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Voorwoord 
Huishoudens vormen de basis van een samenleving. De situatie van huishoudens geeft een 
beeld van hoe de samenleving er sociaal voor staat. In een Census worden behalve de om-
vang en samenstelling, ook bepaalde sociaaleconomische kenmerken van de huishoudens 
gemeten. De Census is een totaaltelling van de bevolking. Voor alle huishoudens is er een 
referentiepersoon. Deze referentiepersoon vormt de ingang om de situatie van de huishou-
dens te beschrijven en wordt verder aangeduid als hoofd van het huishouden.  
 
De huidige publicatie is een beschrijving van de situatie van huishoudens op Curaçao. De 
resultaten van de Census 2011 hebben als basis hiervoor gediend. Voor zover mogelijk 
zijn de resultaten van de Census 2011 vergeleken met die van 1992 en 2001. Voor wat de 
arbeidsmarktindicatoren betreft zijn ook de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek 
(AKO) 2013 in beschouwing genomen, teneinde de Censusresultaten hiermee te kunnen 
vergelijken. 
 
Dit document omvat een kwantitatieve beschrijving van verschillende aspecten met be-
trekking tot huishoudens, zoals huishoudtypen, geslacht, leeftijd, geboorteland van het 
hoofd van huishouden, huishoudinkomen en beschikbare voorzieningen.  
 
In een huishouden kan men één of meerdere gezinnen aantreffen al dan niet met andere 
inwonende personen, alleenstaanden, etc. Invalshoek voor beschrijving of analyse is dus 
het huishouden en niet zo zeer de gezinnen daarbinnen.  
 
Deze publicatie is geschreven door mevrouw Drs. E. Maduro–Jeandor. Een dank gaat uit 
naar een ieder die op directe of indirecte wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit document.  
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
        De directeur 
        Drs. S. de Boer 
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Huishoudens in Curaçao 

Samenvatting 
 
In de Census zijn zowel privé als collectieve huishoudens geteld. Collectieve huis-
houdens zijn de instituten, zoals verpleegtehuizen en de gevangenis. In deze publi-
catie worden alleen de privé-huishoudens beschreven. 
 
De gemiddelde huishoudgrootte op Curaçao is als gevolg van de steeds verande-
rende samenstelling van de huishoudens, continue blijven dalen. De kleinere huis-
houdens bestaande uit één of twee personen zijn sinds de Census van 1992 blijven 
toenemen.  
 
Hoewel relatief sprake is van een daling, vormen de éénkerngezinshuishoudens de 
grootste categorie huishoudens. Binnen deze categorie komt het vader-moeder-en-
kind-type het meest voor. Het aandeel uitgebreide en samengestelde gezinshuis-
houdens is relatief afgenomen. De subgroep geenkerngezinshuishouden is de klein-
ste categorie. 
 
In 2011 zijn er wederom meer mannen dan vrouwen aan het hoofd van een huis-
houden, 56 versus 44 procent. Vergeleken met Census 2001 is dit echter een stij-
ging van het     aandeel vrouwen aan het hoofd van een huishouden met 4 procent-
punten. 
In alle leeftijdsgroepen overtreft het aantal mannen aan het hoofd dat van vrouwen. 
In alle drie de Censusjaren zijn er in de jongere (15-24) en oudere (65+) leeftijds-
groepen, relatief meer vrouwen aan het hoofd vergeleken met het aandeel vrouwen 
in de tussenliggende groepen. Ten opzichte van Census 2001 is de verhouding 
mannelijk en vrouwelijk hoofd per leeftijdsgroep minder scheef. 
 
De meeste  personen aan het hoofd van een huishouden zijn gehuwd. In tien jaar 
tijd is dit aandeel wel flink afgenomen. Daarentegen is de tweede grootste groep, 
degenen die niet gehuwd zijn en nooit gehuwd zijn geweest, flink toegenomen.  
De meeste mannen aan het hoofd van een huishouden zijn gehuwd. De meeste      
vrouwelijke hoofden zijn niet gehuwd.  
 
De burgerlijke staat komt niet helemaal overeen met het al dan niet hebben van een 
(wettige) partner en het al dan niet samenwonen met de(wettige partner). Niet alle  
gehuwde hoofden van huishoudens hebben ook een samenwoningsrelatie met de 
wettige partner. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen aan het hoofd van 
een huishouden.  
 
Circa drie kwart van  de mannelijke hoofden van huishoudens heeft een                   
samenwoningsverband met een partner. Voor de vrouwelijke hoofden van huis-
houdens is het percentage aanzienlijk minder, namelijk 14 procent. Het zijn dus 
met name de mannelijke hoofden die een samenwoningsrelatie hebben met hun 
partner. 
 
Vergeleken met Census 2001 is het percentage hoofd van huishoudens met mini-
maal een middelbaar opleidingsniveau (Havo/Vwo/Mbo en hoger) in 2011         
gestegen.       
Relatief meer hoofden van huishoudens zijn in 2011 beter opgeleid.  
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Het aandeel mannelijke hoofden van huishoudens met een hoger opleidingsniveau 
is groter dan het aandeel vrouwelijke hoofden met dezelfde opleidingsniveaus.  
 
Ten opzichte van 2001 is het totale aantal werkende hoofden in de Census 2011 
zowel absoluut als relatief toegenomen. Het aantal werkzoekende hoofden van 
huishoudens is afgenomen. Door de flinke stijging van het aantal werkende     
hoofden en een daling van het aantal werkzoekende hoofden is het werkloosheids-
percentage onder de hoofden van huishoudens in 2011 lager uitgekomen dan in 
2001. In 2½  jaar tijd is echter sprake van een toename van het aantal werkzoeken-
de en een daling van het aantal werkende hoofden van huishoudens, terwijl de    
beroepsbevolking ook een daling laat zien. Hierdoor is het werkloosheidspercenta-
ge onder de hoofden van huishoudens toegenomen ten opzichte van Census 2011.  
 
Het aandeel werkenden binnen de huishoudens met een  mannelijk hoofd van huis-
houden, is voor alle huishoudgroottes (behalve 10+), consistent groter dan het   
aandeel werkenden in geval van een vrouwelijk hoofd van huishouden. 
 
Het totale percentage huishoudleden dat in 2011 werkzaam is, bedraagt 44 procent. 
Dit is een hoger percentage dan in 2001, in welk jaar gemiddeld 37 procent van de 
huishoudleden van alle huishoudgroottes werkte. 
 
De scheve inkomensverdeling is nog sterker bij vrouwen die hoofd zijn van een 
huishouden dan bij mannelijke hoofden. 
 
Huishoudens met een man aan het hoofd hebben ongeacht de huishoudgrootte, een 
hoger gemiddeld en mediaan huishoudinkomen dan die met een vrouw aan het 
hoofd.  
 
Vergeleken met de resultaten van voorafgaande Censusjaren kan geconstateerd 
worden dat over het algemeen meer huishoudens in 2011 beschikken over de in de 
Census waargenomen huishoudelijke voorzieningen.  
De huistelefoon heeft het niet kunnen opnemen tegen de populariteit van de mobie-
le telefoon, waardoor de huistelefoon nog veel meer terrein prijs heeft moeten    
geven aan het mobieltje.  
 
Tien jaar later heeft de personal computer toegang gevonden tot aanzienlijk meer 
huishoudens. Het percentage huishoudens met een personal computer is in tien jaar 
tijd ruim 2,3 keer zo veel. Parallel aan deze ontwikkeling is de enorme toename 
van de huishoudens met internetaansluiting, meer dan 2,5 keer zo veel.  
 
Het bezit van kabeltelevisie is na 1992 telkens blijven stijgen. Daarnaast is ook de  
satellietschotel enorm in trek. Het bezit hiervan is bijna verzesvoudigd.  
 
Vermeldenswaardig is ook het bezit van de diepvriezer en airconditioning. Ook 
wat betreft deze voorzieningen is sprake van een toename van het aantal huishou-
dens dat hierover beschikt.  
 
Papiamentu blijft verreweg de meest gesproken taal op Curaçao. Vergeleken met    
Census 2001 is het aandeel huishoudens waar het meest Papiamentu wordt gespro-
ken in 2011 weliswaar afgenomen. Nederlands is nog steeds de tweede meest ge-
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sproken taal binnen de huishoudens. Hoewel relatief gezien het aandeel Nederlands 
sprekende huishouden vrijwel gelijk is gebleven, is absoluut sprake van een toe-
name met 1200 huishoudens.  Het Portugees als meest gesproken taal binnen de 
huishoudens is vanaf Census 1992 blijven dalen. 
 
Een toename in het aandeel huishoudens is te zien in het geval van Spaans en Cre-
ools als meest gesproken taal, waarvan met name het aandeel huishoudens waar het 
meest Creools wordt gesproken, een meer dan verdubbelde stijging vertoont.  
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Inleiding 
 

Doelstelling 

Het doel van deze publicatie is om: (1) inzicht te geven in de aard en omvang van 
de huishoudens en (2) middels beschrijving van een aantal huishoudkenmerken en 
kenmerken van het hoofd van huishoudens een beeld te geven van de sociaaleco-
nomische situatie van huishoudens op het eiland Curaçao. 
   

Afbakening 

Invalshoek voor deze beschrijving is het huishouden. Het aantal huishoudens is ge-
lijk aan het aantal bewoonde woonverblijven. Er is niet gekeken naar situaties 
waarin personen meer dan één huishouden onderhouden of gezinnen over meerdere 
huishoudens zijn verspreid. Verder bevat deze publicatie geen beschrijving van 
kenmerken van de woonverblijven. 
 
Teneinde de leden van de huishoudens te kunnen identificeren is een keuze ge-
maakt voor een referentiepersoon, namelijk het hoofd van huishouden. Het hoofd 
van het huishouden vormt het uitgangspunt op basis waarvan de relaties tussen de 
leden in kaart worden gebracht. Tevens worden via het hoofd van huishouden be-
paalde kenmerken van het huishouden bestudeerd. 
 
