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INTRODUCTIE
Datacollectie
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WIE
De datacollectie is uitgevoerd door Kantar / TNS België. WHY5Research heeft  
de door TNS België aangeleverde gewogen dataset geanalyseerd en verwerkt. 

HOE
Aan de hand van een online vragenlijst (Computer Assisted Web Interviewing).

De populatie werd gedefinieerd als: de Nederlandstalige bevolking in België  
(i.e. Vlaanderen en Brussel) van zij die op 25 mei 2019 minstens 18 jaar geworden  
zijn tot 75 jaar.

WANNEER
De datacollectie liep van eind februari tot midden april 2019.



STEEKPROEF
Vlaams representatieve steekproef
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Vlamingen namen 
deel aan deze 

studie

Al deze Vlamingen zijn 
stemgerechtigd (minimum 18 jaar)  

op 26 mei 2019 en hebben de 
Belgische nationaliteit

3197

Gewogen (door TNS) op: 
Geslacht  - Leeftijd - Provincie - Opleidingsniveau x provincie - Beroep x provincie



WAARDENKADER

Sinds 2009 bevragen we dezelfde segmenten. 

Elk segment is opgebouwd uit: 

 OVERTUIGINGEN
 zoals ‘de wereld verandert te snel, het is moeilijk om bij te blijven’

 WAARDEN
 zoals ‘optimaal genieten van het leven’

 PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN
 zoals open, menselijk, streng…

Dit geeft zes segmenten in onze samenleving: 
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HET VLAAMS WAARDENKADER SINDS 2009
De kijk op het leven, de samenleving en de wereld wordt bepaald door:

Welke opvattingen,  
meningen en aspiraties  
hebben Vlamingen met 

betrekking tot hun persoonlijk 
leven en de Vlaamse 

samenleving? 

zoals ‘de wereld 
verandert te snel, 
het is moeilijk om  

bij te blijven’

zoals optimaal 
genieten van  

het leven

zoals streng, 
spontaan,…

Waar hechten Vlamingen 
persoonlijk belang aan in 
hun leven en de Vlaamse 

samenleving? 

Wat zijn de kenmerken van 
een ideale samenleving? 

OVERTUIGINGEN WAARDEN PERSOONLIJKHEID
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HET VLAAMS WAARDENKADER

IK WIJ

ANGSTIG 

VERTROUWENSVOL

Grenzen verleggen

Hoopvol voor  
de toekomst

Hoopvol voor  
de toekomst

Gelijke kansen  
voor iedereen

Verdraagzaamheid

Belangeloos inzetten 
voor organisaties

Gematigd

Solidair

Investeren in milieu  
en natuur voor  

de toekomst Meer solidariteit nodig, 
als groep sterker

Hechte lokale
gemeenschapsbanden

Samen schouders 
onder maatschappij

Jezelf verder ontwikkelen

Geloofwaardig

Openheid
Open

Menselijk

Mensen moeten
individuele keuzes 

kunnen maken

Uitdagingen en  
afwisseling in het leven

Vrijheid in doen  
en denken

Dromen nastreven

Politiek moet zorgen  
dat economie draait

Kinderen moeten voldoende 
ondersteuning krijgen

Moderne maatschappij
meer mogelijkheden

Succesvol Durven investeren in de  
welvaart voor de toekomst

Als je echt wil, kan  
iedereen werk vinden

Streven naar  
welvarende toekomst

Eerder oudere  
mensen vertrouwen

Mijn familie en mijn 
huis zijn mijn houvast

Gerespecteerd 
worden

Bekwaam

Een zeker gevoel  
van macht

Meetellen in maatschappij 
door te werken

Eigen identiteit beleven  
als Vlaming

Meer politie nodig  
om te controleren

Politie meer 
zichtbaar, geeft

veilig gevoel

Respect voor waarden, 
normen en wetten

Streng

Traditioneel
Betrouwbaar

Moeite om bij te blijven

Veiligheid Ernstig
Meer tijd nodig voor gezin

Hechte familiebanden

Streven naar  
stabiele samenleving

Kinderen grootbrengen  
mag geen luxe zijn

Investeren in leefbare 
woonomgeving

Vriendelijk

‘s Avonds meer op straat 
keuvelen met buren

Spontaan

Optimistisch

Zacht
Hechte vriend-
schapsbanden

Behoud van  
eigen identiteit

Duidelijkheid en zekerheid

Vooruitstrevend

Dynamisch

Optimaal genieten  
van het leven

Charismatisch,  
inspirerend

Verantwoordelijk

Krachtig

Jong

Vernieuwend

Succesvol zijn

Pragmatisch

Eerlijkheid en oprechtheid
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NIET ELKE VLAMING HEEFT DEZELFDE VERWACHTINGEN

