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1 Situering van het onderzoek

Het onderzoeksproject “de levensloop van jongvolwassenen” is het vierde
project binnen een samenwerkingsverband tussen P&V, Knack, Le
Vif/L’express, de RTBF en de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit
Brussel. Het eerste project onderzocht in 2001 de solidariteitsgevoelens van
Vlamingen en hun steun voor het sociaal zekerheidsstelsel. In 2002 werd de
samenwerking voortgezet met een onderzoek bij Belgen naar de
eindeloopbaanproblematiek. Dit onderzoek verliep in samenwerking met het
Ministerie van Sociale Zaken. Het derde project onderzocht de opinies over
de toepassingen van genetica. 

Zowel binnen verschillende wetenschappelijke disciplines als in
beleidskringen bestaat een toenemende aandacht voor de levenslopen van
individuen en dan vooral van jongvolwassenen. In de periode van
jongvolwassenheid worden jonge mannen en vrouwen immers
geconfronteerd met verschillende belangrijke levenskeuzen en transities. Zij
moeten beslissen over hun toekomstige levenspatroon en levensstijl.
Daarom karakteriseren sommige auteurs deze periode als ‘l’âge du choix’
(LaPierre-Adamcyk e.a., 1995). In het algemeen omvat deze levensperiode de
overgang van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid in financieel, sociaal
en emotioneel opzicht, waarbij het opnemen van verantwoordelijkheden een
belangrijk aspect is (Westberg, 2004). 

Het eerste deelrapport handelt over de levensloop in het algemeen. Het
tweede en het derde deelrapport spitsen respectievelijk de aandacht toe op
het gezinsleven en de wereld van de arbeid. Het vierde en laatste deelrapport
handelt over de toekomstverwachtingen van de jongvolwassenen in België.

2 De vragenlijst

Op basis van een literatuurstudie werd een analyseschema opgesteld. Dit
schema diende als leidraad voor het opstellen van de vragenlijst. Over de
literatuurstudie zal in de deelrapporten en substantieve publicaties worden
gerapporteerd. 

Voor het verzamelen van de gegevens opteerden we voor een postenquête.
Die keuze werd ingegeven door de beperkte financiële middelen waarover we
beschikten. Een postenquête wordt doorgaans superieur geacht aan een
telefonische enquête, maar inferieur aan een enquête via face-to-face
interviews. In vergelijking met deze laatste heeft zij in feite zowel voor- als
nadelen. Tot de voordelen behoren: 

 de veel lagere kost, waardoor het aantal respondenten doorgaans hoger
kan zijn, 
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 de mogelijkheid te werken met een zuivere, toevallige steekproef, daar
waar face-to-face-interviews haast altijd met een geblokte steekproef
moeten werken;

 de afwezigheid van een interviewer die de respondent kan beïnvloeden en
sociaal wenselijke antwoorden kan bevorderen.

Tot de nadelen van de postenquête behoren:

 het beperkter aantal vragen dat kan worden gesteld (postenquêtes dienen
korter te zijn dan face-to-face-interviews);

 de mogelijkheid dat de respondent,  bij afwezigheid van een interviewer,
de vragen niet begrijpt en fouten maakt bij het invullen van de vragenlijst;

 de lagere respons. 

Bij het voorbereiden van de vragenlijst en het uitvoeren van de postenquête
werd geprobeerd de nadelen zoveel mogelijk te ondervangen en te
minimaliseren.

Bij de opmaak van vragenlijst werd heel wat aandacht besteed aan de
duidelijkheid en verstaanbaarheid van de vraagstellingen. Ook werd, om de
drempel voor het invullen van de enquête zo laag mogelijk te houden, de
vragenlijst beperkt in lengte. Voor de vragenlijst werd gezocht naar vragen
die niet alleen relevant zijn voor het onderzoek maar die ons toelaten
internationale vergelijkingen te maken. Daarnaast werden voor een aantal
onderzoeksvragen, nieuwe indicatoren ontwikkeld. Deze meetinstrumenten
werden in een eerste fase getoetst in de studentenpoll1 van 2003 (N=639). In
een tweede fase werd de vragenlijst in de definitieve vorm gegoten en
vervolgens onderworpen aan een kleine steekproef (N=142). Dit leek ons
nodig om na te gaan of de vrij ingewikkelde structuur van de vragenlijst voor
de respondenten duidelijk en werkbaar was. Na het verwerken van de
testenquête werd een eerste ontwerp van vragenlijst gemaakt. Deze werd
grondig besproken in de TOR-onderzoeksgroep, wat resulteerde in een
definitieve versie. 

