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Gebied Bijlmer-Oost in het kort
Ontwikkeling van het gebied
 De tevredenheid met de eigen buurt en woning verbeterde
in 2013 tot rond het stedelijk gemiddelde. Het oordeel van
de bewoners is sindsdien stabiel. Ook de verwachting v0or
de ontwikkeling van de buurt ligt voor de komende jaren
rond het stedelijk gemiddelde.
 In Bijlmer-Oost wonen relatief veel jongeren, nietwesterlingen en eenoudergezinnen. Het aandeel van al
deze groepen daalt licht. Het aandeel 65-plussers stijgt.
 De sociaaleconomische positie is licht verbeterd als het
gaat om opleidingsniveau, bijstand en schulden. De afstand
tot het stedelijk gemiddeld is echter nog steeds groot. De
werkloosheid blijft onverminderd hoog.
 De schoolprestaties zijn iets verbeterd. Meer leerlingen
krijgen een advies voor havo/vwo. Het aandeel
laagopgeleide schoolverlaters neemt af.
 Er is geen verbetering zichtbaar in de algemene
gezondheidsbeleving. Het aandeel inwoners dat voldoet
aan de beweegnorm is laag gebleven.
 De waardering voor het winkelaanbod is sterk toegenomen.
 De veiligheidsindex is verbeterd naar gemiddeld niveau.

Ontwikkeling Bijlmer-Oost, 2012-2016 (+/- 1 jaar)

Sterke punten
 Bewoners zijn tevreden met hun buurt en met hun woning,
met name in de G-buurt Oost (Gouden Leeuw, Groenhoven
en Geerdinkhof) en Kantershof. De leefbaarheid van het
gebied is met de grootschalige ruimtelijke vernieuwing
sterk verbeterd.
 Het groene karakter van het gebied wordt door bewoners
hoog gewaardeerd.
 Hoewel de woningmarkt in Amsterdam oververhit is,
blijven de woningen in Bijlmer-Oost relatief goedkoop en
bieden kansen aan starters en lage inkomens.
Aandachtspunten
 Er is veel armoede in Bijlmer-Oost.
 Hoewel de huren laag liggen, zijn huurders een groot deel
van hun inkomen kwijt aan huur. De huurquote is hoog.
 Veel bewoners kampen met een slechte gezondheid. Een
relatief grote groep ervaart geen regie over het eigen leven
en/of is ernstig eenzaam.
 Kinderen hebben vaak te maken met achterstanden. Zij
hebben vaker een problematische thuissituatie. Ook
hebben ze vaker te maken met jeugdzorg.
 Bewoners voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig in de
eigen buurt. Er is relatief veel high-impact crime,
waaronder woninginbraken. Ook komt drugsoverlast vaker
voor en zijn er relatief veel en in toenemende mate
spanningen tussen verschillende groepen bewoners.
 In Bijlmer-Oost is relatief weinig bedrijvigheid. Het
voorzieningenniveau is laag.
Aandachtsbuurten
 G-buurt Noord (Geldershoofd en Gravestein) scoort het
laagst op sociaaleconomische indicatoren en de
tevredenheid met de buurt.
 Buurten met eveneens een relatief lage
sociaaleconomische positie zijn Kortvoort, Bijlmermuseum
Noord en Zuid en K-buurt-midden.
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Wat is de gebiedsanalyse?
De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de
Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de
toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de
stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en
onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die
professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse
dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.

Het gebied (zwart) in wijken (rood) en buurten (blauw)

Leeswijzer
 Informatie over het gebied als geheel o.b.v. onderzoek,
statistieken en feitelijke gebiedsinformatie
► Idem voor een wijk of buurt in het gebied
Oog en oor informatie o.b.v. waarnemingen van
professionals in het gebied

