Amsterdam-Noord en de recessie

Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het
digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting
gepresenteerd. Vanaf de laatste week van november tot de eerste week van december
2009 konden bewoners vragen beantwoorden met betrekking tot de economische crisis.
Van de 220 panelleden hebben 201 respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit is een
respons van 91%. Er is onder andere gevraagd naar het vertrouwen in de Nederlandse
economie en of men zelf getroffen is door de economische crisis.
Helft verwacht dat de economische situatie in Nederland verbetert
In Amsterdam-Noord heerst redelijke consensus over de huidige economische situatie.
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Net als in de rest van Amsterdam vinden veel panelleden (75%) dat de economische
situatie in Nederland het afgelopen jaar is verslechterd. Ook denken de panelleden net als
elders in de stad dat de economische situatie volgend jaar in Nederland enigszins zal
verbeteren.
Oordeel ontwikkeling economische situatie in Nederland komende 12 maanden (n=201, procenten)
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Amsterdam-Noord heeft meer last van crisis dan Nederland
Eén op de vier meent dat Amsterdam-Noord meer is getroffen door de economische crisis
dan de rest van Nederland (37%). Een vergelijkbaar aandeel (35%) meent ook dat
Amsterdam-Noord zwaarder is getroffen door de crisis dan de rest van Amsterdam.
Ongeveer de helft denkt in beide gevallen dat Amsterdam-Noord even zwaar getroffen is.
Ruim de helft ervaart negatieve gevolgen van de economische crisis
Op de vraag of men persoonlijk gevolgen heeft ondervonden van de economische crisis
geeft 40% aan negatieve gevolgen te hebben ondervonden en 17% positieve én
negatieve gevolgen. De punten die genoemd worden als negatieve gevolgen zijn
‘algemene onzekerheid’, ‘te weinig financiële reserve’ en ‘minder gaan verdienen’. De
respondenten die aangeven ook positieve ervaringen te ondervinden van de crisis, geven
vaak aan (17 keer) dat producten goedkoper zijn geworden.
Persoonlijke gevolgen economische crisis (n=201,
procenten)

Genoemde negatieve gevolgen (n=201, procenten)
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Financiële situatie is redelijk tot goed, maar voor sommigen wel slechter geworden
Op het moment van ondervraging geeft ongeveer één derde (36%) van de panelleden
aan dat de financiële situatie op dit moment redelijk is en bijna de helft geeft aan dat deze
goed tot zeer goed is. Wel meent 43% dat de financiële situatie het afgelopen jaar is
verslechterd. Bijna de helft verwacht dat de financiële situatie het komende jaar iets beter
zal worden.
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Oordeel persoonlijke financiële situatie
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Iets minder dan de helft neemt financiële maatregelen
Iets minder dan de helft (42%) van de respondenten geeft aan financiële maatregelen te
hebben genomen als gevolg van de crisis. Daarbij geeft bijna de helft van de
respondenten aan te besparen op elektronica, kleding en schoenen. Het minst wordt er
bezuinigd op dagelijkse boodschappen, de auto en lidmaatschappen.
Artikelen waar op bespaard en meer aan uitgegeven wordt (procenten)
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Crisis beïnvloedt plannen verkoop huis bij een aantal woningbezitters
Aan de respondenten met een koophuis is gevraagd of de economische crisis invloed
heeft (gehad) op de mogelijke verkoop van hun huis. Zeven (van de 110 panelleden met
een koophuis) geven aan de verkoop van het huis te hebben uitgesteld en één dat de
verkoop juist versneld is.
Helft panelleden is in loondienst; twee procent is op zoek naar werk
De panelleden is ook gevraagd naar hun dagelijkse bezigheden. Meer dan de helft (51%)
werkt in loondienst en 9% is zelfstandig ondernemer. Twee procent geeft aan op zoek
naar werk te zijn.
Kans om werkloos te worden wordt geschat op 13%
Aan de respondenten in loondienst (51%) is ook gevraagd hoe groot zij hun kans in
schatten om volgend jaar werkloos te worden. De gemiddelde kans wordt op 13%
geschat. Eén op de vijf verwacht overigens dat deze kans 0% is.
Helft verwacht geen veranderingen van positie op de arbeidsmarkt
Op de vraag wat de verwachting is van de respondenten op de arbeidsmarkt geeft bijna
de helft aan dat hun positie het komende jaar op de arbeidsmarkt hetzelfde blijft. Bijna
een kwart (23%) verwacht dat zijn of haar positie op de arbeidsmarkt volgend jaar slechter
wordt.
Verwachting positie komend jaar op arbeidsmarkt (n=173, procenten)
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Ongeveer tweederde verwacht een positief effect van de zondagsopening
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rondom de zondagsopenstelling in
Amsterdam-Noord. In het kader van deze discussie is aan de panelleden een aantal
stellingen voorgelegd over de zondagsopenstelling van winkels in dit stadsdeel. De
stellingen zijn:
 De zondagsopenstelling van winkels in Amsterdam-Noord heeft een positief effect op
de economische crisis
 Door de zondagsopstelling zullen bewoners meer kopen
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Door de zondagsopenstelling zullen er in Amsterdam-Noord meer banen bij komen

Bijna tweederde van de panelleden verwacht dat de zondagsopening een positief effect
zal hebben op de economische crisis. Iets minder dan driekwart (72%) geeft daarnaast
aan dat zondagsopening tot meer banen zal leiden. Het minst positief (maar nog steeds
ruim de helft) is van mening dat er meer gekocht zal worden wanneer de winkels op
zondag open zijn.
Tabel 1.1 Oordeel zondagsopening en economische crisis (n=201, procenten)
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