Naast het inhoudelijke werd nog specifiek aandacht besteed aan de lay-out
en de vormgeving van de vragenlijst. Op die manier kan de snelheid van
invullen worden verhoogd en het aantal fouten verlaagd. Dit is zeker het
geval in een vragenlijst waar gepeild wordt naar de voorbije en toekomstige
levensloop. Dit impliceert immers dat er met veel doorverwijzingen gewerkt
moet worden, wat niet evident is in een schriftelijke vragenlijst. We hebben
getracht de lay-out zo aantrekkelijk mogelijk te maken door de vragenlijst in
de vorm van een boekje te drukken.

                                          
1 Twee-jaarlijkse studentenenquête bij de eerstegeneratiestudenten in de cursus

‘inleiding tot de sociologie’
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3 Steekproeftrekking

De beoogde populatie van het TOR/LLP2004 omvat de Belgische inwoners
van België tussen 18 en 36 jaar oud. De steekproef werd getrokken op het
Sopres-databank2, een ambtelijke gegevensbank voor bevolkingsgegevens.
Er werd gebruik gemaakt van een zuiver toevallig steekproef zonder blokking
of clustering, wat een grotere kans tot representativiteit heeft dan
bijvoorbeeld een bloksteekproef vermits in onze opzet alle gemeenten in
België aan bod kunnen komen. De steekproef die voor TOR/LLP2004
getrokken werd bestond uit 10.000 adressen die allen gebruikt werden voor
de postenquête. 

4 Respons

Bij het opstellen van de vragenlijst hebben we het maximaliseren van de
respons als de grote prioriteit vooropgesteld. Dit principe werd eveneens
gehanteerd bij het eigenlijke veldonderzoek, in dit geval, het verzenden van
de vragenlijst. Op dinsdag 13 april 2004 werden 10.000 vragenlijsten
verzonden naar de adressen uit de steekproef. We kozen bewust voor deze
midweekdag opdat de vragenlijsten dan voor het weekend de respondenten
zouden bereiken. Hierdoor beschikten de respondenten over een weekend
om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer twee weken na het verzenden van
de vragenlijst werd op 28 april een herinneringskaartje gezonden. Deze
aanmaning had de bedoeling de mensen die het beantwoorden van de
survey uitstelden,  aan te zetten deze in te vullen en op te sturen. Op 11 mei
werd een volgende poging ondernomen om de non-respons te verlagen door
een tweede maal de vragenlijst op te sturen naar alle respondenten, gevold
door het verzenden van een tweede herinneringskaart op 26 mei.

In de tabel hieronder wordt het verloop en de respons van de survey
schematisch voorgesteld. We hebben de respons in verschillende periodes
ingedeeld zodat we bij de analyse van de gegevens kunnen nagaan of er
verschillen zijn tussen de vragenlijsten die in het begin zijn binnen gekomen
en deze die later bijvoorbeeld na de tweede zending, zijn binnengekomen.

In de eerste fase van de postenquête, nog vóór het verzenden van het
herinneringskaartje, hebben 2341 respondenten de vragenlijst ingevuld en
teruggezonden. Dit stemt overeen met een brutoresponsratio van 23.4%. 

Op het einde van de tweede fase, na het verzenden van het
herinneringskaartje, hadden we 3314 ingevulde vragenlijsten verzameld
oftewel 33.1%. Het effect van het herinneringskaartje zou dan grosso modo
op een responsratio van 10 percentpunten geschat kunnen worden.  Twee
weken later werd de vragenlijst nogmaals opgestuurd.

                                          
2 Nu: WegenerDM
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TABEL 1: RESPONS VOOR DE VIER VERZENDIGEN (V1- V4)

Verzenddatum Aantal verzonden Respons (ingevuld) Som respons

V1 Di 13/04/04 10002 (5917/4085) 2341 (23,37%) 2341 (23,40%)
V2 Wo 28/04/04 10002 (5917/4085) 973 (+9,73%) 3314 (33,13%)
V3 Di 11/05/04 7770 (4264/3506) 843 (+8,43%) 4157 (41,56%)
V4 Wo 26/05/04 6650 (3540/3110) 509 (+5.09%) 4666 (46.2%)

Het vlotte verloop van het onderzoek liet ons toe op 1 juni het veldwerk af te
ronden. Bij het afsluiten beschikten we in totaal over 4666 ingevulde
vragenlijsten, wat overeenkomt met een brutorespons van 46.2%. 