Gebiedstypering

Bevolking

Buurten in Bijlmer-Oost
 Bijlmer-Oost vormt samen met Bijlmer-Centrum de
Bijlmermeer en ligt in het oostelijk deel ervan. Het gebied
bestaat uit de buurten E, G en K.
 Bijlmer-Oost is gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70. Het gebied
kende een strikte scheiding tussen de verschillende
functies: wonen, werken, recreëren en verkeer. Als gevolg
van problemen rond het beheer van de flats en de openbare
ruimte is begin jaren ‘90 begonnen met de vernieuwing van
de Bijlmermeer. Een groot deel van de oorspronkelijke flats
is daarbij vervangen door eengezinswoningen en
appartementen, vaak in de koopsector.
 Met de vernieuwing is de leefbaarheid in Bijlmer-Oost sterk
verbeterd. Aan de sociaaleconomische positie van de
bewoners is minder veranderd en veel huishoudens hebben
weinig te besteden.
► De vernieuwing in de G-buurt is vrijwel afgerond, in de E- en
K-buurt ligt nog een woningbouwopgave.
► Er zijn acht oorspronkelijke honingraatflats bewaard
gebleven: 2 in de G-buurt Noord en zes in het
Bijlmermuseum. Vanwege de grote cultuurhistorische
waarde wordt Bijlmermuseum mogelijk aangewezen als
gemeentelijk beschermd stadsgezicht.
 Bijlmer-Oost kent ook laagbouw uit de jaren ’70 en ’80:
Geerdink- en de Kantershof. Vanaf de bouw stonden hier al
grotere koopwoningen die aantrekkelijk waren voor
gezinnen.

Bevolkingssamenstelling
 Begin 2017 wonen er 28.491 mensen in Bijlmer-Oost. De
bevolking groeide de afgelopen jaren sneller dan
gemiddeld.
 In het gebied wonen veel gezinnen met kinderen (32%),
waaronder verhoudingsgewijs veel eenoudergezinnen (17%
versus 9% in Amsterdam).
 Van de bewoners heeft 68% een niet-westerse migratieachtergrond, waarvan 31% Surinaams, 6% Antilliaans en
28% overig niet-westers.
 In Bijlmer-Oost is 21% van de bewoners jonger dan 18 jaar
(Amsterdam: 18%). Dit aandeel daalt geleidelijk.
► In veel buurten is ongeveer de helft van de huishoudens een
huishouden met kinderen, twee keer zo veel als in
Amsterdam (24,9%). Dit geldt met name voor de
nieuwbouwwijken E-buurt (48%), K-buurt Zuidoost (50%),
K-buurt Zuidwest (52%) en Grunder/Koningshoef (46%).
► In K-buurt Zuidwest wonen de meeste eenoudergezinnen
(25%).
► In K-buurt Zuidoost wonen veel kinderen jonger dan 3 jaar
(10%), net als in G0oise Kant (9%).
► In G-buurt Oost (Gouden Leeuw, Groenhoven en
Geerdinkhof) wonen veel stellen zonder kinderen. De
bevolking is hier aan het vergrijzen: 10% is ouder dan 75
jaar, waarvan de helft alleenwonend en 80+. Een groot deel
van de ouderen (74%) is van Nederlandse afkomst.
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► Ook in Kantershof wonen relatief veel ouderen (20%) maar

dit aandeel is al een paar jaar stabiel.

 Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar)

neemt af van 2.925 in 2017 naar ongeveer 2.820 in 2025.
Ook in andere gebieden in de stad is sprake van een afname
van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aandeel 0-17 jarigen en 65-plussers, 2005-2017
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Bevolkingsprognose
Bevolking Bijlmer-Oost naar leeftijd, 1 januari 2005, 2017 en 2025
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Stedelijke ontwikkeling en wonen
Buurtwaardering
 Bewoners van Bijlmer-Oost zijn redelijk tevreden met hun
buurt (rapportcijfer 7,2 versus 7,5 gemiddeld in de stad).
Ook de toekomstige ontwikkeling wordt niet ver beneden
het stedelijk gemiddelde gewaardeerd (6,9 versus 7,1). Een
kwart (23%) vindt dat de buurt er het afgelopen jaar op
vooruit is gegaan (22% gemiddeld in Amsterdam).
 De tevredenheid met de buurt nam toe in de periode 20052013, in 2015 is het oordeel van de bewoners gestabiliseerd.
► G-buurt Noord kent een lage buurtwaardering, maar is ten
opzichte van 2013 wel sterk verbeterd (van 5,7 naar 6,7).
► Ook in Bijlmermuseum Zuid en Kortvoort is de
tevredenheid beperkt (beide 6,8).
► In G-buurt Oost en Kantershof is de tevredenheid met de
buurt boven het stedelijk gemiddelde (beide buurten 7,8).
Met name de ervaren buurtbetrokkenheid is hier groot
(rapportcijfer 6,9 versus 6,2 gemiddeld in de stad en 6,3 in
Bijlmer-Oost).
Rapportcijfer voor de buurt, 2005-2015
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 Tussen 2017 en 2025 neemt het aantal inwoners toe van

