
Hoe verloopt het onderzoek?

Een medewerker van GfK, het onderzoeksbureau 
waarmee Statistiek Vlaanderen samenwerkt voor 
deze studie, neemt contact op met u om een 
afspraak te maken voor het onderzoek. U kunt een 
moment kiezen dat voor u het beste uitkomt. 

De medewerker zal tijdens het onderzoek de vragen 
hardop stellen en uw antwoorden intypen op een 
laptop. Bij sommige vragen kunt u gebruikmaken 
van een antwoordenboekje. Daarin vindt u alle 
mogelijke antwoorden per vraag. 

Het onderzoek peilt naar uw eigen mening. Er zijn 
dus geen goede of foute antwoorden. Het is een 
unieke gelegenheid om uw stem te laten horen. 

Naast het mondelinge onderzoek is er ook 
een schriftelijke vragenlijst over uw algemeen 
welbevinden. De medewerker zal die vragenlijst 
op het einde van het mondelinge onderzoek bij u 
achterlaten. U kunt die dan nadien rustig invullen 
en (zonder portkosten) opsturen. 

De medewerkers van het onderzoeksbureau en 
de onderzoekers zijn gebonden aan de strenge 
privacywetgeving. Uw antwoorden worden 
vertrouwelijk behandeld en worden anoniem 
verwerkt in tabellen. Niemand zal dus achteraf te 
weten komen wat u hebt geantwoord.  Na afloop van 
het onderzoek worden uw gegevens niet gebruikt 
voor andere studies. Uw naam en adres worden na 
afloop dan ook verwijderd uit onze bestanden.
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Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse 
overheidsinstanties die openbare statistieken 
ontwikkelen, produceren en publiceren. 

We bieden kerncijfers en data over Vlaanderen 
aan zodat iedereen de juiste informatie heeft om 
goed onderbouwde beslissingen te nemen: burgers, 
organisaties, bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
het beleid. 

We vertellen cijfermatige verhalen over Vlaanderen: 
over de mensen die er wonen en werken, onze 
economie en onze omgeving, en over onze plaats 
in de wereld. 

We stellen open data ter beschikking zodat 
gedetailleerde informatie voorhanden is voor 
iedereen.

We zouden het heel erg waarderen als ook u een 
steentje bijdraagt aan dit onderzoek.
 
We willen graag uw mening horen.
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e Vlaamse overheid  organiseert sinds 
1996 jaarlijks een onderzoek naar sociaal- 
culturele verschuivingen in Vlaanderen. 

Dat onderzoek peilt naar waarden, opvattingen, 
overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met 
betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante 
thema's.  
 
Vanaf maart 2018 zal voor de 23ste keer de mening 
gevraagd worden van ruim 1.500 inwoners van 18 jaar 
en ouder in het Vlaamse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. 

Het onderzoek omvat drie delen:

1. een deel met achtergrondvragen; 
2. een deel met vragen die jaarlijks worden gesteld; 
3. een deel met vragen over actuele beleidsrelevante 
thema's.

Dit jaar worden onder andere vragen gesteld 
over uw buurt, uw contacten met anderen, uw 
vrije tijd, uw deelname aan het verenigingsleven, 
uw houding ten opzichte van personen met een 
handicap, uw vertrouwen in de overheid en uw 
toekomstverwachtingen.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd 
op de website van Statistiek Vlaanderen.
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resultaten uit vorig onderzoek
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in welke mate bent u tevreden over de buurt waar u 
woont?  
 
maakt u zich geen zorgen, enige zorgen of veel zorgen 
over:

• de mogelijke werkloosheid van uzelf of uw partner?
• uw toekomst?
• uw veiligheid?

in welke mate hebt u vertrouwen in de juistheid van de 
berichtgeving in krantenartikelen, televisieprogramma’s, 
op webpagina’s die nieuws en nieuwsberichten op 
sociale media brengen?

in hoeverre bent u het eens met de uitspraak dat de 
overheid correcte en betrouwbare informatie geeft? 
Dat de overheid te weinig informatie geeft? Dat de 
overheid zorgt dat de mensen voldoende geïnformeerd 
worden over haar beslissingen? Dat de informatie van 
de overheid te ingewikkeld is om te begrijpen? of dat 
deze informatie moeilijk te vinden is?

Bent u tevreden over het beleid van uw burgemeester 
en zijn college?

Bent u tevreden over de ouderenvoorzieningen, de 
ophaling van huisvuil, de staat van de wegen, het 
openbaar vervoer, de gezondheidsvoorzieningen, 
de culturele voorzieningen, het openbaar groen, 
enzovoort?

Denkt u dat er over 10 jaar in Vlaanderen meer 
werklozen zullen zijn dan nu?

Denkt u dat de Vlaming over 10 jaar voor zijn eigen 
pensioen zal moeten zorgen?

VlamiNGEN

74%

74% van de Vlamingen zegt toch te  
gaan stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen indien de 
stemplicht zou worden afgeschaft.  
Voor het verkiezen van het federale 
parlement zou nog 64% van de 
Vlamingen een stem uitbrengen.

  stemplicht