De Census maakt onderscheid tussen privé-huishoudens en collectieve huishou-
dens (instituten). Collectieve huishoudens of instituten herbergen personen die 
geen deel vormen van een huishouden in een woonverblijf, bijvoorbeeld personen 
in een gevangenis, klooster, bejaarden- en verpleegtehuizen, internaten, etc. Deze 
personen worden geteld als bewoner van het desbetreffende instituut. Van enkele 
instituten of te wel collectieve woonverblijven zullen bepaalde kenmerken worden 
beschreven en op een later tijdstip in de vorm van een artikel worden gepubliceerd.  
 
Personen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben zijn in deze beschrijving 
niet meegenomen. 
 

Opzet van de publicatie 

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de meest belangrijke concepten met be-
trekking tot het huishouden. In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de omvang en sa-
menstelling van de huishoudens op Curaçao. In Hoofdstuk 3 volgt een uiteenzet-
ting van enkele kenmerken van het hoofd van huishoudens. In Hoofdstuk 4 wordt 
een aantal huishoudkenmerken gepresenteerd.  
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Hoofdstuk 1  Concepten 
 

Inleiding 

De Census is een totaaltelling van personen in privé-huishoudens (verder te noe-
men huishoudens) en collectieve huishoudens (instituten). In dit hoofdstuk zal 
worden ingegaan op het concept huishouden en het hieraan verwante begrip gezin. 
 

Definities 
 

Huishouden 
Een huishouden is een eenheid binnen een woonverblijf, bestaande uit één persoon 
die op zichzelf woont (een éénpersoonshuishouden) of uit meerdere personen die 
bij elkaar wonen; de zogeheten meerpersoonshuishoudens. Men noemt dat ‘in   
huiselijk verkeer met elkaar omgaan’. Criterium voor huiselijk verkeer is dat er 
gemeenschappelijke regelingen bestaan voor het levensonderhoud (aanschaf van 
voeding en andere levensbehoeften) en dat gebruik wordt gemaakt van een ge-
meenschappelijk hoofdwoonvertrek en van een gemeenschappelijke keuken.  
De meerpersoonshuishoudens bestaan uit éénkerngezinshuishoudens, meerkern-       
gezinshuishoudens en geen-kerngezinshuishoudens1. 
 

Hoofd van het huishouden 
Het hoofd van een huishouden is de persoon die binnen het huishouden als zodanig 
wordt aangemerkt. In een éénpersoonshuishouden is die ene persoon zelf hoofd. 
Het hoofd van huishouden is een referentie persoon die wordt gebruikt om het 
huishouden te beschrijven. Een huishouden kan een man of een vrouw aan het 
hoofd hebben. 
 

Huishouden versus gezin 
Huishouden en gezin zijn twee verschillende concepten. Een huishouden kan al uit 
één persoon bestaan (alleenstaande), terwijl een gezin door twee of meer personen 
wordt gevormd. De gezinsleden zijn allen aan elkaar verwant (bloed- of aanver-
wantschap: familiebanden), in tegenstelling tot de leden van het huishouden die 
niet persé verwanten van elkaar hoeven te zijn. Verder is het zo dat een huishouden 
meer dan één gezin kan bevatten. Een gezin daarentegen behoort niet tot twee of 
meer huishoudens.2 
 
Kerngezin versus geen-kerngezin 
De Census onderscheidt het kerngezin en geen-kerngezin. Een kerngezin bestaat 
uit twee of meer personen die bloed- of aanverwanten zijn van elkaar of via adoptie 
of pleegouderschap een soortgelijk verwantschap hebben. De volgende typen wor-
den onderscheiden: (1) een gehuwd of samenwonend stel zonder kinderen, (2) een 
gehuwd of samenwonend stel met één of meer ongehuwde kinderen, (3) vader met 
één of meer ongehuwde kinderen, (4) moeder met één of meer ongehuwde kinde-
ren. Niet alle typen verwantschap zijn hier inbegrepen; het gaat specifiek om      
ouder-kindrelatie. Meerkerngezinshuishoudens bestaan uit twee of meer kernge-
zinnen. Twee of meer samenwonende broers, zusters, nichten, een oom en neefje 
                                                 
1 Zie uitleg bij subparagraaf “Kerngezin versus geen-kerngezin”. 
2 United Nation, “Principles and Recommendations for Population and Housing Census”, 2008. 
(Revision 2), pag. 100, 128-129. 
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vormen geen kerngezin, maar een  zogeheten geen-kerngezin. Ook niet verwanten 
zoals twee vriendinnen, twee studenten, etc. behoren tot het geen-kerngezin  
 

Huishoudtypologie 
In onze samenlevingen zijn er ook verschillende soorten huishoudsamenstellingen. 
Bij de huishoudclassificatie dient men rekening te houden met het aantal personen 
of kerngezinnen binnen het huishouden, de relatie (bloed-, aanverwantschap en 
adoptie) tussen inwonende persoon of personen, dit voor zover in lijn met           
bestaande tradities van betreffende samenleving. 
 

De privé-huishoudens worden onderverdeeld in: 
1. éénpersoonshuishouden 
2. meerpersoonshuishouden 

 

Categorie 2, het meerpersoonshuishouden wordt weer onderverdeeld in: 
 

2a. éénkerngezinshuishouden 
2b. éénkerngezinshuishouden met inwonende personen al dan niet verwant 
2c. meerkerngezinshuishouden 
2d. meerkerngezinshuishouden met inwonende personen al dan niet verwant 
2e. geen-kerngezinshuishouden 
 

Deze indeling komt globaal overeen met de classificatie van de United Nations. 
Wat de categorieën 2b, 2c en 2d betreft wordt in de Principles and Recommendati-
ons for Population and Housing Census specifieke richtlijnen gegeven hoe deze 
meerpersoonshuishoudens verder te classificeren en onder te brengen in twee 
hoofdcategorieën, namelijk “uitgebreide” en “samengestelde” huishoudens. De 
vraagstelling in de Census 2011 biedt niet de mogelijkheid om op basis van be-
paalde detailinformatie over verwantschap van kerngezinsleden onderling en kern-
gezinnen en inwonende personen, deze classificatie te realiseren. De uitgebreide en 
samengestelde huishoudens kunnen derhalve als een grote categorie van de meer-
persoonshuishoudens worden beschreven.  

een-kern-
gezins-

huishouden

meer-kern-
gezins-

huishouden

geen-
kerngezins-
huishouden

zonder 
inwonenden

met 
inwonenden

zonder 
inwonenden

met 
inwonenden

 A B of C
B of C plus 

D
combinaties 

van B en/of C

combinaties 
van B en/of C 

plus  D
E

A
B
C
D
E meerdere personen, niet gehuwd of met elkaar samenwonend, bijvoorbeeld vrienden, studenten, 

meerpersoonshuishoudenseenpersoonshuishoudens

Schema huishoudtypologieen

alleenstaande persoon
man en vrouw, gehuwd of samenwonend, al dan niet met kind(eren)
man of vrouw met kind(eren)
inwonende grootmoeder, broer(s), zus(sen), vriend(en), of andere personen

neven, broers of zussen en combinaties daarvan
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Hoofdstuk 2  Omvang en samenstelling van de 
huishoudens 
 

Aantal huishoudens en huishoudgrootte  

Volgens de Census 2011 wonen er in totaal 150563 personen in Curaçao, verdeeld 
over 55003 huishoudens (privé-huishoudens en instituten of te wel collectieve 
huishoudens). Het aantal personen in privé huishoudens bedraagt 147862. Het aan-
tal privé huishoudens per maart 2011 is 54936. Dit komt neer op een gemiddelde 
van 2,7 personen per (privé) huishouden. De huishoudgrootte is na de Census in 
1981 (4,3) continu afgenomen. Ten opzichte van Census 2001 is er sprake van een 
daling met 0,3 procentpunt. Negentien jaar eerder (Census 1992) was de gemiddel-
de huishoudgrootte van Curaçao 3,5 personen (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. Bevolkingsomvang en gemiddelde huishoudgrootte  

 1992 2001 2011 

Bevolkingsomvang (incl. collectieve huishoudens) 144097 130627 150563 
Aantal huishoudens (incl. collectieve huishoudens) 41272 43161 55003 
Bevolkingsomvang (excl. collectieve huishoudens) 142258 128015 147862 

Aantal huishoudens (excl. collectieve huishoudens) 41242 43109 54936 

Gemiddelde huishoudgrootte (excl. collectieve huishoudens) 3,5 3,0 2,7 

 
Het fenomeen van de steeds afnemende gemiddelde huishoudgrootte gaat hand in 
hand met kleiner wordende huishoudens. In 2001 was het aandeel één- en twee-       
persoonshuishoudens beduidend hoger dan in 1992. Tien jaar later is wederom 
sprake van een toename van het aandeel kleinere huishoudens. In 2011 zijn er rela-
tief meer alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, terwijl het aandeel grotere 
huishoudens (4, 5, en 6 of meer personen) juist minder is geworden dan in de voor-
gaande censusjaren. 
 

Figuur 1 Huishoudgrootte
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Figuur 1 laat zien dat op Curaçao in 2011 ruim een kwart (25,5%) van de huishou-
dens uit alleenstaanden (huishoudgrootte = 1) bestaat en circa 28 procent uit twee 
personen. Wat de alleenstaanden betreft is dit een absolute stijging van 56,3 pro-
cent ten opzichte van 2001 (zie Tabel 15 in de bijlage).  
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De groep alleenstaanden bestaat voornamelijk uit mensen van middelbare leeftijd 
en hoger. Circa 70 procent (69,1%) van de alleenstaanden is 50 jaar of ouder. Van 
de vrouwelijke alleenstaanden is 3/4 deel 50 jaar of ouder en bij de mannelijke   
alleenstaanden is dat 3/5 deel.  
 