28.491 naar 30.150; een stijging van 5,8% (gemiddeld in
Amsterdam +7,6%).
 Het aantal 65-plussers in het gebied is in de periode 20052015 sterker dan gemiddeld in Amsterdam toegenomen. In
2005 stond de teller op 2.100; in 2017 was dat 3.200 (+53%
tegenover +22% in Amsterdam). Tot 2025 neemt het aantal
65-plussers verder toe tot 4.400 (+38% tegenover +25%
gemiddeld).

Wonen
 In Bijlmer-Oost staan bijna 13.000 woningen. De
meerderheid is in bezit van corporaties en dit aandeel is
licht afgenomen (van 63% in 2011 naar 59% in 2016). De
koopvoorraad nam iets toe (van 29% naar 31%).
 De meeste huurwoningen (60%) vallen in het sociale
segment, dat wil zeggen dat de huur onder de
huurtoeslaggrens ligt. De gemiddelde huur is relatief laag
(€533 versus €577 gemiddeld in de stad). Toch is de
huurquote, het aandeel van het inkomen dat huishoudens
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kwijt zijn aan huur, hoog (32% versus 28%). Ook is deze
gestegen in de afgelopen jaren (2011: 28%).
De gemiddelde WOZ-waarde is laag in Bijlmer-Oost:
€1.705 per m² versus €3.200 gemiddeld in de stad. Dit is het
laagst van alle gebieden van Amsterdam.
Bewoners van Bijlmer-Oost zijn tevreden met hun woning
en geven deze gemiddeld een 7,5 (Amsterdam: 7,6). Ook de
tevredenheid over het onderhoud van de woningen in de
buurt is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde (beide
6,9). Beide rapportcijfers zijn redelijk stabiel sinds 2011.
In Bijlmermuseum Noord nam de tevredenheid toe van 6,8
in 2011 naar 7,8 in 2015, in Kortvoort van 6,6 naar 7,0. In de
G-buurt Noord is de waardering ook gestegen, maar met
een 6,2 nog altijd laag (was 5,0).
De verhuisgeneigdheid is met 24% vergelijkbaar met het
gemiddelde in de stad (26%).

 Het rapportcijfer voor het aanbod van openbaar vervoer

volgt al jaren een langzaam stijgende trend en ligt in 2015
met een 7,8 rond het stedelijk gemiddelde (7,7).
► In Kortvoort blijft dit cijfer echter laag (6,9).
 Het OV-traject richting Zuidoost deelt met Station Lelylaan
de tweede plaats in de top 3 van onveilige plekken in het
OV (In 2016 genoemd door 2% van de Amsterdamse
reizigers). Oorzaken zijn asociaal of agressief gedrag en een
vervelende sfeer.
 Van alle Amsterdammers verlaten inwoners van Zuidoost
hun stadsdeel het minst (0,86 frequente verplaatsingen per
werkdag per inwoner versus 1,38 in stadsdeel West). Het
aantal bezoeken naar andere gebieden in Amsterdam is het
kleinst en naar gebieden buiten Amsterdam gemiddeld.

Duurzaamheid en water
Ruimtelijke ontwikkelingen
 In de bevolkingsprognose van 2016 van OIS is uitgegaan
van in totaal 945 extra woningen tussen 2017 en 2025. De
meeste nieuwe woningen komen in K-midden; OIS
verwacht hier 405 extra woningen tot 2025.

