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20 800 kinderen wonen in een 
huishouden met een laag inkomen

350 stekkerauto's in CID in 2018,  
in 2015 waren dit er 64

€ 1,4 mld aan  goederen 
uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk  
door 1 830 bedrijven in regio Haaglanden 
in 2018

11% van deze exporteurs  
was actief in de sector industrie
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Minder dan 7,5 %

7,5% tot 15 %

15% tot 22,5 %

22,5% tot 30 %

30% of meer

Geen gegevens

Huishoudens met kinderen met laag inkomen 
in de wijken van Den Haag, 2014

cc

Voor de monitoring van de ontwikkeling van het Central Innovation 
District (CID) zijn verschillende indicatoren berekend om de 
ontwikke ling van het CID te monitoren. De indicatoren gaan over 
het aantal inwoners en particuliere huishoudens, het inkomen, het 
opleidingsniveau, het aantal studenten en het aantal elektrische  
auto’s in het gebied.

Er is in beeld gebracht hoeveel kinderen in Den Haag leven in een gezin 
met een inkomen onder de lage inkomensgrens. Van deze kinderen zijn 
enkele kenmerken weergegeven, zoals onderwijsniveau, aanraking 
met HALT, huishoudenstype, etc.

Er zijn twee tabellensets ontwikkeld over de handel van de regio 
Haaglanden met het Verenigd Koninkrijk. Hierbij is de handel in 
goederen en diensten en het aantal importeurs en exporteurs 
in beeld gebracht. De informatie is onderverdeeld naar mkb en 
grootbedrijf.

2017  
Risico op armoede in beeld bij gezinnen 
met laag inkomen in Den Haag

2019  
Handel met Verenigd Koninkrijk

2018  
Indicatoren in beeld om Central Innovation 
District te monitoren

13,2% van de huishoudens in 
CID had in 2015 een inkomen lager dan  
€10 000 euro 

cc



23% van de familieleden van 
Haagse bijstandsontvangers is arm, 
familieleden van niet-arme werkenden 
zijn in 13%van de gevallen arm

Factoren die samenhangen met prettig wonen 
in Den Haag, 2015/2017
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Figuur 2.1 Gemiddeld geschat internetgebruik voor het opzoeken van overheidsinformatie, Den Haag 2019

Gemiddeld geschat internetgebruik voor het  
opzoeken van overheidsinformatie, Den Haag 2019

Armoede onder verschillende typen familierelaties 
van Haagse bijstandsontvangers, 2018
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In dit onderzoek is onderzocht welke factoren samenhangen met de 
leefbaarheid in Haagse wijken. De resultaten zijn gepresenteerd in 
een interactief dashboard, waarin de verschillende factoren per wijk 
in beeld gebracht zijn.

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar internetactiviteiten in de 
verschillende wijken van Den Haag. Dit is geschat op basis van 
antwoorden in de ICT-enquête 2019 en de achtergrondkenmerken van 
respondenten en inwoners van Den Haag. Het onderzoek gaat in op 
de volgende internetactiviteiten: sociale netwerken, het opzoeken 
van overheidsinformatie, het opzoeken van medische informatie en 
internetbankieren.

82% van de personen in de 
Vogelwijk gebruikt internet voor het 
opzoeken van overheidsinformatie

2020  
Onderzoek naar samenhangende factoren 
leefbaarheid in Haagse wijken

2021  
Schatting internetactiviteiten  
uitgesplitst per wijk

2022  
Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van 
bijstandsontvangers

Er is onderzoek gedaan naar de sociale netwerken van bijstands-
gebruikers. In hoeverre maken zij deel uit van een netwerk met 
kwetsbare personen? De kwetsbaarheid is op drie thema’s onderzocht:  
sociaaleconomische positie, voorzieningengebruik en zorg.
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Gemiddelde (verwachte) kans op 
gebruik van digitale overheid

 79% of hoger

 78%

 76% t/m 77%

 73% t/m 75%

 69% t/m 72%

 Geen waarneming

Welke factoren hangen samen met prettig wonen in Den Haag?
Negentien factoren op het gebied van sociaal, fysiek en veiligheid hebben een (statistisch significante) relatie met het rapportcijfer voor prettig wonen.
Hoewel alle negentien kenmerken van belang zijn, heeft de ene factor een sterkere relatie met prettig wonen dan de andere. Een sterke relatie betekent
dat een relatief kleine verbetering op dit kenmerk samengaat met een relatief hogere (of juist lagere) score op het rapportcijfer voor prettig wonen. 

Er zijn ook vier persoonskenmerken die significant samenhangen met prettig wonen (zoals geslacht en type huishouden). Deze worden niet
weergegeven in de figuur. Meer hierover is terug te vinden in de technische toelichting die je kunt vinden onder het tabblad 'Download'. Een
uitgebreidere omschrijving van de factoren staat onder het tabblad 'Begrippen'. 
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Relatie met prettig wonen

Factoren die samenhangen met prettig wonen in Den
Haag, 2015/2017
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