Figuur 2 Alleenstaanden naar leeftijd
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Naast het feit dat de meeste alleenstaanden ongehuwd zijn, blijkt uit de resultaten 
dat een aanzienlijk deel (38%) van de alleenstaanden weduwen, weduwnaars en of            
gescheiden personen zijn (zie Tabel 16 in de bijlage) . De ongehuwden bevinden 
zich voor een groot deel in de leeftijdsgroep 35-64 jaar (zie Tabel 17 in de bijlage). 
 
Ruim 70 procent van de alleenstaanden heeft Curaçao als geboorteland. Een rela-
tief flink aandeel, ruim 10 procent, is in het overige Caraïbisch gebied geboren, 
voornamelijk de Dominicaanse Republiek, Haïti en Jamaica. In deze bevinden zich 
ook personen die van de kleine Engelsprekende eilanden afkomstig zijn. Circa een 
zesde deel komt - in volgorde van grootte - uit Midden- en Zuid Amerika, Neder-
land en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba (zie Tabel 18 in de bijlage). 
 

Figuur 3 Alleenstaanden naar geboorteland
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Gezien de leeftijd (50 jaar en ouder) is het voor de hand liggend dat zich onder de 
alleenstaanden veel niet actieven bevinden (44%). Zie Tabel 2. 
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Tabel 2. Economische positie van de alleenstaanden 

   man vrouw totaal 

  absoluut percentage absoluut percentage absoluut percentage 

werkend  3734 60 3575 46 7309 52 

werkzoekend 228 4 271 3 499 4 

beroepsbevolking 3962 64 3846 49 7808 56 

niet actief 2232 36 3928 51 6160 44 

totaal 6194 100 7774 100 13968 100 

werkloosheidspercentage   5,8   7,0   6,4 

 
Tweepersoonshuishoudens vormen relatief het grootste aandeel; 28,0 procent van 
het aantal huishoudens bestaat uit twee personen. Het aandeel driepersoonshuis-
houdens is tussen 2001 en 2011 licht gewijzigd. Het aandeel grotere huishoudens, 
vanaf vier personen, vertoont vanaf 2001 een dalende trend (zie Figuur 1).  
 
Een relatieve daling betekent echter niet dat de absolute omvang is afgenomen. De 
bevolkingsomvang van Curaçao is in 2011 ten opzichte van de Census van 2001 
met meer dan 20.000 personen toegenomen. De verschillende subcategorieën van 
de huishoudens vertonen in absolute zin een stijging. Sommige subcategorieën zijn 
proportioneel meer toegenomen dan andere, wat verschuivingen met zich mee-
brengt die zich procentueel vertalen in een stijging of een daling. 
 
Samenstelling van de huishoudens 
Van de huishoudens op Curaçao bestaat ruim 71 procent uit kerngezinshuishou-
dens (1 kerngezin en 2 of meer kerngezinnen samengenomen3). Vergeleken met 
2001 en 1992 betekent dit een daling met respectievelijk 4,1 en 9,1 procentpunten 
(zie Tabel 15 in de bijlage).  
 

Figuur 4 Huishoudtype
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3 Het betreft hier kerngezinnen al dan niet met inwonende personen 
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Wat het percentage geen-kerngezinnen betreft is sprake van een daling met 0,7       
procentpunt (van 3,4 in 1992 naar 2,7 procent in 2011). Zie Tabel 15 in de bijlage. 
Het éénkerngezinshuishouden (een gehuwd stel al dan niet met kinderen, een sa-
menwonend stel al dan niet met kinderen, vrouw met kinderen, man met kinderen) 
zonder andere inwonende personen komt het meest voor op Curaçao. Deze ca-
tegorie vormt 57,9 procent van de huishoudens in 2011 en 60,3 procent in 2001 
(zie Tabel 3 op pagina 18). 
 
Figuur 5 laat zien dat de subcategorieën  “gehuwd met kind” en “vrouw met kind” 
de grootste subgroepen vormen binnen de categorie éénkerngezins-huishoudens: 
respectievelijk 18,9 en 16,0 procent. Het percentageverschil tussen deze subcatego-
rieën is in 10 jaar tijd flink afgenomen, van 10 naar 3 procentpunten. In 2001 was 
24 procent van de huishoudens het type “echtpaar met kinderen” en bestond 14,2 
procent uit “vrouw met kind”. Hieruit blijkt hoezeer het subtype “een gehuwd stel 
met kinderen” is afgenomen. 
 
Relatief gezien is het type kerngezin bestaande uit man met kind de subcategorie 
die het minste voorkomt, namelijk 1,7 procent in 2011 (was 1,8 procent in 2001). 
Wat alleenstaand ouderschap betreft is absoluut gezien sprake van een toename van 
zowel het vrouw met kind als man met kind type. Van het type vrouw met kind zijn 
er ruim 2700 gezinnen bijgekomen, wat vergeleken met de vorige Census een stij-
ging betekent van 45 procent. De man met kind type is ten opzichte van Census 
2001 met 17 procent gestegen. Deze toename is beduidend minder vergeleken met 
de categorie vrouw met kind (45 versus 17 procent).  
 

Figuur 5 Eenkerngezinshuishoudens
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Wat de overige categorieën betreft, verschilt het aandeel in 2011 niet of  niet               
substantieel met dat van Census 2001. 
Figuur 6 geeft een overzicht van de burgerlijke staat van de alleenstaande ouder 
voor wat de éénkerngezinnen betreft. Meer dan de helft van de vrouwen zijn nooit 
gehuwd geweest, tegenover zo’n 29 procent van de mannen.  
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In haar boek “Van je familie moet je het hebben” legt Eva Abraham een verband     
tussen de bloei van de olieraffinaderij Shell en een toename van het aantal huwelij-
ken. Het personeelbeleid na de jaren 40 was er namelijk op gericht het personeel 
zoveel mogelijk tot een huwelijk aan te sporen, door een aantal maatregelen in te 
voeren. Wettige gezinsleden van de werknemers kregen in 1947 het recht op gratis 
medische zorg. Drie jaren later kwam er een weduwen- en wezenfonds, waar de 
arbeiders zich bij konden aansluiten. Verder werd voor het personeel de mogelijk-
heid geschapen via het huurkoopsysteem een eigen woning te verkrijgen. Er werd 
wel als eis gesteld dat de werknemer de woning met de wettige echtgenote en kin-
deren bewoonde. Deze maatregelen die ook bij andere bedrijven werden getroffen, 
stimuleerden de werknemers om in het huwelijk te treden. Het aantal huwelijken 
nam toe van 3,6 per 1000 inwoners in 1915 tot 9,4 per 1000 inwoners in 1952. 
Volgens Abraham nam het aantal huwelijken eind jaren 50 af. Dit ging gepaard 
met een teruggang in het bedrijf. Naarmate de economische achteruitging voort-
schreed, werd de motivatie om een huwelijk aan te gaan als minder zinvol be-
schouwd. Het percentage kinderen van ongehuwde moeders nam toe van 23,9 in 
1952 tot om en nabij 66 procent in 2009 (Abraham, E, 2013; pag. 108-109). 
 

Figuur 6 Alleenstaande ouder naar 
burgerlijke staat
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Ook bij het overlijden van zijn/haar partner wordt een man of vrouw indien het ge-
zin één of meer kinderen heeft alleenstaande ouder. Bij de éénkerngezinnen van het 
type vader met kind speelt dit aspect vaker een rol. Uit figuur 6 blijkt dat bij de  
alleenstaande vaders de weduwnaren de grootste groep vormen. 
Een andere factor is de echtscheiding. Bij de vrouwen is dit de tweede meest voor 
komende reden waarom ze als moeder er alleen voor komen te staan. Uit de cijfers 
van het bevolkingsregister is na een lichte stijging in 2009, geen toename te zien 
van het aantal echtscheidingen per jaar tot en met 2012 (CBS Curaçao: Statistical 
Yearbook 2012). Over het aantal samenwoningsrelaties dat tot een einde komt, is 
geen informatie. Samenwonen is geen formele burgerlijke staat.  
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Figuur 6 laat zien dat een deel van de alleenstaande ouders wel officieel gehuwd is 
(13 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen), maar om de een of ande-
re reden alleen met hun kind of kinderen een gezin vormt. 
De categorie uitgebreide en samengestelde huishoudens, bestaande uit één of meer 
kerngezinnen al dan niet met andere inwonende personen, is in absolute zin met 
ruim 600 personen toegenomen (van 6921 in 2001 naar 7544 in 2011). Relatief is 
sprake van een daling van 15,5 naar 13,7 procent. Zie Tabel 3. 
 