Verkeer en openbare ruimte
Openbare ruimte
 Bijlmer-Oost scoort op bijna alle indicatoren over de
openbare ruimte gemiddeld. Bewoners beoordelen het
groen in het gebied wel met een hoger cijfer (7,3 versus
6,9), maar zijn hierover wat minder positief dan in 2013.
 De overlast van vervuiling is afgenomen. Bewoners geven
hiervoor nu een 6,5 en dat is hoger dan gemiddeld in
Amsterdam (6,2). Er is minder zwerfvuil op de verhardingen
en in het groen. In het gras is er wel relatief veel zwerfvuil.
► In de G-buurt Noord ervaren bewoners nog altijd
bovengemiddeld overlast van vervuiling (5,6). Hier vinden
bewoners de speelvoorzieningen ook het minst schoon
(6,0) en zijn zij het minst tevreden met de
speelvoorzieningen (6,2 versus 6,8 in Amsterdam).
► Bewoners van K-buurt Zuidwest en Bijlmermuseum Zuid
zijn ontevreden over het schoonhouden van de straten, zij
geven hiervoor respectievelijk een 5,4 en een 5,7.
 De verlichting van de buurt scoort onder gemiddeld: 71%
van de bewoners vindt deze goed versus 78% gemiddeld.
Verkeer
 Het verkeer in Bijlmer-Oost veroorzaakt relatief weinig
overlast voor de bewoners.
► In G-Buurt West geven bewoners in 2015 een lager cijfer
voor verkeerslawaai dan voorgaande jaren (6,6 versus
Amsterdam 6,9).
 Het rapportcijfer voor de parkkeervoorzieningen is met een
6,9 beter dan gemiddeld voor Amsterdam (6,4).
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 In 2015 leverden geregistreerde zonnepanelen in Bijlmer-

Oost 50,6 Kwpiek vermogen per 1.000 woningen
(Amsterdam: 39,2 Kwpiek per 1.000 woningen).
 De gemiddelde stikstofdioxide concentratie in dit gebied is
25 µg/m³. Dit is onder de WHO advieswaarde van 40 µg /
m³. Er zijn geen buurten waar op meetpunten een waarde
boven de advieswaarde wordt gemeten.
 In Bijlmer-Oost is het particuliere elektriciteitsverbruik met
gemiddeld 2.800 kWh per vastgoedobject iets hoger dan
het Amsterdams gemiddelde (2.500 kWh/vastgoedobject).
Het zakelijke gemiddelde verbruik ligt lager dan gemiddeld
(11.000 versus 20.800 kWh/vastgoedobject in Amsterdam).
 Het gemiddelde gasverbruik is lager dan in Amsterdam.
Particulier ligt het verbruik rond 690 en zakelijk rond 2.400
m³ per vastgoedobject (Amsterdam: 1.100 en 4.100 m³/
vastgoedobject).

Economie en cultuur
Bedrijvigheid
 Met bijna 1.761 bedrijven en circa 3.864 werknemers in 2017
heeft Bijlmer-Oost relatief weinig bedrijvigheid en
werkgelegenheid in verhouding tot het aantal inwoners. In
Bijlmer-Oost zijn 136 banen per 1.000 inwoners versus het
stedelijke gemiddelde van 624.
 Het aantal werkzame personen is in 2017 vergelijkbaar met
2015. In Amsterdam steeg dit aantal met 6,8%.
 Er is relatief veel werkgelegenheid in de sectoren zorg,
onderwijs, transport, detailhandel en bouwnijverheid.
 12% van de kantoorruimte en 8% van de bedrijfsruimte
staat leeg.
► In de E-Buurt zijn relatief veel banen in zakelijke
dienstverlening en onderwijs.
 Van de vestigingen wordt 64% gerund door een zzp’er
(Amsterdam: 56%). Ook het aandeel starters is relatief
hoog (16% versus 11% in Amsterdam).