ANGSTIG 

VERTROUWENSVOL

Menselijk

Grenzen verleggen

Hoopvol voor  
de toekomst

Hoopvol voor  
de toekomst

Gelijke kansen  
voor iedereen

Verdraagzaamheid

Belangeloos inzetten 
voor organisaties

Gematigd

Solidair

Investeren in milieu  
en natuur voor  

de toekomst Meer solidariteit nodig, 
als groep sterker

Hechte lokale
gemeenschapsbanden

Samen schouders 
onder maatschappij

Jezelf verder ontwikkelen

Geloofwaardig

Openheid
Open

Mensen moeten
individuele keuzes 

kunnen maken

Uitdagingen en  
afwisseling in het leven

Vrijheid in doen  
en denken

Dromen nastreven

Politiek moet zorgen  
dat economie draait

Kinderen moeten voldoende 
ondersteuning krijgen

Moderne maatschappij
meer mogelijkheden

Succesvol Durven investeren in de  
welvaart voor de toekomst

Als je echt wil, kan  
iedereen werk vinden

Streven naar  
welvarende toekomst

Eerder oudere  
mensen vertrouwen

Mijn familie en mijn 
huis zijn mijn houvast

Gerespecteerd 
worden

Bekwaam

Een zeker gevoel  
van macht

Meetellen in maatschappij 
door te werken

Eigen identiteit beleven  
als Vlaming

Meer politie nodig  
om te controleren

Politie meer 
zichtbaar, geeft

veilig gevoel

Respect voor waarden, 
normen en wetten

Streng

Traditioneel
Betrouwbaar

Moeite om bij te blijven

Veiligheid Ernstig
Meer tijd nodig voor gezin

Hechte familiebanden

Streven naar  
stabiele samenleving

Kinderen grootbrengen  
mag geen luxe zijn

Investeren in leefbare 
woonomgeving

Vriendelijk

‘s Avonds meer op straat 
keuvelen met buren

Spontaan

Optimistisch

Zacht
Hechte vriend-
schapsbanden

Behoud van  
eigen identiteit

Duidelijkheid en zekerheid

Vooruitstrevend

Dynamisch

Optimaal genieten  
van het leven

Charismatisch,  
inspirerend

Verantwoordelijk

Krachtig

Jong

Vernieuwend

Succesvol zijn

Pragmatisch

Eerlijkheid en oprechtheid

BOUWERS

ONDERNEMERS

STRAKKE VLAMINGEN
GEZINS-

BEWUSTEN

MICRO- SOCIALEN

SAMENLEVINGS- VERBETERAARS

IK WIJ
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DIT GEEFT ZES SEGMENTEN IN ONZE SAMENLEVING: 

Mijn ideale samenleving 
= talrijke mogelijkheden 

voor exploratie en 
persoonlijke ontplooiing

In mijn ideale samenleving  
is er solidaire verbondenheid  
in het streven naar een betere  

wereld voor iedereen

In mijn ideale samenleving zijn 
economie en werkgelegenheid 

succesfactoren voor eigen 
geluk en waardering

Mijn ideale samenleving =  
een betrouwbare omgeving  

om sociaal te groeien

Mijn ideale samenleving =  
een strikte structuur waar  

regels zorgen voor zekerheid 

Mijn ideale samenleving =  
een veilige plek waar we als  
gezin geborgen kunnen zijn

BOUWERS

SAMENLEVINGS- 
VERBETERAARS

ONDERNEMERS

MICROSOCIALEN

STRAKKE  
VLAMINGEN

GEZINSBEWUSTEN

1

4

2

5

3

6

Studiedienst



EVOLUTIES IN WAARDENKADER 
2013 vs. 2019

IK WIJ

ANGSTIG 

VERTROUWENSVOL

(Gewicht 2: natrep)