 
Tabel 3. Specificatie van type huishoudens  
 2001 2011 

 absoluut percentage absoluut percentage 
Eenkerngezinshuishoudens:   

 Gehuwd met kind 10346 24,0 10372 18,9
 Gehuwd zonder kind 4676 10,8 5930 10,8
 Samenwonend met kind 2632 6,3 3474 6,3
 Samenwonend zonder kind 1367 3,2 2330 4,2
 Vrouw met kind 6059 14,2 8783 16,0
 Man met kind 797 1,8 934 1,7

 Subtotaal 25877 60,3 31832 57,9
     
Eenkerngezinshuishoudens met     
inwonende personen: 3471 8,1 3175 5,8
     
Tweekerngezinshuishoudens    
al dan niet met inwonende personen: 2792 6,7 3637 6,6
      
Driekerngezinshuishoudens     
al dan niet met inwonende personen:  658 0,7 732 1,3

 Subtotaal 6921 15,5 7544 13,7
     
Geen-kerngezinshuishoudens 1399 3,4 1484 2,7
Alleenstaande vrouw 4808 9,6 7746 14,1
Alleenstaande man 4104 11,2 6184 11,3

 Subtotaal 10311 24,2 28,1
Onbekend 146 0,3
 Totaal 43109 100,0 54936 100,0
 
 
Per geslacht bekeken blijkt uit de resultaten (Figuur 7) dat aanzienlijk meer vrou-
wen dan mannen aan het hoofd staan van een éénouderhuishouden. Verder houden 
meer vrouwen dan mannen een éénpersoonshuishouden erop na en staan vrouwen 
vaker dan mannen aan het hoofd van een uitgebreid of samengesteld huishouden.  
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Figuur  7 Hoofd van huishouden naar huishoudtype en geslacht
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Hoofdstuk 3  Enkele kenmerken van hoofden 
van huishoudens 
                                                                                                                                                                      

Geslacht en leeftijd  

Het percentage vrouwen aan het hoofd van het huishouden is telkens toegenomen. 
In een periode van 19 jaar (1992-2011) is een groei te zien van 8,4 procentpunten. 
Ook absoluut zijn meer vrouwelijke dan mannelijke hoofden van huishoudens bij-
gekomen. In 2011 is 44,0 procent van de personen aan het hoofd van een huishou-
den vrouw en 56,0 procent man (Figuur 8). De verhouding gaat steeds meer in de 
richting van een gelijke verdeling. 
 
 

Figuur 8 Hoofd van huishouden naar geslacht
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Hoewel de verhouding mannelijk versus vrouwelijk hoofd van huishouden in 2011 
vergeleken met de Census 1992 en 2001 minder scheef lijkt te worden (tabel 4), 
zijn er in alle leeftijdsgroepen meer mannen dan vrouwen aan het hoofd.  
Voorts blijkt dat in alle drie Censusjaren in de jongere (15-24) en de oudere (65+) 
leeftijdsgroep relatief wat vaker een vrouw aan het hoofd van het huishouden is, in 
vergelijking met de tussenliggende leeftijdsgroepen van de vrouwen. 
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Tabel 4. Hoofd van het huishouden naar leeftijd en geslacht 
  1992 2001 2011 
  absoluut % m/v absoluut % m/v absoluut % m/v 
15-24 man 365 0,9  253 0,6  286 0,5  

 vrouw 216 0,5 1,7 176 0,4 1,4 240 0,4 1,2 
25-34 man 4581 11,1  3081 7,1  2527 4,6   

 vrouw 2038 4,9 2,2 1537 3,6 2,0 1733 3,2 1,5 
35-44 man 7071 17,1  6374 14,8  5983 10,9   

 vrouw 3397 8,2 2,1 3682 8,5 1,7 3954 7,2 1,5 
45-54 man 5937 14,4  6468 15  7800 14,2   

 vrouw 3057 7,4 1,9 4138 9,6 1,6 5979 10,9 1,3 
55-64 man 4578 11,1  4913 11,4  6964 12,7   

 vrouw 2408 5,8 1,9 3047 7,1 1,6 5305 9,7 1,3 
65+ man 4043 9,8  4970 11,5  7292 13,3   

  vrouw 3551 8,6 1,1 4470 10,4 1,1 6873 12,5 1,1 

            

Totaal man 26575 64,4  26059 60,4  30852 56,2   

 vrouw 14667 35,6 1,8 17050 39,6 1,5 24084 43,8  1,3 
  41242 100,0  43109 100,0  54936 100,0   

. 

Burgerlijke staat 

In de Census wordt aan iedere persoon van 16 jaar en ouder gevraagd of hij of zij    
gehuwd, ongehuwd (nooit gehuwd geweest), weduw(e)naar of gescheiden is. Naast 
deze officiële status is er ook de informele samenlevingsvorm op basis waarvan    
partners een relatie met elkaar aangaan, het zogeheten samenwonen. De burgerlijke 
staat zegt echter niets over het wel of niet hebben van een relatie met een partner. 
Samenwonen is geen officieel burgerlijke staat, hoewel het verschillende            
kenmerken heeft van een huwelijk. Iemand die nooit gehuwd is geweest,            
gescheiden of weduw(e)naar is, kan samenwonend zijn. De burgerlijke staat blijft 
hierbij onveranderd.  
 
Algemeen 
Hoewel met betrekking tot het huwelijk sprake is van een afnemende trend, is ook 
in de Census van 2011 het aandeel gehuwde hoofden van huishoudens het grootst, 
40 procent. Na Census 1992, in welk jaar 52 procent van de hoofden van huishou-
dens gehuwd was, ziet men in de daaropvolgende Censusjaren telkens een daling 
van 6 procentpunten (Tabel 5).  
De categorie ongehuwd is de tweede grootste categorie; 37 procent. In 2001 steeg 
het aandeel ongehuwde hoofden van huishoudens ten opzichte van Census 1992 
met 4 procentpunten naar 30 procent. In dat jaar was de groep ongehuwd 26 pro-
cent. Negentien jaar later is het aandeel ongehuwde hoofden van huishoudens met 
13 procentpunten gestegen. 
Het aandeel weduwen en weduwnaars als hoofd van huishouden is in de laatste 
Census 11 procent, hetgeen niet of niet veel verschilt met de uitkomst van de     
vorige Censussen.  
Het percentage gescheiden personen aan het hoofd van een huishouden is in 2011, 
ten opzichte van 2001 ongewijzigd gebleven (13 %). In 1992 was dat 11 procent.  
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Tabel 5. Burgerlijke staat van het hoofd van huishouden 
 1992 2001 2011 

 absoluut percentage absoluut percentage absoluut percentage

Totaal  41242 100 43016 100 54726* 100 

       

gehuwd 21583 52 19929 46 21758 40 

ongehuwd 10906 26 12920 30 20226 37 

weduw(e)naar 4319 10 4785 11 5819 11 

gescheiden 4434 11 5382 13 6923 13 

       

Mannen (absoluut) 26562 100 26002 100 30727 100 

       

gehuwd 19745 74 17985 69 19154 62 

ongehuwd 4409 17 5183 20 8050 26 

weduwnaar 951 4 1019 4 1282 4 

gescheiden 1457 5 1817 7 2241 7 

 14660      

Vrouwen (absoluut) 14660 100 17012 100 23999 100 

       

gehuwd 1818 12 1944 11 2604 11 

ongehuwd 6497 44 7737 45 12176 51 

weduwe 3368 23 3766 22 4537 19 

gescheiden 2977 20 3565 21 4682 20 

* categorie onbekend is niet meegenomen (54936-53726 = 210) 
 
 
Burgerlijke staat naar geslacht 
Vergeleken met de vrouwelijke hoofden van huishoudens, blijkt een aanzienlijk 
groter deel van de mannen aan het hoofd van een huishouden gehuwd te zijn (62 
procent). Van de vrouwelijke hoofden is maar 11 procent gehuwd.  
Daarentegen is ruim de helft van de vrouwelijke hoofden ongehuwd (51 %), terwijl 
ruim een kwart (26 %) van de mannen aan het hoofd van een huishouden nooit ge-
huwd is geweest. Vergeleken met 1992 (44%) en 2001 (45%) is dat een stijging 
van het aandeel ongehuwde vrouwelijke hoofden met respectievelijk 7 en 6  pro-
centpunten. Voor de mannelijke hoofden varieert het percentage ongehuwden tus-
sen 17 procent in 1992 en 26 procent in 2011, wat op een stijgende trend wijst.  
 
Hoewel de trend dalende is (van 23 procent in 1992 naar 19 procent in 2011), zijn 
er relatief veel meer weduwen aan het hoofd van een huishouden dan weduwnaren. 
Het aandeel weduwnaren in de Censusjaren 1992, 2001 en 2011 is constant        
gebleven, telkens 4 procent.  
 
Voor de categorie gescheiden personen aan het hoofd van een huishouden geldt 
eveneens dat het percentage gescheiden vrouwelijke hoofden veel hoger ligt dan 
dat van de gescheiden mannelijke hoofden. Wat dit aspect betreft is sprake van een 
vrij constante ontwikkeling zowel bij de gescheiden mannen (respectievelijk 5, 7 
en 7 procent) als bij de gescheiden vrouwen aan het hoofd van een huishouden (een 
vijfde deel). 
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Al dan niet samenwonend met partner 

Zoals eerder vermeld wijzigt de burgerlijke staat niet bij het aangaan van een     
samenwoningsrelatie met een partner. Iemand die gehuwd is kan gescheiden wo-
nen van de huwelijkspartner. Iemand die ongehuwd, weduw(e)naar of gescheiden 
is, kan een samenwoningsrelatie hebben met een partner. Hierdoor komen de per-
centages van samenwonend met de huwelijkspartner niet overeen met die van de 
gehuwden. Terwijl 40 van de hoofden van huishoudens gehuwd is (Tabel 5), woont 
36 procent samen met de wettige partner (Tabel 6). 
 
Algemeen 
In 2001 woonde 43 procent van de hoofden van huishoudens samen met hun huwe-
lijkspartner. In tien jaar tijd is dit aandeel met maar liefst 7 procent gedaald (zie 
Tabel 6). De categorie hoofden van huishoudens die ongehuwd samenwonen met 
hun partner, is in tien jaar tijd met 2 procentpunten toegenomen (van 10 naar 12 
%). Ondanks deze toename is als gevolg van de flinke daling van het aandeel met 
de wettige partner samenwonende hoofden, het percentage hoofden van huishou-
dens dat in totaal samenwoont met partner in 2011 vergeleken met 2001 met 5 pro-
centpunten afgenomen; van 53 naar 48 procent.  
 