 Bijlmer-Oost telt 1 horecagelegenheid per 1.000 inwoners









►

►

en dat is onder het Amsterdamse gemiddelde van 6.
De koopkrachtbinding in dit gebied is in 2016 49% van de
dagelijkse boodschappen en 3% van de niet-dagelijkse
boodschappen.
Het aantal winkels steeg van 87 in 2013 tot 114 in 2017.
Hiermee komt het aantal winkels per 1.000 inwoners uit op
2 en dat is onder het gemiddelde van 7.
De winkelleegstand in Bijlmer Centrum ligt iets boven het
gemiddelde 5,7% van het aantal units en 5,5% van het
aantal vierkante meters.
Bewoners geven het winkelaanbod gemiddeld een 7,3; wat
gemiddeld is voor Amsterdam.
In Bijlmer-Oost zijn twee relatief nieuwe winkelcentra
gevestigd: Ganzenpoort en Kameleon. In de nabijheid van
beide winkelcentra vinden ook dagmarkten plaats.
Het winkelcentrum Ganzenpoort, gelegen nabij
metrostation Ganzenhoef, is in 2002 aan de Bijlmerdreef
gebouwd. Het winkelend publiek geeft het centrum
gemiddeld een 6,5, maar het aanbod van non-food krijgt
een onvoldoende (5,0).
Het sinds 2012 aan de Karspeldreef gevestigde Kameleon,
nabij metrostation Kraaiennest, wordt in het algemeen
positief beoordeeld door bezoekers (2016: 6,7). Gemiddeld
worden de winkelgebieden in Amsterdam met een 7,2
beoordeeld.

Cultuur
 De culturele participatie van de bewoners van Bijlmer-Oost
is relatief laag. In 2016 bezocht 35% minstens vier
verschillende culturele gelegenheden (Amsterdam: 50%).
 Bijlmer-Oost telt 76 cultuurvoorzieningen. Dit zijn er 2,7 per
1.000 inwoners, veel minder dan gemiddeld in Amsterdam
(6,8).

Overlast
 In Bijlmer-Oost is relatief weinig overlast (overlastindex van
106 versus 123 in Amsterdam).
 Er wordt wel vaker dan gemiddeld overlast ervaren van
buurtbewoners (23% tegenover 18% van de bewoners in
Amsterdam). Ook lastig vallen op straat komt relatief vaak
voor: 13% heeft hier last van versus 9% gemiddeld.
 Het aandeel inwoners dat veel drugsoverlast ervaart is
relatief hoog en in 2016 iets hoger dan voorgaande jaren
(10% versus 6% in Amsterdam).

Onderwijs, jeugd en diversiteit
Jeugd en jeugdhulp
 Bijlmer-Oost is een gebied met relatief veel inwoners tot 18
jaar (21% versus 18%). Veelal hebben zij een niet-westerse
migratieachtergrond (73% versus 47% in Amsterdam).
 Op de risicofactorenindex kindermishandeling scoort








Bijlmer-Oost hoger dan gemiddeld (156 versus 100). Er zijn
relatief veel meldingen bij Veilig Thuis (6,1% van de
huishoudens versus 3,5% in Amsterdam).
Gezinnen worden bijna 2 keer vaker dan gemiddeld
geholpen door een jeugdbescherming of
jeugdreclasseringsinstelling (5,4% versus 2,8% in
Amsterdam).
Ook het aandeel gezinnen dat door Samen Doen wordt
begeleid is hoog (9,6% versus 4,0%). Het gebruik van
Samen Doen stijgt in de stad, en in Bijlmer-Oost iets sterker
(2,1% versus 1,9%).
Het algemene gebruik van hulpverlening onder 10-jarigen
ligt in 2016 op het stedelijk gemiddelde van 52%.
Het aandeel 4de klassers dat angst (10% versus 12%) of
depressieklachten (8% versus 10%) ervaart is lager dan
gemiddeld.

Openbare orde en veiligheid
 Overgewicht onder 10-jarigen uit Bijlmer-Oost neemt na

Veiligheid
 De veiligheid, gemeten aan de hand van de
Veiligheidsindex, ligt in 2016 in Bijlmer-Oost op het
stedelijk gemiddelde van 104. Dit is een sterke verbetering
ten opzichte van 2014 (113). De index verbeterde vooral
door een afname in criminaliteit.
 Met name de deelindex voor High Impact Crime zoals
woninginbraken of overvallen is in 2016 met 118 lager dan
in voorgaande jaren (2014: 136), maar nog steeds hoger dan
gemiddeld in Amsterdam (100). De index voor high-volume
crime als zakkenrollerij daalde ook en is nu zelfs lager dan
gemiddeld (72 versus 100).
 Bewoners in Bijlmer-Oost voelen zich vaker onveilig dan
gemiddeld: 37% van de bewoners geeft aan zich weleens
onveilig te voelen in de eigen buurt (Amsterdam: 27%). Het
onveiligheidsgevoel is toegenomen, in 2014 ging het nog
om 34%).

