De economische crisis en Oud-West

Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen
beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de
gevolgen van de crisis merken of juist niet? En hoe kijken ze tegen de toekomst aan? Van
de 1.584 panelleden hebben er 734 aan het onderzoek meegedaan. Dit komt neer op een
respons van 46%.

Helft panelleden ervaart negatieve gevolgen van crisis
Allereerst is de panelleden gevraagd of zij persoonlijk te maken hebben met de gevolgen
van de economische crisis en zo ja, of de gevolgen positief of negatief zijn. Een derde
(33%) ervaart alleen negatieve gevolgen, 17% zowel positieve als negatieve en 3% alleen
positieve gevolgen.
Daarnaast is de panelleden ook gevraagd of ze de gevolgen van de economische crisis
bij personen in hun directe omgeving zien. Panelleden zien in de directe omgeving minder
positieve gevolgen en meer negatieve gevolgen dan bij zichzelf. Een eerste verklaring
hiervoor is dat de panelleden inderdaad minder getroffen worden door de economische
crisis dan anderen. Een tweede verklaring is dat psychologisch onderzoek heeft laten zien
dat mensen de eigen situatie over het algemeen positiever inschatten dan andermans
situatie.
Figuur 1 Ervaart gevolgen van de economische crisis
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Positieve gevolgen
De panelleden noemen bij de positieve gevolgen, zowel voor zichzelf als de directe
omgeving, onder andere de economische crisis als moment van bezinning en het feit dat
sommige producten goedkoper zijn geworden. Zo noemt men bijvoorbeeld de
huizenprijzen die gedaald zijn, waardoor men nu wel een huis kan kopen terwijl dat eerst
niet kon. Sommige zien positieve gevolgen in het werk doordat zij in een sector werkzaam
zijn die garen spint bij de economische crisis.
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Negatieve gevolgen
Als panelleden persoonlijk de negatieve gevolgen van de economische crisis ervaren dan
noemen ze vooral een teruggang in inkomen, te weinig financiële reserve en baanverlies
of onzekerheid over baanbehoud (respectievelijk 25, 14 en 11% van alle respondenten).
In de directe omgeving ziet men de zelfde gevolgen, maar in een andere volgorde. Bijna
de helft van de panelleden (46%) ziet (dreigend) baanverlies in de omgeving, gevolgd
door een teruggang in inkomen (35%) en te weinig financiële reserve (17%).
Figuur 2 Negatieve gevolgen van de economische crisis (n=734; meer dan één antwoord mogelijk)
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Voor acht van de tien respondenten (79%) is werk hun belangrijkste dagelijkse bezigheid.
De meerderheid, 54% van de respondenten, is in loondienst. Een kwart (24%) van de
panelleden heeft een eigen bedrijf, 19% als zelfstandige zonder personeel (ZZP) en 5%
heeft een eigen bedrijf met personeel. Voorzal ZZP-ers blijken een teruggang in inkomen
te ervaren, terwijl respondenten in loondienst relatief vaak vrezen voor hun baan. Geen
van de panelleden met een eigen bedrijf met personeel is hier bevreesd voor.
Figuur 3 Top 3 negatieve gevolgen van de economische crisis naar type werk (n=574)
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Geschatte kans op werkeloosheid 15%
De panelleden die werk hebben schatten de kans dat ze de komende 12 maanden
werkloos worden gemiddeld op 15%. Bijna de helft (47%) weet zeker dat ze hun werk niet
kwijtraken en schatten de kans op 0%. Respondenten met een eigen bedrijf schatten de
kans iets hoger in dan respondenten in loondienst (zie figuur 4). Verder schat men de
kans iets hoger in naarmate men minder inkomen heeft. Tenslotte verschilt de inschatting
per sector waarin men werkzaam is (zie figuur 5). Van de sectoren waarvan er in het
panel minimaal 20 representanten te vinden zijn wordt de kans op baanverlies het
hoogste ingeschat in de creatieve industrie (21%) en de zakelijke dienstverlening (20%).
Panelleden die in overheidsdienst zijn schatten de kans het laagste in (8%).
Figuur 4 Hoe groot acht u de kans dat u ergens in de komende 12 maanden werkloos wordt?
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Figuur 5 Hoe groot acht u de kans dat u ergens in de komende 12 maanden werkloos wordt?
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Gevolgen voor panelleden met een eigen bedrijf
Hoe schatten de panelleden met een eigen bedrijf de toekomst door de economische
crisis in? Hen werd gevraagd hoe groot ze de kans schatten dat ze door de economische
crisis:
 hun bedrijf verliezen
 omzet verliezen
 moeite krijgen met het vinden van betaalbare bedrijfsruimte
 investeringen moeten uitstellen
 minder subsidie of sponsorgeld ontvangen
 personeel moeten ontslaan (niet voor ZZP-ers)
Vooral de kans op verlies van omzet wordt (zeer) groot ingeschat door panelleden met
een bedrijf met personeel (55%) en ZZP-ers (52%). Op de tweede plaats volgt uitstel van
investeringen (34% en 38%). De kans dat men het eigen bedrijf verliest wordt (zeer) klein
ingeschat.
Figuur 6 Hoe groot is de kans dat u door de economische crisis…
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Bijna de helft geeft minder uit
Bijna de helft van de respondenten (47%) is vanwege de economische crisis minder geld
gaan uitgeven. Dit betreft voor drie kwart (74%) panelleden die aangeven de negatieve
gevolgen van de crisis te ondervinden. Vooral aan kleding (25%) en uitgaan (24%) wordt
minder geld besteed, gevolgd door elektronica (20%), vakantie (18%) en schoenen (18%).
Figuur 7 “Waar bent u minder geld aan gaan uitgeven?” (n=734; meer dan één antwoord mogelijk)
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Een derde van verkopers heeft verkoop huis uitgesteld
Ruim de helft van de panelleden (53%) is in het bezit van een huis en 96 van deze 389
panelleden wilden hun huis verkopen. Een derde (35%) van hen heeft de verkoop
vanwege de economische crisis uitgesteld, 3 respondenten zijn hun huis juist sneller gaan
verkopen.
Figuur 8 Koop- en huurwoningen
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Opmerkingen en suggesties
Tot slot is de panelleden gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben.
Verschillende respondenten zijn benieuwd wat het stadsdeel met de resultaten van het
onderzoek gaat doen en vragen zich af of men denkt invloed te kunnen uitoefenen op de
gevolgen van de crisis. Anderen stellen onder meer voor kleine ondernemers te
ondersteunen, alle winkels op zondag open te laten en betaalbare huurwoningen te
behouden in het stadsdeel.
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