 

Tabel 6. Hoofd van huishouden naar al dan niet samenwonen met partner naar geslacht 

 2001 2011 

 absoluut percentage absoluut percentage 

Totaal     

woont samen en is gehuwd met partner 17759 43 19787 36 

woont samen en is niet gehuwd met partner 4285 10 6336 12 

Subtotaal % samenwonenden 22044 53 26123 48 

woont niet samen met partner 4571 11 6863 13 

heeft geen partner 15025 36 21636 40 

 totaal 41640 100 54622 100 

     

Mannen     

woont samen en is gehuwd met partner 16962 67 18174 59 

woont samen en is niet gehuwd met partner 3172 12 4558 15 

Subtotaal % samenwonenden 20134 79 22732 74 

woont niet samen met partner 1609 6 2534 8 

heeft geen partner 3772 15 5425 18 

 totaal 25515 100 30691 100 

     

Vrouwen      

woont samen en is gehuwd met partner 797 5 1613 7 

woont samen en is niet gehuwd met partner 1113 7 1778 7 

subtotaal % samenwonenden 1910 12 3391 14 

woont niet samen met partner 2962 18 4329 18 

heeft geen partner 11253 70 16211 68 

 totaal 16125 100 23931 100 
*categorie onbekend is niet meegenomen (43109-41640 = 1469) 
** categorie onbekend is niet meegenomen (54936-54622 = 314) 
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Er zijn relatief meer hoofden van huishoudens gehuwd, dan dat er samenwonen 
met de wettige levenspartner; 40 versus 36 procent. In 2001 waren de percentages 
respectievelijk 46 en 43 procent (tabel 5 en 6). 
Het percentage hoofden van huishoudens die wel een partner heeft maar niet        
samenwoont met de partner, is tussen 2001 en 2011 met 2 procentpunten toegeno-
men (van 11 naar 13 %). 
De grootste categorie is die van hoofd van het huishouden die geen partner heeft: 
40 procent. In 2001 was deze categorie de tweede grootste categorie.  
 
Al dan niet samenwonend met partner naar geslacht  
Zoals bij burgerlijke staat zijn er met betrekking tot het samenwonen, grote ver-
schillen tussen mannelijke en vrouwelijke hoofden van huishoudens. Op Curaçao 
woont 59 procent van de mannelijke hoofden van huishoudens samen met zijn  
wettige partner (62 % gehuwd). Van de vrouwelijke hoofden woont 7 procent    
samen met de wettige partner, terwijl 11 procent gehuwd is.  
 
Bij de mannelijke hoofden die ongehuwd samenwonen met hun partner is een stij-
ging te constateren van 3 procentpunten (van 12 naar 15 %). Bij de vrouwelijke 
hoofden is het percentage ongewijzigd gebleven (7 %). 
 
Het aandeel samenwonende mannen aan het hoofd van een huishouden (al dan niet 
gehuwd) was in 2001, 79 procent. Tien jaar later is dit percentage met vijf procent-
punten afgenomen naar 74 procent. Bij de vrouwelijke hoofden is dit percentage           
toegenomen van 12 naar 14 procent. 
 
Bij de categorie mannelijke hoofden die niet samenwonen met hun partner is even-
eens een stijging te constateren van 2 procentpunten (van 6 naar 8%). Bij de vrou-
welijke hoofden is het percentage in 2011 gelijk gebleven aan dat van 2001 (18%), 
maar absoluut is sprake van een toename met bijna 1367 personen. 
Mannelijke hoofden van huishoudens zijn veel minder vaak partnerloos dan     
vrouwelijke hoofden; 18 versus 68 procent (Tabel 6).  
 

Opleidingsniveau van het hoofd 

 
Algemeen 
Uit tabel 7 blijkt dat de hoofden van huishoudens in de Census van 2011 beter op-
geleid zijn dan in de Census van 2001. Het aandeel hoofden van huishoudens met 
een middelbaar opleidingsniveau (Havo/Vwo/Mbo) of hoger (Hbo/Wo+) is in 2011 
groter dan in 2001; 37 versus 29 procent. Aan de andere kant ziet men in de laatst 
gehouden Census een daling van het percentage hoofden met zeer laag en laag   
onderwijs; van 71 naar 63 procent.  
 
Opleidingsniveau van het hoofd naar geslacht 
In overeenstemming met de eerder gehouden Censussen kan worden opgemerkt dat 
de mannelijke hoofden van huishoudens beter opgeleid zijn dan de vrouwelijke 
hoofden. Van de mannelijke hoofden van huishoudens heeft 42 procent een      
middelbaar opleidingsniveau of hoger. Bij de vrouwen aan het hoofd van een huis-
houden is dat 30 procent.  
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In tabel 8 is de discrepantie tussen mannelijke en vrouwelijke hoofden van huis-
houden voor wat betreft de hoogte van het opleidingsniveau vastgelegd. Het betreft 
hier de verschillen in percentages van de hoofden van huishoudens met minimaal 
een middelbare opleiding per geslacht. Met betrekking tot het middelbare oplei-
dingsniveau is duidelijk sprake van een daling van 9 procentpunten in 1992 naar 5 
procentpunten in 2011. Voor het hoger onderwijs schommelt de discrepantie tussen 
1992 en 2001 van 8 naar 9 en dan naar 7 procentpunten in 2011.  
 
Tabel 7. Gevolgde opleiding van het hoofd van huishouden 
  2001   2011 

  Totaal Man vrouw  totaal Man vrouw 
Opleidingsniveau abs. % abs. % abs. %  abs. % abs. % abs. % 

Totaal 41735* 100 25392 100 16343 100   53986** 100 30370 100 23616 100
Zeer laag 11528 28 5446 21 6082 37   13138 24 5966 20 7172 30
Laag 17826 43 10874 43 6952 43   20860 39 11483 38 9377 40
Middelbaar 6796 16 4799 19 1997 12   10862 20 6752 22 4110 17
Hoog 5585 13 4273 17 1312 8   9126 17 6159 20 2957 13
Zeer laag = Geen/Lager onderwijs  
Laag = Lbo/Mavo/Vsbo  
Middelbaar = Havo/Vwo/ Mbo/Sbo  
Hoog = Hbo/ Wo+ *categorie onbekend is niet meegenomen (43109-41735 = 1374) 
** categorie onbekend is niet meegenomen (54936-53986 = 950) 
 
Tabel 8. Discrepantie1 in opleidingsniveau van mannelijke en vrouwelijke hoofden van huis-
houdens 
Opleidingsniveau Curaçao 
 1992 2001 2011
Zeer laag   -21  -16 -10
Laag  5 0 -2
Middelbaar  9 7 5
Hoog  8 9 7
1 Discrepantie is het percentage mannelijke hoofden met een opleidingsniveau minus het 
percentage vrouwelijke hoofden met hetzelfde opleidingsniveau 
*categorie onbekend is niet meegenomen (43109-41735 = 1374) 
** categorie onbekend is niet meegenomen (54936-53986 = 950) 
 

Economische status van het hoofd 

De economische status is de positie die een persoon heeft op de arbeidsmarkt:        
werkend, werkzoekend of economisch niet actief. De categorie economisch niet 
actieven bestaat uit personen die niet werken en ook geen werk zoeken (gepensio-
neerden, huisvrouwen, etc.). Het werkloosheidspercentage geeft aan welk deel van 
de beroepsbevolking (de werkenden en werkzoekenden samen) werk zoekt.  
 
Algemeen 
Het totale aantal werkende hoofden is vergeleken met 2001 in de Census 2011    
zowel absoluut (2428132981) als relatief (56,3  60,0 %) toegenomen. Daaren-
tegen is het aantal werkzoekende hoofden van huishoudens afgenomen; absoluut 
met circa 1000 personen (959) en qua aandeel met 3,2 procentpunten. Het aantal 
niet actieve hoofden van huishoudens is met ruim 4000 personen toegenomen.   
Ondanks deze stijging verschilt het percentage niet actieve hoofden van de Census 
2011 (36,8 %) nauwelijks met die van 2001 (36,3 %). Door de flinke stijging van 
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aantal werkende hoofden en een daling van het aantal werkzoekenden is het      
werkloosheidspercentage onder de hoofden van huishoudens in 2011 lager uitge-
komen dan in 2001; van 10,9 procent in 2001 naar 5,8 procent in 2011 (Figuur 9). 
 

Figuur 9 Economische positie van hoofd van huishouden
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In 2013 is het jaarlijkse Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) uitgevoerd. De econo-
mische positie van de hoofden van huishoudens uit het AKO wordt hier vergeleken 
met die van de hoofden van huishoudens uit de Census. De beroepsbevolking van 
de hoofden van huishoudens in het AKO is vergeleken met de resultaten van beide 
Censussen afgenomen, bij een toenemend aantal werkzoekenden. Na een daling in 
de Census 2011 laten de AKO-resultaten in 2013 een toename zien van het werk-
loosheidspercentage. 
 

Economische status van het hoofd naar geslacht 
Een analyse naar geslacht laat althans in absolute zin eenzelfde ontwikkeling zien 
als eerder geschetst. Tussen 2001 en 2011 is het aantal werkenden bij de mannelij-
ke en vrouwelijke hoofden van huishoudens gestegen met respectievelijk 3653 en 
5047 personen, wat een relatieve stijging betekent met 1,7 procentpunt en 8,3 pro-
centpunten (zie Tabel 20 in de bijlage). 
 

Figuur 10 Economische positie van hoofd 
huishouden naar geslacht 
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Het AKO vertoont ten opzichte van Census 2011 een daling van het aantal wer-
kende mannelijke en vrouwelijke hoofden van huishoudens, met respectievelijk 
873 (2,7 pp) en 1747 (6,1 pp) personen.  
 
Het aandeel werkzoekende mannelijke hoofden gaat van 1412 (5,4 %) in 2001, 
naar 775 (2,5 %) personen in 2011 en dat van de vrouwelijke hoofden daalt van 
1563 (9,2 %) in 2001 naar 1241 (5,2 %) personen in 2011 (zie Figuur 10 en Tabel 
20). In het AKO 2013 is sprake van een stijging van het aandeel werkzoekende 
mannelijke en vrouwelijke hoofden van huishoudens met respectievelijk 0,5 en 1,3 
procentpunt. 
 