een piek in 2013 (28%) langzaam af. Met 22% is dit in 2016
nog wel hoger dan gemiddeld (17%). Ook het aandeel 10jarigen met obesitas is in 2016 met 4% lager dan voorheen,
maar hoger dan gemiddeld.
 Het overgewicht onder 15-16 jarigen neemt na een lichte
daling in 2013, sinds 2014 weer toe van 17% tot 22% in 2016
(Amsterdam: 16%). Ook het aandeel 15 en 16-jarigen met
obesitas neemt weer toe en is in 2016 8% (Amsterdam:
6%).
e Het aandeel 4 klassers uit Bijlmer-Oost dat 1x per maand
of vaker rookt is laag (4% versus 9%). Dit geldt ook voor het
gebruik van alcohol (4% versus 12%). Het cijfer voor
regelmatig cannabisgebruik is onbekend voor 2017 maar
lag in 2016 met 2% lager dan gemiddeld 7%.
 Het tandartsgebruik is in Bijlmer-Oost sinds 2009 gestegen
van 88% naar 98% in 2016 (Amsterdam: 98%).
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 Bijlmer-Oost kent relatief veel jeugdige verdachten (4,1%



In Bijlmer-Oost wonen weinig wo-studenten. Van de bijna
2.500 studenten in het gebied volgt ongeveer de helft
(47%) een mbo opleiding (stedelijk is dat 23%).

versus 2,8% van de 12 t/m 24 jarigen in Amsterdam). Net als
in de rest van de stad daalt dit percentage wel.
Onderwijs
 Veel kinderen uit Bijlmer-Oost hebben een minder
gunstige uitgangssituatie. Van de peuters komt 56% in
aanmerking voor VVE (Amsterdam: 34%). Van hen gaat
84% ook naar een voorschool (Amsterdam: 88%).
► In G-buurt Noord is het percentage VVE-indicaties het
hoogst: 80%. In de E-buurt ligt dit percentage met 27%
lager dan in de rest van Bijlmer-Oost.
 Het opleidingsniveau van ouders in Bijlmer-Oost is lager
dan gemiddeld in Amsterdam. In het basisonderwijs is 26%
van de ouders hoogopgeleid (Amsterdam: 48%). Op het
voortgezet onderwijs is dit 22% (Amsterdam: 43%).
 Op basis van het opleidingsniveau van de ouders heeft
30% van de basisschoolleerlingen een leerlinggewicht. In
2011 was dit nog 38%. Het stedelijk gemiddelde daalde in
dezelfde periode iets sneller: van 24% naar 14%.
 De schoolprestaties in Bijlmer-Oost zijn de afgelopen jaren
iets verbeterd. Het aandeel basisschoolleerlingen met een
advies voor havo/vwo steeg van 29% in 2012 naar 34% in
2015. Dit is echter nog steeds ruim onder het stede lijk
gemiddelde van 52%. In 2015 kreeg 25% van de leerlingen
een advies voor praktijkonderwijs of
leerwegondersteuning (Amsterdam: 16%).
► In Bijlmermuseum Noord kreeg in 2015 het grootste
aandeel leerlingen een advies voor praktijkonderwijs of
leerwegondersteuning: 50%. Het grootste aandeel
havo/vwo adviezen (48%) werd gegeven in
Grunder/Koningshoef.

Diversiteit
 Op alle indicatoren voor diversiteit liggen de uitkomsten
van Bijlmer-Oost rondom het stedelijk gemiddelde, en zijn
er nauwelijks veranderingen in de afgelopen jaren.
 Er is één uitzondering: bewoners van Bijlmer-Oost hebben
relatief veel vaker moeite met het accepteren van gelijke
rechten voor homoseksuele en lesbische stellen. De score
op de schaal voor homoacceptatie is 4,0 versus 4,4
gemiddeld.
 Bewoners van Bijlmer-Oost ervaren relatief veel
spanningen in de buurt (indexscore 108 in 2016, versus 101
in heel Amsterdam). Er zijn meer spanningen vergeleken
met 2015 (103) en 2014 (101), vergelijkbaar met het niveau
van 2013 (106).
► Het rapportcijfer voor de omgang tussen groepen verschilt
per buurt (zie figuur). In G-buurt West en de G-buurt Noord
is het rapportcijfer lager dan gemiddeld, in Kantershof is
het juist veel hoger dan gemiddeld.
Rapportcijfer omgang tussen groepen in de buurt, 2013-2015
10
9
8