( + 2.1 %-punt) BOUWERS
14,0%

16,1%

SAMEN- 
LEVINGSVER- 
BETERAARS

15,5%

15,2%
( - 0.3 %-punt)

MICRO-
SOCIALEN

15,4%

16,1%
( + 0.7 %-punt)

ONDER- 
NEMERS

16,9%

18,0%
( + 1.1 %-punt)

STRAKKE
VLAMINGEN

18,6%

17,9%
( - 0.7 %-punt)

2013

2019

GEZINS-
BEWUSTEN

19,6%

16,6%
( - 3.0 %-punt)
*significante daling 
ten aanzien van 2013 
(betrouwbaarheidsinterval 
95%)
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Politieke prioriteiten



POLITIEKE PRIORITEITEN:  
absolute top prioriteit…

De Vlaming wil dat 
de politiek zorgt voor 

hem en zijn gezin 
nu (criminaliteit en 
gezondheidszorg)  
en in de toekomst  
(goed pensioen)

Blijft: ZORG VOOR MIJ, 
M’N GEZIN EN EEN VEILIGE OMGEVING

% geven de grootste top 
prioriteit weer: score 10 
op de 10 puntenschaal

Q2.5. In welke mate moet de politiek zich in de volgende 5 jaar bezighouden met onderstaande thema’s ?  
Score 10 op 10 puntenschaal (1: Helemaal niet met bezig houden – 10: Topprioriteit). Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)
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POLITIEKE PRIORITEITEN:  
detail

Migratie en Vlaamse 
zelfstandigheid 

polariseren meer,  
net zoals vorige keer

Studiedienst

Q2.5. In welke mate moet de politiek zich in de volgende 5 jaar bezighouden met onderstaande thema’s ?  
Score 10 op 10 puntenschaal (1: Helemaal niet met bezig houden – 10: Topprioriteit). Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



POLITIEKE PRIORITEITEN:  
Evolutie – Ranking

*Deze items warden niet bevraagd in de meting van 2013

Ranking
De grootste stijger (in ranking) is  
“Een kwalitatief hoogstaand 
onderwijs”. Die stijgt 4 plaatsen

De grootste dalers zijn  
(elk met 5 plaatsen):
•  Zo veel mogelijk jobs (22%)
•  Meer verkeersveiligheid (21%)
•  Een goeie woning voor 

iedereen (21%)

Studiedienst

Thema 2019 2013 ▲

Een goed pensioen voor iedereen (37%) 1 1 0
Een goede gezondheidszorg voor iedereen (34%) 2 2 0
De criminaliteit beter bestrijden* (32%) 3 n.a. *
Een betere justitie (28%) 4 3 -1
Betere welzijnsvoorzieningen (28%) 5 6 1
Armoede bestrijden (27%) 6 7 1
Minder migratie (26%) 7 4 -3
Een kwalitatief hoogstaand onderwijs (25%) 8 12 4
Een begroting in evenwicht (24%) 9 8 -1
Zo veel mogelijk jobs (22%) 10 5 -5
Een vlottere mobiliteit (22%) 11 11 0
Een schoner milieu (22%) 12 13 1
Een beter klimaat * (22%) 13 n.a. *
Meer verkeersveiligheid (21%) 14 9 -5
Een goeie woning voor iedereen (21%) 15 10 -5
Het mentaal welzijn van de mensen* (21%) 16 n.a. *
Meer Vlaamse zelfstandigheid (16%) 17 14 -3



PRIORITEITEN

VROUWEN
Zitten meer op welzijnsthema’s zoals armoede, huis, milieu, klimaat, 
pensioen, gezondheidszorg… 

LAGERE SOCIALE KLASSEN
Meer jobs, mentaal welzijn, justitie,…

JONGEREN
Klimaat, milieu. Klimaat delen ze met 55+ (maar ouderen vinden  
algemeen alles meer prioritair). 
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Angsten



ANGSTEN: 
Evolutie

Men is bang van 
dezelfde zaken als 
in 2014. Het klimaat 
wordt wel de vierde 
angst in het totaal. 