De absolute stijging van het aantal niet actieven bij de mannelijke hoofden van 
huishoudens vertaalt zich naar een lichte relatieve stijging van 1,2 procentpunt in 
2011 ten opzichte van 2001, waarmee deze ontwikkeling afwijkt van de ontwikke-
ling van de totale populatie van hoofden van huishoudens. 
De absolute stijging van de subgroep niet actieve vrouwelijke hoofden vertegen-
woordigt een afname in 2011 met 4,4 procentpunten ten opzichte van 2001. 
In het AKO 2013 is het aandeel mannelijke hoofden weer toegenomen, met 2,1 
procentpunten. Bij de vrouwelijke hoofden is sprake van een toename met 4,8   
procentpunten.  
 
De niet actieve hoofden van huishoudens in de twee Censusjaren zijn uiteraard 
voornamelijk te vinden in de leeftijdsklassen van 60 jaar en ouder (Figuur 11). Het 
valt op dat vanaf die leeftijd mannelijke hoofden relatief vaker niet actief zijn dan 
vrouwelijke hoofden, terwijl vòòr die leeftijd (onder de 60 jaar) de tegengestelde 
situatie zich voordoet. Het leidt geen twijfel dat het hier gaat om de hoofden van 
huishouden die de pensioensleeftijd hebben bereikt en derhalve ophouden met 
werken. Vanaf de leeftijdscategorie 80-84 komt er weer een kentering. 
 

Figuur 11 Hoofd van huishouden met economische 
status 'niet actief' naar leeftijd en geslacht
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.  
Het werkeloosheidspercentage van de vrouwelijke hoofden is in 2011 aanzienlijk 
minder vergeleken met tien jaar daarvoor; een daling van 17,5 naar 9,1 procent. Bij 
de mannelijke hoofden is de werkeloosheid in relatieve zin in mindere mate ge-
daald; van 7,7 naar 3,6 procent. In de AKO is sprake van een gestegen werkloos-
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heidspercentage bij zowel de mannelijke als vrouwelijke hoofden van huishoudens. 
Bij de mannen is het werkloosheidspercentage ten opzichte van Census 2011 ge-
stegen van 3,6 naar 4,5 procent. Bij de vrouwelijke hoofden geldt een stijging van 
9,1 naar 12,6 procent.  
 
De beroepsbevolking is bij de mannen die hoofd van huishouden zijn vrijwel            
ongewijzigd gebleven (een lichte stijging met 0,5 procentpunt). Een positieve                                
ontwikkeling bij de vrouwen aan het hoofd van een huishouden is, dat de beroeps-
bevolking van deze groep met 4,4 procentpunten is toegenomen. 
 
In beide Censusjaren overtreft het aantal werkende mannelijke hoofden dat van de 
vrouwelijke hoofden van huishoudens. Daarentegen zijn er zowel absoluut als rela-
tief meer werkzoekenden en niet actieven onder de vrouwelijke hoofden dan onder 
de mannelijke hoofden. De beroepsbevolking van het mannelijke hoofd van huis-
houden ligt hoger dan van het vrouwelijke hoofd van huishouden. Naar verhouding 
zijn er meer werkloze vrouwelijke hoofden van huishouden dan mannelijke     
hoofden. De AKO-resultaten vertonen hetzelfde beeld als hier geschetst. 
 
 

Inkomen van het hoofd van huishouden 

 
Algemeen 
Circa drie tiende deel van de hoofden van huishoudens verdient 1000 gulden of          
minder en ruim een vijfde deel (21,5%) verdient tussen 1000 en 2000 gulden per 
maand. Samen zijn dat ruim de helft van het totale aantal, dat niet meer dan 2000 
gulden per maand verdient. Daarentegen verdient nog geen 10 procent 7500 of 
meer (Tabel 9).  
 
Gemiddeld verdienen de hoofden van huishoudens 3496,55 guldens per maand. 
Het mediaan inkomen 2149,41 per maand. Dit betekent dat 50 procent van de 
hoofden van huishoudens een maandinkomen ontvangen dat onder genoemd be-
drag ligt en de andere helft een maandinkomen verdient dat boven het mediaan in-
komen uitkomt. 
 
Inkomen van het hoofd van huishouden naar geslacht 
De verdeling zoals eerder beschreven, geldt zowel voor de mannelijke als voor de 
vrouwelijke hoofden van huishoudens. Bij de vrouwen is de verdeling echter een 
stuk ongelijker dan bij de mannen. 
Terwijl 40,5 procent van de mannen een inkomen heeft van 2000 gulden of minder 
en 11,5 procent 7500 gulden of meer verdient, is dat bij de vrouwelijke hoofden 64 
versus 4,4 procent. Het aandeel mannelijke hoofden van huishoudens met een in-
komen van 0-1000 gulden is 20,1 procent, terwijl 41,0 procent van de vrouwelijke 
hoofden een maandinkomen in deze categorie verdient.  
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Tabel 9. Bruto inkomen van het hoofd van huishouden naar geslacht per 
maand 
  2011 
NAF guldens absoluut % 

Totaal     
0-1000 15948 29,3 
1001-2000 11711 21,5 
2001-3000 7569 13,9 
3001-5000 8899 16,3 
5001-7500 5754 10,6 
7500+ 4553 8,4 
Totaal  54434* 100,0 
  
Gemiddelde: 3496,55    
Mediaan: 2149,41    
   

Mannen absoluut % 
0-1000 6135 20,1 
1001-2000 6232 20,4 
2001-3000 4973 16,3 
3001-5000 5706 18,7 
5001-7500 3966 13,0 
7500+ 3499 11,5 
Totaal  30511 100,0 
      
Gemiddelde: 4225,08    
Mediaan: 2625,00    
   
Vrouwen absoluut % 

0-1000 9813 41,0 

1001-2000 5479 22,9 

2001-3000 2596 10,9 

3001-5000 3193 13,3 

5001-7500 1788 7,5 

7500+ 1054 4,4 

Totaal  23923 100,0 

Gemiddelde: 2556,14 

Mediaan: 1400,00 
* Categorie onbekend is niet meegenomen (54936-54434 = 502) 
** Gemiddelde en mediaan zijn exclusief nul inkomen 
 
 
De mannelijke hoofden van huishoudens hebben een gemiddeld inkomen van 
4227,90 guldens per maand en een mediaan inkomen van 2625 guldens per maand. 
Voor de vrouwen aan het hoofd van een huishouden geldt een gemiddeld en      
mediaan inkomen van respectievelijk 2559,60 en 1400 per maand. Dit geeft een 
indicatie dat de helft van de vrouwen aan het hoofd van een huishouden een 
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maandsalaris ontvangen van om en nabij de waarde van het minimumloon of min-
der.  
 
Mannen aan het hoofd van een huishouden hebben vaker dan vrouwelijke hoofden 
hogere inkomens.  
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Hoofdstuk 4  Enkele kenmerken van  
Huishoudens 
 

Aantal werkenden naar huishoudgrootte 

 
Algemeen 
Tabel 10 laat zien dat hoe kleiner de huishoudgrootte, hoe hoger het percentage     
werkenden. Waarschijnlijk zijn er in de grotere huishoudens meer kinderen aanwe-
zig die nog niet economisch actief zijn. Nader onderzoek zou de factoren die bij dit 
fenomeen een rol spelen, moeten belichten. 
Het totale percentage huishoudleden dat in 2011 werkzaam is, bedraagt 44 procent. 
Dit is een hoger percentage dan in 2001, in welk jaar gemiddeld 37 procent van de 
huishoudleden van alle huishoudgroottes werkte. 
 
 
Tabel 10.  Huishouden naar grootte en aantal werkenden binnen het huishouden 

  Aantal huishoudleden 

  2001 2011 

Huishoud-
grootte 

totaal aantal 
huishoud-

leden 
aantal  

werkenden 
percentage 
werkenden 

totaal aantal 
huishoud-

leden 
aantal  

werkenden 
percentage 
werkenden 

1 persoon 8850 4179 47 13930 7305 52 

2 personen 21646 9520 44 30810 14929 48 

3 personen 25896 10719 41 32202 15323 48 

4 personen 30756 11389 37 33400 14248 43 

5 personen 19085 6008 31 19390 7219 37 

6 personen 9996 2783 28 8778 2943 34 

7 personen 4844 1179 24 4284 1359 32 

8 personen 2968 713 24 2392 705 29 

9 personen 1629 370 23 1161 341 29 

10+ 2345 481 21 1515 390 26 

Totaal 128015 47341 37 147862 64762 44 
 
 
Aantal werkenden naar huishoudgrootte en geslacht van het hoofd 
Figuur 12 brengt de verdeling van het aantal werkenden binnen de huishoudens in 
beeld, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen huishoudens met een man en 
huishoudens met een vrouw aan het hoofd. 
Het is opmerkelijk dat het aandeel werkenden binnen de huishoudens met een       
mannelijk hoofd van huishouden, voor alle huishoudgroottes (behalve 10+), consis-
tent groter is dan het aandeel werkenden in geval van een vrouwelijk hoofd van               
huishouden. 
Wie er allemaal werkzaam zijn binnen de huishoudens is hier verder niet                 
geanalyseerd. Er zullen zich gevallen voordoen waarbij het hoofd van huishouden 
zelf niet werkt, maar andere huishoudleden wel. Zo kan het dus ook voorkomen dat 
een man aan het hoofd van een huishouden zelf niet werkzaam is, terwijl het vrou-
wen of grotendeels vrouwen binnen het huishouden zijn die werken. 
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Figuur 12 Huishoudgrootte en percentage werkenden binnen 
het huishouden naar geslacht van het hoofd
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Huishoudinkomen 

 
Algemeen 
Uit Tabel 11 en Tabel 12 blijkt dat kleinere huishoudens een lager inkomen hebben  
dan grotere huishoudens. Tabel 11 geeft het gemiddelde maandinkomen weer en in 
Tabel 12 is het mediaan inkomen vastgelegd.  
 