2013
2015

7
6
5

gemiddelde
Amsterdam

4
3
2
1

Basisschooladvies per buurt in Bijlmer-Oost, 2015
100

%

90
80
70

Bron: Wonen in Amsterdam

60

overig

50

havo/vwo

40
vmbo

30
20

Praktijkonderwijs/Leerweg
ondersteuning

10
0

bron: OJZ





In 2016 had 54% van de bewoners tussen de 18 en 23 jaar
een startkwalificatie. Dit aandeel is lager dan in
Amsterdam gemiddeld (67%).
Het aandeel laagopgeleide schoolverlaters was in 2016
13%; meer dan het stedelijk gemiddelde van 9%.
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Werk, inkomen en participatie
Werk en inkomen
 De sociaaleconomische positie van de bewoners van
Bijlmer-Oost is lager dan het stedelijk gemiddelde. In de
afgelopen jaren is daar weinig verandering in gekomen.
 De werkloosheid is de hoogste van de stad (2016: 15% van
de beroepsbevolking versus 7% gemiddeld). Net als in heel
Amsterdam is dit 1 procentpunt lager dan in 2015.
 Ook de geregistreerde werkloosheid, oftewel het aandeel
15 tot 67-jarigen met een bijstand, WW of gedeeltelijk AOuitkering, is met 18% relatief hoog (Amsterdam 11,7%).

 Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is lager dan
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►

gemiddeld (2014: € 26.300 versus € 33.200). Met een
toename van € 900 sinds 2010 stijgt dit minder snel dan in
heel Amsterdam (+€ 2.500).
Van alle huishoudens in het gebied behoorde 30% in 2014
tot de minima (gemiddeld in Amsterdam: 20%). Daarbij zijn
er relatief veel huishoudens met een inkomen uit loon,
eigen bedrijf of pensioen die tot de minima behoren.
Er zijn ruim twee keer zo veel aanmeldingen bij Vroeg er op
af (3,2%) vergeleken met heel Amsterdam (1,5%). Dit
aandeel is gestegen ten opzichte van 2015 (2,8%).
Ook het aandeel lopende dossiers voor reguliere
schuldhulpverlening is met 4,5% veel hoger dan gemiddeld
(2,2%), maar gedaald sinds 2014 (5,2%).
G-buurt Noord scoort het laagst op sociaaleconomische
indicatoren. Zo is de geregistreerde werkloosheid 33,7% en
het gemiddeld besteedbaar inkomen € 19.200.
Andere buurten die laag scoren op sociaaleconomische
indicatoren zijn Bijlmermuseum Noord en Zuid, Kortvoort
en K-buurt midden.
De E-buurt en de G-buurt Oost scoren gemiddeld tot
positief op sociaaleconomische indicatoren.

Participatie
 Bewoners van Bijlmer-Oost hebben minder vaak een
dagbesteding in de vorm van (vrijwilligers)werk,
mantelzorg of opleiding dan gemiddeld: 83% versus 88%
van de 19 tot 65-jarigen in Amsterdam.
 Sociale uitsluiting, een situatie waarin mensen vanwege
omstandigheden als weinig financiële middelen of gebrek
aan zorg niet volledig kunnen deelnemen aan de
samenleving, komt in het gebied relatief veel voor (21%
versus 8%), en meer dan in 2012 (15%).
 Er is even vaak wekelijks contact tussen buren, maar
minder vaak contact met overige buurtbewoners dan
gemiddeld in de stad (16% versus 23%) en dit is ook minder
ten aanzien van eerdere jaren.
 Bewoners doen, evenals in 2014, relatief vaak
vrijwilligerswerk (41% versus 35%) en zetten zich ongeveer
even vaak in voor een kwestie in de buurt of stad als
gemiddeld (21% versus 24%).
 Ruim de helft van de bewoners is lid van een vereniging
(55% versus 50%).
 Veel bewoners voelen zich verwant met een geloof (63%
versus 34%) en bezoeken (soms) een godshuis (42% versus
18%).
Educatie en inburgering
 In het gebied wonen 6,6 statushouders per inwoners
(Amsterdam: 6,1 per 1.000 inwoners).