Vlaming  
blijft even  

angstig

* Significant verschillend (p<0,05)

Studiedienst

Ongeneeslijk ziek worden

Ongecontroleerde migratie

Een te lage levensstandaard eens ik op pensioen ben

Het klimaat dat beschadigd wordt

Niet meer kunnen sparen

Dat mijn kinderen geen mooie toekomst zullen hebben*

Slachtoffer worden van een misdrijf

Mijn maandelijkse facturen niet meer kunnen betalen

Psychisch er onder door gaan

Een stuurloos België*

De technologie niet meer kunnen volgen

Niet meer mee kunnen op het werk

Geen huis kunnen kopen*

Mijn job verliezen*

De splitsing van België

  2009           2014           2019



67 18 87

69 15 510

69 15 115

70 14 79

71 13 97

71 12 88

71 12 107

73 16 65

73 12 105

73 11 124

76 9 95

11 STELLINGEN WAAR HET MEEST CONSENSUS OVER IS
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 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik heb het gevoel dat wie rijk en machtig is meer mag dan een gewone burger

Ik heb het gevoel dat politici te veel voordelen krijgen

Ik heb het gevoel dat sommige mensen straffeloos geen belastingen betalen

Er moet meer solidariteit komen tussen de mensen

Ik vind dat mensen die onze waarden niet aanvaarden, hier niet thuishoren

Een eigen huis hebben is erg belangrijk in mijn leven

Ik vind het maar normaal om me te ontfermen over mijn ouders als ze 
hulpbehoevend zijn

Ik vrees dat onze sociale zekerheid in de toekomst onbetaalbaar zal blijken

Ik vind dat mensen op sociale media (Facebook, Instagram, ...)  
heel hard zijn voor elkaar

Ik heb het gevoel dat er in onze samenleving weinig rekening wordt  
gehouden met het psychisch welbevinden van de mensen

Ik voel me thuis in Vlaanderen

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



33 22 341

33 20 1433

36 21 835

37 20 439

38 20 537

40 20 436

40 22 1127

44 20 432

43 17 536

43 21 432

46 16 534

45 17 730

12 STELLINGEN DIE HET MEEST VERDEELDHEID OPROEPEN

Studiedienst

 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik heb er vertrouwen in dat justitie rechtvaardig is

Ik vind van mezelf dat ik een zwaar beroep heb

Ik geloof dat mijn kinderen nog wel een goeie woning zullen kunnen betalen

Zelfs als allochtonen goed Nederlands spreken, blijf ik wantrouwig

Ik heb er vertrouwen in dat ik op latere leeftijd de zorg zal krijgen die ik wil

Ik ben bereid om meer te betalen voor milieuvervuilende producten  
(cf. wegwerpverpakkingen, ...

Ik worstel met de balans tussen werken en vrije tijd/niet werken

Ik voel me soms erg eenzaam in deze maatschappij

Ik zou mij ongemakkelijk voelen als iemand 
achter een loket een hoofddoek draagt

Als ik ergens naartoe moet, dan bekijk ik vooraf ook 
wat mijn opties zijn met het openbaar vervoer

Ik heb met wat ik verdien (loon, pensioen, uitkering) niet 
genoeg om het einde van de maand te  halen.

Ik ben bereid om mijn privacy op te geven voor meer veiligheid 

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



Consensus Verdeeldheid

GEVOEL VAN ONRECHTVAARDIGHEID 
Wie politieke of financiële macht heeft, 
heeft meer voordelen.

HARDHEID IN DE SAMENLEVING 
Mensen zijn hard op sociale media, heb-
ben te weinig oog voor psychisch welbe-
vinden, nood aan meer solidariteit

RESPECT 
Voor hulpbehoevende ouders, voor 
‘onze’ waarden

FINANCIËLE (ON)ZEKERHEID 
Eigen huis als belangrijkste verzekering 
voor de toekomst, onrust over betaal-
baarheid van sociale zekerheid.

VLAMINGEN VOELEN ZICH THUIS IN 
VLAANDEREN!

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 
Gaan mijn kinderen nog een goeie wo-
ning kunnen betalen? Ga ik later goeie 
zorg kunnen krijgen? 