Tussen het trekken van de steekproef en het uiteindelijk verzenden van de
vragenlijst gingen enkele maanden voorbij. Dit betekent dat een aantal
personen in tussentijd verhuizen, overlijden, langdurig afwezig zijn, zwaar
ziek werden of algemeen in een psychische of fysieke toestand terechtkomen
die hen niet toelaat de vragenlijst in te vullen. Doorgaans wordt er van
uitgegaan dat ongeveer 7% respondenten uit de initiële steekproef zich in
één van deze situaties bevindt, en dus eigenlijk geen deel uitmaakt van de
onderzoeksbevolking Op een steekproef van 10.000 respondenten betekent
dit 9300 effectieve respondenten. In totaal werden ons 4666 vragenlijsten
teruggezonden wat een nettorespons betekent van 50.2%. Dat is zeer
bevredigend voor een postenquête. 

5 Controle en data-invoer

De  volgende stap in het onderzoek omhelst de controle op de kwaliteit van
de ingevulde vragenlijsten en het inponsen van de gegevens. Vooraleer de
vragenlijsten te laten inponsen, werden ze één voor één manueel nagekeken
en geprecodeerd. 

De gegevens uit de 4666 vragenlijsten werden vervolgens ingeponst. Om de
validiteit te verhogen en het aantal inponsfouten te minimaliseren, werden
ze ingevoerd in een vooropgesteld programma in SPSS (data-entry) waarin
de doorverwijzingen en de mogelijke range van antwoordcijfers ingebouwd
werden. Op deze manier was het enkel mogelijk om die vragen in te voeren
die van toepassing zijn op de respondent en werd er gewaarschuwd als een
ander cijfer werd ingevoerd dan in het programma ingebouwd. Het
afgeleverde gegevensbestand bevatte dus nauwelijks fouten waardoor na een
korte periode van controle en datacleaning van start kon gegaan worden met
de analyse van de gegevens.
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6 Beoordelen van de representativiteit

Hoewel een respons van bij de 50% zeer hoog is voor een post-enquête, is
dat relatief laag, vergeleken bij de beter geslaagde face-to-face-enquêtes die
een respons van 60 à 70% halen3. Deze lagere respons kan de
representativiteit schaden, wat dan weer kan worden gecompenseerd door
het zuivere karakter van de toevalssteekproef en de grotere omvang van de
steekproefbevolking. Uit vergelijkingen van de representativiteit van
postenquêtes met face-to-face-enquêtes en met een standaard (bv.
bevolkingsstatistieken) blijkt bovendien dat er postenquêtes het qua
representativiteit zeker niet slechter doen dan face-to-face enquêtes
(Elchardus & Tresignie, 2002). 

Zowel in postenquêtes als in face-to-face-onderzoek zorgt de nonrespons
voor een vetekening van de steekproef. Doorgaans is het zo dat sociaal-
economisch zwakke of margniale personen in minder mate aan enquêtes
deelnemen. Deze afwijking van de representatieviteit kan bijzonder storend
zijn voor sociologisch onderzoek. Daarom proberen we dit euvel via weging
te ondervangen. We wegen daarvoor naar onderwijsniveau, waarschijnlijk de
betere enkelvoudige indicator voor de sociaal-economische toestand. Ook
vertekeningen naar leeftijd, geslacht en regio worden weggewerkt door het
gebruik van een wegingscoëfficiënt.

We vergelijken eerst de verdeling naar onderwijsniveau, opgedeeld naar
leeftijd en geslacht, van de steekproef met deze van de Labour Force Survey4

(tabel 2). Op basis van onderstaande tabel wordt reeds duidelijk dat de
lagergeschoolden ondervertegenwoordigd zijn, zowel bij mannen als bij
vrouwen, zowel bij 18 tot 25-jarigen als bij 26 tot 35-jarigen.