Tabel 11.  Gemiddeld huishoudinkomen¹ naar huishoudgrootte en geslacht van het hoofd, 2011 
(NAF guldens) 

Totaal Man Vrouw  

huishoudgrootte 
aant.² 
hh. % 

gem.³ 
ink. 

aant.² 
hh. % 

gem.³ 
ink. 

aant.² 
hh. % 

gem.³ 
ink. 

verhouding 
hh. inkomen 
vrouw/man 

1 13293 25,9 3040 5807 20,1 3483 7486 33,2 2696 77,4 

2 14707 28,6 5349 8322 28,8 6352 6385 28,3 4042 63,6 

3 9962 19,4 6157 5833 20,2 7173 4129 18,3 4721 65,8 

4 7598 14,8 6930 5311 18,4 7699 2287 10,1 5144 66,8 

5 3512 6,8 6964 2290 7,9 7852 1222 5,4 5300 67,5 

6 1296 2,5 6975 760 2,6 7895 536 2,4 5669 71,8 

7 542 1,1 6813 300 1,0 8717 242 1,1 5569 63,9 

8 269 0,5 7272 119 0,4 9718 150 0,7 5332 54,9 

9 110 0,2 6639 50 0,2 8040 60 0,3 5472 68,1 

10+ 119 0,2 9681 55 0,2 10670 64 0,3 8832 82,8 

Totaal 51408 100,0 5332 28847 100,0 6389 22561 100,0 3981 62,3 

¹Bruto huishoudinkomen per maand, exclusief huishoudens met onbekend huishoudinkomen en nulinkomen 

² Aantal huishoudens 

³ Gemiddeld inkomen 
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Wat het mediaan huishoudinkomen betreft, komt het erop neer dat per huishoud-
grootte telkens 50 procent van het aantal huishouden een inkomen heeft onder het 
mediaan en de andere 50 procent boven het mediaan zit. 
Uiteraard betekent dit niet dat de kleinere huishoudens er slechter aan toe zijn dan 
de grotere huishoudens. In grote huishoudens moeten immers meerdere monden 
gevoed worden. 
 
Tabel 12.  Mediaan huishoudinkomen¹ naar huishoudgrootte en geslacht van het hoofd, 2011 
(NAF guldens) 

Totaal Man Vrouw  

huishoudgrootte 
aant.² 
hh. % 

med.³ 
ink. 

aant.² 
hh. % 

med.³ 
ink. 

aant.² 
hh. % 

med.³ 
ink. 

verhouding 
hh. inkomen 
vrouw/man 

1 13293 25,9 1836 5807 20,1 2062 7486 33,2 1524 73,9 

2 14707 28,6 3500 8322 28,8 4250 6385 28,3 2650 62,4 

3 9962 19,4 4350 5833 20,2 5371 4129 18,3 3274 61,0 

4 7598 14,8 5002 5311 18,4 5922 2287 10,1 3500 59,1 

5 3512 6,8 4833 2290 7,9 5645 1222 5,4 3450 61,1 

6 1296 2,5 5000 760 2,6 5842 536 2,4 3625 62,0 

7 542 1,1 4803 300 1,0 5782 242 1,1 4025 69,6 

8 269 0,5 4775 119 0,4 6625 150 0,7 3926 59,3 

9 110 0,2 5050 50 0,2 7146 60 0,3 4184 58,5 

10+ 119 0,2 5727 55 0,2 6767 64 0,3 5686 84,0 

Totaal 51408 100,0 3500 28847 100,0 4375 22561 100,0 2621 59,9 

Bruto huishoudinkomen per maand, exclusief huishoudens met onbekend huishoudinkomen en nulinkomen 

² Aantal huishoudens 

³ Gemiddeld inkomen 
 
 
Huishoudinkomen naar geslacht van het hoofd 
De huishoudens met een man aan het hoofd hebben onafhankelijk van de huis-
houdgrootte een beduidend hoger gemiddeld huishoudinkomen dan die met een 
vrouw aan het hoofd. Huishoudens met een man aan het hoofd hebben totaal een 
gemiddeld huishoudinkomen van 6389 gulden per maand. Voor huishoudens met 
een vrouw aan het hoofd bedraagt het totaal gemiddelde huishoudinkomen 3981 
gulden per maand: dat is iets minder dan tweederde (62,3%) deel van het gemid-
delde huishoudinkomen wanneer er een man aan het hoofd staat (zie Tabel 11). 
 
Het totale mediaan huishoudinkomen van de huishoudens met een vrouwelijk 
hoofd is 2621 guldens per maand. Dit is circa 60 procent van het totale mediaan 
huishoudinkomen van de mannelijke hoofden van huishoudens dat 4375 guldens 
per maand bedraagt (zie Tabel 12). Indien men voor zowel het gemiddeld als         
mediaan huishoudinkomen de verhouding “huishoudinkomen vrouw/huishoud-
inkomen man” bekijkt (laatste kolom Tabel 11 en 12), dan blijkt dat het mediaan 
huishoudinkomen een schevere verdeling laat zien dan het gemiddeld huishoud-
inkomen (behalve bij huishoudgrootte 7, 8 en 10). 
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Beschikking over voorzieningen 

Het voorzieningenniveau4 binnen huishoudens is na 1992 blijven stijgen (Tabel 
13). Het meest in het oog springend is de plaats die de volgende voorzieningen bin-
nen het huishouden innemen: kabeltelevisie, satellietschotel, mobiele telefoon, de    
personal computer, internetaansluiting en koelsysteem (airconditioning). De mo-
biele telefoon (94,0 %) en internetaansluiting (53,1 %) spannen wat toename be-
treft de kroon. Voor genoemde voorzieningen is vergeleken met de vorige Census 
in 2001 een groei te constateren van respectievelijk 32,6 en 32,3 procentpunten. 
Verder heeft 62,7 procent van de huishoudens een computer, wat een stijging bete-
kent van 29,3 procentpunten ten opzichte van Census 2001 (zie Tabel 22 in de Bij-
lage). 
 
Tabel 13, Aantal huishoudens met voorzieningen  
  1992 2001 2011 
Voorzieningen absoluut % absoluut % absoluut % 
Televisie 38871 94,3 41440 96,1 50948 92,7
Kabel TV/blackbox 6873 16,7 11272 26,1 24575 44,7
Satellietschotel . . 2150 5,0 12564 22,9
Huistelefoon 33530 81,3 32912 76,3 39179 71,3
Mobiele telefoon . . 26454 61,4 51629 94,0
Computer 3880 9,4 14399 33,4 34456 62,7
Internetaansluiting . . 8987 20,8 29145 53,1
Internetaansluiting via mobiele telefoon . . . . 15184 27,6
Mobiel internet via PC/laptop . . . . 10496 19,1
Koelkast  39185 95,0 41582 96,5 53566 97,5
Diepvriezer 7806 18,9 8885 20,6 13615 24,8
Wasmachine 33005 80,1 37461 86,9 50118 91,2
Vaatwasmachine (dishwasher) . . . . 3127 5,7
Airconditioning 11974 29,2 16449 38,4 29712 54,1
 
Ruim een kwart van de huishoudens had in 2001 de beschikking over kabeltelevi-
sie. Tien jaar later heeft 44,7 procent een aansluiting. Indien men Census 1992 in           
beschouwing neemt, toen 16,7 procent van de huishoudens kabel TV had, kan ge-
constateerd worden dat sprake is van een continue toename. 
Vermeldenswaardig is ook de satellietschotel die in 2011 (22,9 %) aanzienlijk 
meer in trek blijkt te zijn dan tien jaar daarvoor (5 % in 2001).  
 
Tevens blijkt uit Tabel 13 dat ruim de helft van de huishoudens een airco heeft,         
terwijl in 2001 nog geen twee vijfde deel over een airco beschikte. Ten opzichte 
van 1992 is dit een voortdurende stijging. 
 

                                                 
4 Een puntteken in de tabel betekent dat de beschikking over die bepaalde voorziening niet is gemeten 
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Figuur 13 Beschikking over voorzieningen 
in de  huishoudens
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Voor alle voorzieningen is er sprake van een absolute stijging van het aantal huis-
houdens, dat over de voorziening beschikt. In het geval van televisie en huistele-
foon is relatief een daling is te zien van het aandeel huishoudens dat over deze 
voorzieningen beschikt, terwijl in 10 jaar tijd 9500 meer huishoudens een televisie 
en ruim 6200 meer huishoudens een huistelefoon hebben. 
 
Voor de televisie, mobiele telefoon, koelkast en wasmachine is het aandeel            
huishoudens dat over de voorziening beschikt, boven de negentig procent. Bijna 
alle huishoudens (97,5 %) beschikken over een koelkast. Ten opzichte van 1992 
zijn deze verhoudingscijfers weinig toegenomen. 
In 2011 hebben iets meer dan 3000 huishoudens (5,7%) een dishwasher. In 2001 is 
de beschikking over deze voorziening niet gemeten. 
 
In 2011 zijn enkele modernere voorzieningen opgenomen in de Censusvragenlijst, 
te weten internetaansluiting via mobiele telefoon en mobiel internet via PC/laptop. 
In ruim een kwart (27,6 %) van de huishoudens heeft men de beschikking over in-
ternetaansluiting via een mobiele telefoon. In bijna een vijfde deel van de huishou-
dens heeft men aangegeven te beschikken over mobiel internet via laptop. 
 