RECHTVAARDIGHEID 
Is justitie rechtvaardig? Hebben mensen 
met een uitkering te veel voordelen? 

DIVERSITEIT 
Wantrouwen tegenover migranten, 
hoofddoek achter het loket

WELBEVINDEN 
Eenzaamheid, combinatie werk/vrije tijd, 
zwaar beroep

KOOPKRACHT 
Het einde van de maand halen

VERSCHILLEN HANGEN VAAK  
SAMEN MET CONTEXT (EIGEN  
SOCIO- ECONOMISCHE SITUATIE,  
EIGEN WERKSITUATIE) EN GESLACHT/ 
LEEFTIJD

Studiedienst

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



65 19 12

62 20 14

53 22 20

46 16 34

40 20 36

KLIMAAT EN MILIEU
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 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik ben bezorgd over de luchtkwaliteit van ons land

Ik ben bereid om mijn leven aan  
te passen voor een beter milieu

Ik ben bereid mijn manier van verplaatsen  
aan te passen voor een beter klimaat

Als ik ergens naartoe moet, dan bekijk ik vooraf ook  
wat mijn opties zijn met het openbaar vervoer

Ik ben bereid om meer te betalen voor milieuvervuilende  
producten (cf. wegwerpverpakkingen, ...

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik vind dat mensen die onze waarden  
niet aanvaarden hier niet thuishoren

Ik heb de indruk dat er meer aandacht is voor  
extreme meningen in onze samenleving

Ik ben bezorgd over de aanwezigheid van de islam in België

We moeten aanvaarden dat we met  
verschillende culturen leven in dit land

Ik vind het belangrijk dat we respect  
hebben voor onze katholiek tradities

Ik krijg in mijn dagelijks leven te maken met vooroordelen

Ik vind dat er te veel aandacht is voor mensen die  
het klassieke man-vrouw beeld niet volgen

Ik zou mij ongemakkelijk voelen als iemand 
achter een loket een hoofddoek draagt

Zelfs als allochtonen goed Nederlands  
spreken, blijf ik wantrouwig

61 14 17

46 23 26

47 21 26

53 18

820

71 12 7

44 24 23

43 17 36

37 20 39

64

24

SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT
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Minimum: ‘onze’ waarden aanvaarden en geen extreme meningen. 
Maar sommige Vlamingen leggen de lat heel hoog.

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TUSSEN JONG (18-25) EN OUD (55+)
En tussen hoogste en laagste sociale groepen
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31
40

60
54

46
68

59
78

34
47

% AKKOORD

We moeten aanvaarden 
dat we met verschillende 
culturen leven in dit land

Ik ben bezorgd over  
de aanwezigheid  

van de islam in België

Ik vind dat mensen die onze 
waarden niet aanvaarden, 

hier niet thuishoren

Ik zou mij ongemakkelijk  
voelen als iemand achter een 

loket een hoofddoek draagt

Zelfs als allochtonen  
goed Nederlands spreken,  

blijf ik wantrouwig

 18 - 25           55+

47
38

49
43

51
42

65
56

45
59

49
30

% AKKOORD

We moeten aanvaarden 
dat we met verschillende 
culturen leven in dit land

Ik ben bezorgd over  
de aanwezigheid  

van de islam in België

Ik zou mij ongemakkelijk  
voelen als iemand achter een 

loket een hoofddoek draagt

Ik vind het belangrijk dat  
we respect hebben voor  
onze katholieke tradities

Ik vind dat er te veel aandacht is 
voor mensen die het klassieke 

man-vrouw beeld niet volgen

Zelfs als allochtonen  
goed Nederlands spreken,  

blijf ik wantrouwig

 laagste (7-8)           hoogste (1-2)



57 13 14

45 17 30

33 20 33

53 20 19

KOOPKRACHT EN ARBEID
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Bezorgdheid over werken tot 67 jaar stijgt bij wie nu beroepsactief is (68%).  
Het einde van de maand halen is een groter probleem bij de laagste sociale 

groepen (60%), maar ook een derde van de hoogste sociale groepen worstelen 
hiermee. Van wie werkt, vindt 45% dat ze een zwaar beroep hebben (arbeiders: 
50%), maar ook 20% van niet-actieven verklaart een zwaar beroep te hebben.

