Sporten in Rotterdam
Digitaal Stadspanel
Rotterdam

Achtergrond
De gemeente Rotterdam wil het voor alle inwoners makkelijker maken om te sporten. Een eerste
korte vragenlijst over dit onderwerp is in april 2019 voorgelegd aan de leden van het Digitaal
Stadspanel Rotterdam. Een vervolgonderzoek waarin verder wordt ingegaan op daadwerkelijke
sportdeelname van Rotterdammers zal in de loop van 2019 en 2020 worden uitgevoerd door
bureau Ipsos. Een deel van de panelleden heeft aangegeven hieraan mee te willen werken.

Methode
Het Digitaal Stadspanel Rotterdam bestaat uit ca 7000 leden. Het panel bestaat uit Rotterdamse
burgers die eerder hebben deelgenomen aan een Rotterdams vragenlijstonderzoek en hebben
aangegeven vaker deel te willen nemen aan onderzoek voor de gemeente Rotterdam. Zodoende
hebben zij zich ingeschreven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam.
Voor dit onderzoek zijn in mei 2019 6610 panelleden uitgenodigd voor een online enquête. Na
een week volgde een reminder. Er hebben 3.311 panelleden deelgenomen (respons 50%).
Van de deelnemers is 55% man; jongeren zijn ondervertegenwoordigd en 33% is 65 jaar of ouder;
de gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Tien procent is laagopgeleid en heeft ten hoogste een vmboopleiding afgerond, 25% heeft als hoogste opleiding havo, vwo of mbo gevolgd en 61% is hoog
opgeleid met een afgeronde hbo of wo opleiding. De respons bevat hiermee meer mannen, is
ouder en hoger opgeleid dan de volwassen Rotterdamse bevolking.

Sportdeelname
Drie op de tien panelleden ziet zichzelf als sporter. Ruim vier op de tien panelleden ziet zichzelf
juist niet als sporter en de rest zit er tussenin.

Ziet u zichzelf als sporter?
Ja, zeker; 15%
Nee, in het
geheel niet; 19%
Ja, tamelijk; 15%
Nee, nauwelijks;
23%
Enigszins; 28%
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Sportverenigingen
26% van de panelleden is lid van een of meer sportverenigingen. De sporten die het meest
worden beoefend in verenigingsverband zijn voetbal, hockey en tennis. Ook zwemmen, wandelen
en wielrennen worden veel genoemd, maar soms is dat toch niet in verenigingsverband. Fitness
wordt ook vaak genoemd maar de “vereniging” is dan meestal een commerciële partij zoals een
sportschool.

Oordeel over sport in eigen buurt en stad
“Hoe belangrijk vindt u het dat er bij u in de buurt mogelijkheden zijn om te sporten of te
bewegen?” Slechts 6% van de panelleden vindt dat niet belangrijk. Een meerderheid van 61%
vindt dat heel belangrijk en nog eens 34% vindt dat enigszins belangrijk.
Ten slotte zijn er vier stellingen aan de panelleden voorgelegd. De stellingen worden genoemd in
de onderstaande figuur. Rotterdam wordt door de meeste panelleden (bijna 60%) beschouwd als
een echte sportstad. Driekwart van de panelleden is tevreden over de mogelijkheden om te
sporten in Rotterdam. Twee op de drie panelleden is tevreden over de routes voor een fietstocht
of een rondje hardlopen in Rotterdam en evenveel panelleden zijn tevreden over de
mogelijkheden om te sporten in de eigen buurt.

Ik vind Rotterdam een echte sportstad
Ik ben tevreden over de mogelijkheden om te
sporten in Rotterdam
Ik ben tevreden over de routes voor een fietstocht
of een rondje hardlopen in Rotterdam
Ik ben tevreden over de mogelijkheden om te
sporten in mijn eigen buurt
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