Welzijn, zorg en sport
Welzijn
 De standaard leefsituatie-index, een samengestelde score
op het gebied van gezondheid, participatie en leefbaarheid
die het gemiddelde welzijnsniveau van een buurt beschrijft,
is ongunstiger dan gemiddeld (100 versus 105), maar
gunstiger dan in 2012 (toen 96 versus 104).
 Inwoners van Bijlmer-Oost zijn relatief vaak ernstig
eenzaam (23% versus 13%) en dit aandeel is sterk
toegenomen ten opzichte van 2012.
 Een grote groep bewoners ervaart geen regie over het
eigen leven: 17% versus 10% over de gehele stad.
Zorg
 De (lichamelijke en geestelijke) gezondheid van bewoners
van Bijlmer-Oost is in het algemeen ongunstig. Zo voelt
66% van hen zich goed gezond, tegenover 76% van alle
volwassen Amsterdammers. Alleen chronische
aandoeningen komen ongeveer even vaak voor als
gemiddeld (38% versus 35%).
 Overgewicht is een veel voorkomend probleem in BijlmerOost (59% versus 40%). Bewoners bewegen relatief weinig
(50% voldoet aan de beweegnorm versus 65%). Beide
leefstijlfactoren zijn verslechterd ten opzichte van 2012.
 Wel wordt er minder vaak gerookt (24% versus 27%) en
minder vaak overmatig en/of zwaar alcohol gebruikt (13%
versus 17% in Amsterdam).
 Het aanbod van zorgvoorzieningen is beperkt in dit gebied
(3,6 per 1.000 inwoners versus 7,1) en er is juist veel aanbod
van welzijnsvoorzieningen (8,0 versus 3,4).
 De tevredenheid van bewoners over het aanbod aan
buurtcentra en welzijns- en zorgvoorzieningen wijkt niet af
van het gemiddelde. Met een 6,6 ligt dit cijfer hoger dan in
voorgaande jaren.
 Er wordt door relatief veel bewoners gebruik gemaakt van
dagbesteding of algemene ondersteuning.
 Het rapportcijfer dat bewoners geven voor wijkcentra en
buurthuizen is met een 6,6 in 2015 veel hoger dan in
voorgaande jaren (Amsterdam: 6,7).
 Bewoners van dit gebied geven vaak informele hulp (55%
versus 41%) en even vaak als gemiddeld mantelzorg (9%).
Sport
 De sportdeelname is ondergemiddeld: 72% versus 77% van
de 5 tot 80-jarigen in Amsterdam sport minstens een keer
per maand.
 Tienjarige kinderen uit Bijlmer-Oost sporten relatief weinig
in clubverband (55% versus 73%). Het aandeel is afgenomen
ten opzichte van 2015. In voorgaande jaren schommelde
het percentage tussen de 48% en 58%, terwijl het aandeel
in heel Amsterdam toenam.
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Kernindicatoren
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Kernindicatoren (vervolg)

Legenda tabel voorpagina en kernindicatoren
De kleuren geven aan hoe de waardes van een indicator verspreid zijn over de stad. De kleuren geven niet aan of de verschillen
statistisch significant zijn en hebben geen relatie met gestelde normen of beleidsdoelen.
> 1 SD meer / beter dan gemiddeld
0,5 - 1 SD meer / beter dan gemiddeld
0,5 SD rond gemiddelde
0,5 - 1 SD minder / slechter dan gemiddeld
> 1 SD minder / slechter dan gemiddeld
geen gegevens beschikbaar

Deze en meer cijfers zijn voor meerdere jaren en op verschillende schaalniveaus terug te vinden in het Basisbestand Gebieden
Amsterdam van OIS (zie ook: http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/dashboard_kerncijfers.html). Op deze site staan ook de
definities en bronnen vermeld van alle indicatoren.
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