TABEL 2: VERGELIJKING TUSSEN DE VERDELING NAAR ONDERWIJSNIVEAU, LEEFTIJD EN

GESLACHT IN DE STEEKPROEF EN DE POPULATIE (CELPERCENTAGES)
18-25 26-35 totaal

LFS1999 LLP2004 LFS1999 LLP2004 LFS1999 LLP2004
man tem hoger sec. tso 21.9 13.9 36.6 29.1 58.5 43.0

Hoger secundair aso 11.8 17.5 6.7 4.7 18.5 22.2
Hogescholenonderwijs 3.3 4.0 10.7 18.2 14.0 22.2
Universitair onderwijs 1.3 1.3 7.7 11.3 9.0 12.6
Totaal 38.3 36.8 61.7 63.2 100 100

vrouw tem hoger sec. tso 16.5 11.2 30.0 25.0 46.5 36.2
Hoger secundair aso 13.8 18.6 9.8 5.3 23.6 23.9

                                          
3  Toch als men deze berekend op het aantal gecontacteerde adressen en niet op het

aantal getrokken adressen en vervangadressen. Bij de laatste berekeningswijze is de
respons voor face-to-face enquêtes veel lager.

4 Jaarlijks worden door het NIS 48000 huishoudens willekeurig uitgeloot. De leden van
die huishoudens worden twee maal (met een interval van drie maanden) ondervraagd
over hun werk-, of werkloosheidssituatie, of over hun toestand van niet-actief zijn. De
eerste bevraging gebeurt face-to-face, de tweede schriftelijk. De medewerking is
verplicht.
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Hogescholenonderwijs 5.2 5.9 16.5 22.8 21.7 28.7
Universitair onderwijs 1.7 2.3 6.5 8.9 8.3 11.2
Totaal 37.2 37.9 62.8 62.1 100 100

Deze vertekening komt tot uiting in de tabel met wegingscoëfficiënten (Tabel
3). De categorieën die ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef krijgen
een gewicht mee van boven 1, de categorieën die oververtegenwoordigd zijn,
geven we een gewicht lager dan 1 mee.

TABEL 3: WEGINGSCOËFFICIËNTEN GEBASEERD OP DE VERDELING NAAR

ONDERWIJSNIVEAU, LEEFTIJD EN GESLACHT

18-25 jaar 26-35 jaar 18-35 jaar 
man T.e.m. hoger sec. tso 1.57 1.26 1.36

Hoger secundair aso 0.67 1.44 0.84
Hogescholenonderwijs 0.83 0.59 0.63
Universitair onderwijs 1.01 0.68 0.71
Totaal 1.04 0.98 1.00

Vrouw T.e.m. hoger sec. tso 1.48 1.2 1.29
Hoger secundair aso 0.74 1.84 0.98
Hogescholenonderwijs 0.89 0.72 0.76
Universitair onderwijs 0.76 0.73 0.74
Totaal 0.98 1.01 1.00

Na de weging op het scholingsniveau, wegen we vervolgens op geslacht,
leeftijd en regio. Hiervoor baseren we ons op de bevolkingsgegevens van 1
januari 2003. Tabel 4 geeft de verdeling naar geslacht, leeftijd en regio in de
steekproef en in de bevolking. De categorieën die in de steekproef
ondervertegenwoordigd zijn, krijgen een gewicht mee van boven de 1,
categorieën die oververtegenwoordigd zijn, geven we een wegingscoëfficiënt
van onder de 1.

TABEL 4: VERGELIJKING TUSSEN DE VERDELING NAAR REGIO, LEEFTIJD EN GESLACHT IN

DE STEEKPROEF EN DE POPULATIE

Bevolkings-
gegevens

LLP2004 Weging

Regio Vlaanderen 56.9 61.7 0.92
Brussel 11.4 7.7 1.48
Wallonië 31.7 30.6 1.04

Geslacht Vrouw 49.4 55.7 0.91
Man 50.6 44.3 1.11

leeftijd 18-25 jaar 41.5 37.2 1.11
26-35 jaar 58.5 62.8 0.93

De gecombineerde wegingscoëfficienten zijn in tabel 5 te vinden. Deze
variëren van minimum 0.56 voor mannen en vrouwen tussen 26 en 36 jaar
in het Brusselse hoofdstedelijk gewest en het Vlaams gewest tot 2.86 voor
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lagergeschoolde mannen tussen 18 en 25 jaar uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en 2.30 voor 26- tot 36-jarige vrouwen met ten
hoogste hoger algemeen secundair onderwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Wegingscoëfficiënten van deze grootte-orde zijn courant in survey-
onderzoek en zeker geen uitzondering.

