen, zijn in 
totaal meer enquêtes ingevuld, namelijk 7.054.

Als in de rapportage gesproken wordt over verschillen zijn dit statistisch 
vastgestelde significante verschillen. Bij het lezen van de resultaten moet bij 
de cijfers over Almere een 95%betrouwbaarheidsmarge van 2% in acht 
worden genomen. Dit betekent dat een gerapporteerd percentage van 50%, 
bij herhaling van het onderzoek, in 95% van de gevallen, tussen de 48% en 
52% zal liggen. De betrouwbaarheidsmarge wordt kleiner (dus de nauw
keurigheid groter) naarmate het percentage de 0% of de 100% nadert. Alle 
weergeven percentages zijn afgerond, hierdoor doen zich soms geringe 
verschillen voor.

Met uitzondering van Almere Haven zijn er geen grote verschillen in de 
verdeling van respondenten over de stadsdelen. Tussen de vier leeftijds
klassen doen zich geringe verschillen voor, met name jongeren van 18 t/m 29 
jaar zijn minder goed vertegenwoordigd in het onderzoek. Wel wijken de 
respondenten af van de bevolking als het gaat om het opleidingsniveau en 
woningbezit (figuur 2). Zulke verschillen ontstaan doordat niet alle 
bevolkingsgroepen even graag meedoen aan schriftelijke enquêtes: de 
nonresponse is niet toevallig.
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peiling voor Almere als geheel voor sommige onderwerpen op enig moment 
weliswaar een klein beetje vertekend zijn, maar dat veranderingen in de tijd 
wel degelijk goed te volgen zijn. Juist in de herhaling van metingen onder 
een grote groep Almeerders zit de kracht van Almere in de Peiling.

De afnemende responsebereidheid, in het bijzonder van mensen met lagere 
opleiding en van jongeren, is een trend die zich internationaal al langere tijd 
voordoet. De verbetering van response onder deze groepen heeft de 
aandacht en prioriteit van team Onderzoek & Statistiek. Het is immers in 
ieders belang dat ook de mening van mensen die normaal minder goed met 
enquêtes bereikt worden, goed voor het voetlicht komt.

TOELICHTING ACHTERGRONDKENMERKEN

Opleidingsniveau:
Laag: geen scholing, basisschool of Mavo/Vmbo
Middelbaar: Havo, Vwo of MBO
Hoog: Hbo, Universiteit of optie anders

Inkomen (netto) gehele huishouden:
Laag: minder dan €1.650 per maand
Midden: €1.650 tot €3.600 per maand
Hoog:  €3.600 en meer per maand

SIGNIFICANTE VERSCHILLEN
Als er sprake is van een significant verschil ten opzichte van de vorige of 
eerdere meting, wordt dit in de grafiek aangegeven met een *.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet gewogen, dat wil zeggen dat de 
uitkomsten niet zijn gecorrigeerd voor de verschillen in leeftijd, 
opleidingsniveau en woningbezit tussen respondenten en de bevolking. We 
kozen hiervoor omdat het effect van correctie door wegen zeer gering was. 
Gewogen en ongewogen uitkomsten verschilden vaak maar 0 tot 3 
procentpunten.1

Waar deze verschillen ertoe doen, hebben we gerapporteerd naar 
opleidingsniveau en woningbezit. In eerdere edities van Almere in de Peiling 
was deze ongelijke verdeling van bereidheid om mee te doen aan enquêtes 
naar opleidingsniveau ook al te zien. Dat betekent dat de resultaten van de 

1 Wegen is een bekende statistische techniek om te corrigeren voor selectieve nonresponse. 
Het is bekend dat leeftijd, opleidingsniveau en woningbezit van invloed zijn op hoe mensen 
denken over de samenleving en hun woonomgeving. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van 
de meningen van Almeerders. Door wegen kan hiervoor gecorrigeerd worden. Bij weging 
tellen de antwoorden van jongeren, huurders en lager opgeleiden zwaarder mee en die van 
woningbezitters, senioren en hoger opgeleiden minder zwaar.

Figuur 2: Achtergrondkenmerken vergeleken

Gemiddeld Almere AIP 2020

Laagopgeleid 30% 16%

Middelbaar opgeleid 43% 38%

Hoogopgeleid 28% 47%

Haven+ hout 14% 19%

Buiten 27% 25%

Poort+Pampus 8% 7%

Stad Oost+ Centrum 26% 24%

Stad West 26% 24%

18 t/m 29 jr 20% 13%

30 t/m 44 jr 28% 24%

45 t/m 64 jr 37% 42%

65+ 16% 22%

Huur 36% 20%

Koop 64% 80%
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