 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik vraag me af of ik wel zal aankunnen  
om tot mijn 67 te blijven werken

Ik heb met wat ik verdien (loon, pensioen, uitkering)  
niet genoeg om het einde van de maand te halen

Ik heb het gevoel dat er genoeg  
jobs zijn voor mensen zoals ik

Ik vind van mezelf dat ik een zwaar beroep heb

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik vind het maar normaal om me te ontfermen  
over mijn ouders als ze hulpbehoevend zijn

Ik vind dat mensen op sociale media (Facebook,  
Instagram, ...) heel hard zijn voor elkaar

Ik heb het gevoel dat er in onze samenleving 
weinig rekening wordt gehouden met het 

psychisch welbevinden van de mensen.

Onze maatschappij heeft niet genoeg  
aandacht voor gehandicapten.

Ik voel me soms erg eenzaam in deze maatschappij

Ik worstel met de balans tussen  
werken en vrije tijd/niet werken

Ik heb er vertrouwen in dat ik op latere  
leeftijd de zorg zal krijgen die ik wil 

71 12 7

67 18 7

1064 19

44 20 32

40 22 27

38 20 37

51569

ZORG
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Vlaming hecht veel belang aan zorg en vraagt meer aandacht voor psychisch 
welbevinden en mensen met een handicap. Een niet onbelangrijk deel worstelt ook 
zelf met een aantal thema’s: balans werk/vrije tijd (51% van wie werkt, eenzaamheid 

(hoger bij vrouwen en jongeren), toekomst van de zorg ...

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



76 9 5

73 11 4

73 12 5

46 20 28

33 22 41

RECHTVAARDIGHEID
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Algemeen gevoel van onrechtvaardigheid over wie macht of geld heeft,  
meer verdeeldheid over wie een uitkering krijgt. Vertrouwen in justitie  

blijft laag (maar lijkt wat toegenomen in vergelijking met 2013). 

 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik heb het gevoel dat wie rijk en machtig is  
meer mag dan een gewone burger

Ik heb het gevoel dat sommige mensen straffeloos  
geen belastingen betalen

Ik heb het gevoel dat politici te veel voordelen krijgen

Ik heb de indruk dat mensen die een uitkering krijgen,  
te veel voordelen hebben

Ik heb er vertrouwen in dat justitie rechtvaardig is

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



70 14 9

65 17 10

52 23 22

36 21 35

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Studiedienst

Vrij veel Vlamingen zijn hoopvol, maar het vertrouwen in de toekomst daalt,  
wanneer het gaat over een aantal concrete zaken: betaalbaarheid sociale 

zekerheid, volgende generatie, huisvesting,… Zeker bij de laagste sociale groepen 
is er minder vertrouwen in de toekomst van de volgende generatie.

 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik vrees dat onze sociale zekerheid in 
de toekomst onbetaalbaar zal blijken

Ik ben ik het algemeen  
hoopvol voor de toekomst

Ik ben er bezorgd over dat de  
volgende generatie het minder  

goed gaat hebben dan ik zelf 

Ik geloof dat mijn kinderen nog wel  
een goeie woning zullen kunnen betalen

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)



65 19 11

24 18 55

56 18 18

45 24 25

OVERHEID EN ONDERWIJS

Q24. In welke mate gaat u akkoord met elk van deze uitspraken? 1: Helemaal niet akkoord – 7: Volledig akkoord. Basis: Nationaal representatieve steekproef (N=3197)

Studiedienst

Wantrouwen tegenover overheid: veel regels en weinig inspraak.  
Leeft minder bij jongeren. Onderwijs: gevoel dat de lat lager ligt,  

maar toch nog veel vertrouwen dat onderwijs ok is.

 Akkoord (5-7)          Neutraal (4)          Niet akkoord (1-3)          Weet niet

Ik heb het gevoel dat de overheid 
ons te veel regels oplegt

Volgens mij ligt men in het 
onderwijs de lat steeds lager

Ik heb het gevoel dat ik inspraak 
heb in hoe wij geregeerd worden

Ik denk dat ons onderwijs aangepast is aan 
de kennis en kunde die we nodig hebben in 

onze samenleving vazndaag