Meest gesproken taal 

Op Curaçao wordt binnen de huishoudens Papiamentu het meest gesproken, name-
lijk in 78,8 procent van de huishoudens (zie Tabel 14). De andere meest gesproken 
talen naast het Papiamentu zijn het Nederlands (9,5 %), gevolgd door het Spaans 
(6,1 %) en het Engels (3,5 %).  
 
Het percentage huishoudens waar Papiamentu de meest gesproken taal is, is in 
2011 ten opzichte van de vorige Censussen aan het dalen; een afname met respec-
tievelijk 2,9 vergeleken met 1992 en 1,5 procentpunten ten opzichte van 2001. In 
absolute zin zijn de huishoudens waar het meest Papiamentu wordt gesproken in de 
twee laatste Censusjaren toegenomen, met respectievelijk 369 en 8500 huishou-
dens.   
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Wat betreft het Nederlands als meest gesproken taal is het verhoudingscijfer na 
2001 nauwelijks gewijzigd, terwijl in 2011 een absolute stijging geconstateerd 
wordt van 1200 huishoudens waar het meest Nederlands wordt gesproken; een bij-
na verdrievoudigde stijging vergeleken met 1992.  
 
Het percentage huishoudens waar het meest Spaans wordt gesproken is ten opzich-
te van 1992 verdubbeld. In 2001 kwamen er 732 huishouden meer bij en in 2011 
bijna het dubbele hiervan (1325).  
 
Voor Engels als meest gesproken taal is het percentage vergeleken met dat van 
2001, in 2011 vrijwel gelijk gebleven. Terwijl in 2001 het aantal huishoudens waar 
Engels de meest gesproken taal is, licht is gestegen (44 huishoudens ten opzichte 
van 1992), zijn in 2011 zo’n 410 huishoudens bijgekomen. 
 
De huishoudens met Portugees als meest gesproken taal, nemen zowel absoluut als 
relatief continu af tussen de drie Censusjaren,  
Het aandeel huishoudens waar Creools wordt gesproken is vanaf 2001 gestaag toe-
genomen, van 114 (0,3%) naar 371 (0,7 %) huishoudens in 2011, In 1992 waren 
het maar 17 huishoudens (0,0 %), 
 
 
 
Tabel 14, Huishouden naar meest gesproken taal in het huishouden 

Meest  1992 2001 2011 

gesproken 
taal huishoudens personen huishoudens personen huishoudens personen 

  abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

Papiamentu 34308 83,2 122312 86,0 34677 80.4 106054 82.8 43177 78.6 118141 79.9

Nederlands 3565 8,7 10013 7,0 4002 9.3 10503 8.2 5202 9.5 13014 8.8

Engels 1470 3,6 3949 2,8 1514 3.5 3851 3.0 1924 3.5 4610 3.1

Spaans 1267 3,1 3699 2,6 1999 4.6 5281 4.1 3324 6.1 8321 5.6

Portugees 326 0,8 1120 0,8 233 0.5 706 0.6 181 0.3 473 0.3

Creools 17 0,0 52 0,0 114 0.3 253 0.2 371 0.7 932 0.6

Anders 251 0,6 924 0,7 367 0.9 1269 1.0 610 1.1 1970 1.3

Onbekend . . . . 203 0.5 98 0.1 147 0.3 401 0.3

Totaal 41242 100,0 142258 100,0 43109 100,0 128015 100.0 54936 100.0 147862 100.0
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Bijlage: Tabellen 
 
 
Tabel 15. Relatieve verdeling van huishoudens naar huishoudgrootte en –samenstelling 

Curaçao   
  1992 2001 2011 

Huishoudgrootte  absoluut percentage absoluut percentage absoluut percentage 

1 6479 15,7 8914 20,7 13930 25,4

2 8342 20,2 10863 25,2 15405 28,0

3 8137 19,7 8659 20,1 10734 19,5

4 8327 20,2 7704 17,8 8350 15,2

5 4865 11,8 3836 8,9 3878 7,1

6 of meer 5092 12,3 3185 7,4 2639 4,8

Totaal 41242 100,0 43109 100,0 54936 100,0

  

Gemiddelde huishoudgrootte  3,5 3,0 2,7
  
Typen huishouden  
alleenstaanden 6479 15,7 8914 20,7 13930 25,4
1 kerngezin 29435 71,4 29348 68,0 35007 63,7
2 of meer kerngezinnen 3947 9,6 3450 8,0 4369 7,9
geen-kerngezin  1381 3,4 1401 3,2 1484 2,7
onbekend 48 0,1 146 0,3
Totaal 41242 100,0 43109 100,0 54936 100,0
 
 
 

Tabel 16.  Alleenstaanden naar burgerlijke staat 

  man vrouw totaal % totaal 

ongehuwd 3403 4029 7432 53,3 

gehuwd 841 367 1208 8,7 

weduwe/weduwnaar 615 1691 2306 16,6 

gescheiden 1321 1665 2986 21,4 

Totaal 6180 7752 13932 100,0 
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Tabel  17. Ongehuwde alleenstaanden naar leeftijd 

Leeftijd man vrouw 

  absoluut percentage absoluut percentage 
15 - 19 18 0,5 16 0,4 

20 - 24 93 2,7 78 1,9 

25 - 29 190 5,6 183 4,5 

30 - 34 275 8,1 214 5,3 
35 - 39 354 10,4 251 6,2 
40 - 44 408 12,0 370 9,2 
45 - 49 432 12,7 482 12,0 
50 - 54 460 13,5 542 13,5 
55 - 59 382 11,2 527 13,1 
60 - 64 285 8,4 475 11,8 
65 - 69 211 6,2 349 8,7 

70 - 74 158 4,6 231 5,7 

75 - 79 79 2,3 168 4,2 

80 - 84 45 1,3 90 2,2 

85+ 13 0,4 53 1,3 

Totaal 3403 100,0 4029 100,0 

 
 
Tabel 18.  Alleenstaanden naar geboorteland 

  absoluut percentage 

Curaçao 5346 68,8 

Dominicaanse Republiek 571 7,3 

Nederland 362 4,7 

Colombia 246 3,2 

Suriname 190 2,4 

Bonaire, Sint Eustatius and Saba 189 2,4 

Jamaica 172 2,2 

Aruba 146 1,9 

Haïti 70 0,9 

Venezuela 64 0,8 

Sint Vincent en de Grenadines 57 0,7 

Portugal 50 0,6 
Sint Kitts en Nevis 39 0,5 

Sint Maarten  37 0,5 

Guyana 24 0,3 

Dominica 21 0,3 

Overige landen 190 2,4 
Totaal 7774 100,0 
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Tabel 19. Hoofd van huishouden naar geslacht 

  1992 2001 2011 

Hoofd huishouden absoluut percentage absoluut percentage absoluut percentage 

man 26575 64,4 26059 60,4 30852 56,0 
vrouw  14667 35,6 17050 39,6 24084 44,0 
Totaal  41242 100,0 43109 100,0 54936 100,0 
 
 
 
Tabel 20. Economische status van het hoofd van huishouden naar geslacht 

 2001 2011 AKO 2013 

Totaal absoluut % absoluut % absoluut % 

werkenden 24281 56,3 32981 60,0 30361 55,9 

werkzoekenden 2975 6,9 2016 3,7 2463 4,5 

niet actief 15852 36,8 19939 36,3 15852 39,5 

Totaal 43108 100 54936 100,0 43108 100 

beroepsbevolking  63,2  63,7  60,4 

% werklozen  10,9  5,8  7,5 
       

Mannen absoluut % absoluut % absoluut % 

werkenden 16937 65 20590 66,7 19717 64,0 

werkzoekenden 1412 5,4 775 2,5  932 3,0 

niet actief 7709 29.6 9487 30,8 10141 32,9 

Totaal 26058 100 30852 100.0 30790 100 

beroepsbevolking  70,4  69,2  67,0 

% werklozen  7,7  3,6  4,5 

       

Vrouwen absoluut % absoluut % absoluut % 

werkenden 7344 43,1 12391 51,4 10644 45,3 

werkzoekenden 1563 9,2 1241 5,2 1531 6,5 

niet actief 8143 47,8 10452 43,4 11330 48,2 

Totaal 17050 100 24084 100 23505 100 

beroepsbevolking   52,2  56,6  51,8 

% werklozen  17,5  9,1  12,6 
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Tabel 21.  Huishouden naar grootte en aantal werkenden binnen het huishouden naar  
geslacht hoofd van huishouden 

  Aantal huishoudleden 

 man vrouw 

Huishoud-
grootte 

totaal aantal 
huishoudleden 

aantal wer-
kenden 

percentage 
werkenden 

totaal aantal 
huishoud- 

leden 

aantal wer-
kenden 

percentage 
werkenden 

1 persoon 6184 3733 60 7746 3572 46
2 personen 17278 8564 50 13532 6365 47
3 personen 18747 9715 52 13455 5608 42
4 personen 23292 10442 45 10108 3806 38
5 personen 12605 4952 39 6785 2267 33
6 personen 5094 1803 35 3684 1140 31
7 personen 2324 776 33 1960 583 30
8 personen 1064 347 33 1328 358 27
9 personen 558 185 33 603 156 26
10+ 661 172 26 854 218 26
Totaal 87807 40689 46 60055 24073 40

 
 
 
 
 
 
Tabel 22. Toename van het percentage huishoudens met bepaalde voorzieningen 

 2001 2011 
 absoluut percentage absoluut percentage Toename in procentpunten
Kabel TV/blackbox 11272 26,1 24575 44,7 18,6
Satellietschotel 2150 5,0 12564 22,9 17,9
Mobiele telefoon 26454 61,4 51629 94,0 32,6
Computer 14399 33,4 34456 62,7 29,3
Internetaansluiting 8987 20,8 29145 53,1 32,3
Airco 16449 38,4 29712 54,1 15,7
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