TABEL 5: WEGINGSCOËFFICIËNTEN NAARONDERWIJSNIVEAU, LEEFTIJD, GESLACHT EN

REGIO

Regio Geslacht Leeftijd tot
hoger

tso

hoger
aso hogesch

ool

univ Totaal

Man 18-25 2.86 1.22 1.51 1.84 1.78Brussels hoofd-
stedelijk gewest 26-36 1.93 2.20 0.90 1.04 1.40

Totaal 2.38 1.58 1.01 1.09 1.54
Vrouw 18-25 2.21 1.11 1.33 1.14 1.35

26-36 1.50 2.30 0.90 0.91 1.13
Totaal 1.78 1.31 0.98 0.96 1.22

Totaal 18-25 2.56 1.16 1.39 1.29 1.54
26-36 1.69 2.23 0.90 0.98 1.25
Totaal 2.08 1.44 0.99 1.02 1.36

Vlaams gewest Man 18-25 1.78 0.76 0.94 1.14 1.17
26-36 1.20 1.37 0.56 0.65 0.93
Totaal 1.38 0.87 0.63 0.71 1.02

Vrouw 18-25 1.38 0.69 0.83 0.71 0.91
26-36 0.93 1.43 0.56 0.57 0.80
Totaal 1.07 0.85 0.62 0.60 0.84

Totaal 18-25 1.58 0.72 0.87 0.86 1.02
26-36 1.06 1.41 0.56 0.61 0.86
Totaal 1.22 0.86 0.62 0.65 0.92

Waals gewest Man 18-25 2.01 0.86 1.06 1.29 1.38
26-36 1.35 1.55 0.63 0.73 1.06
Totaal 1.55 1.01 0.72 0.78 1.17

Vrouw 18-25 1.55 0.78 0.93 0.80 1.08
26-36 1.06 1.62 0.63 0.64 0.90
Totaal 1.22 1.02 0.70 0.67 0.96

Totaal 18-25 1.76 0.81 0.98 0.92 1.20
26-36 1.20 1.59 0.63 0.68 0.97
Totaal 1.37 1.01 0.71 0.72 1.05

Totaal Man 18-25 1.92 0.83 1.01 1.26 1.28
26-36 1.27 1.60 0.60 0.75 1.01
Totaal 1.48 1.00 0.68 0.80 1.11

Vrouw 18-25 1.48 0.75 0.90 0.82 0.99
26-36 1.00 1.55 0.61 0.66 0.85
Totaal 1.15 0.93 0.67 0.69 0.91

Totaal 18-25 1.70 0.79 0.94 0.95 1.12
26-36 1.13 1.57 0.61 0.71 0.92
Totaal 1.31 0.96 0.67 0.74 1.00
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Wanneer we deze wegingscoëfficiênten toepassen op de data, krijgen we de
volgende gecorrigeerde verdeling naar achtergrondkenmerken die mooi
overeenstemt met de verdeling in de bevolking.

TABEL 6: GEWOGEN FREQUENTIES

Percentage
Scholing tem hoger sec. tso 51.6

Hoger secundair aso 22.2
Hogescholenonderwijs 17.4
Universitair onderwijs 8.8

Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.2
Vlaams Gewest 58.4
Waals Gewest 29.4

Geslacht Man 49.4
Vrouw 50.6

Leeftijd 18-25 jaar 41.8
26-36 jaar 58.2

7 Schaalgegevens

In dit deel geven we een overzicht van de schalen die opgenomen zijn in de
vragenlijst. Deze meetinstrumenten zijn zowel reeds bestaande schalen die
in vele andere onderzoeken hun diensten hebben bewezen als nieuwe
meetschalen die we getoetst hebben in een enquête bij de
eerstegeneratiestudenten in 2003 (N=639). Op deze manier hadden we meer
zekerheid dat valide en betrouwbare instrumenten aan de respondenten
werden voorgelegd.

7.1 Het gezin

7.1.1 SES princals

Om een gecombineerde maat te construeren die de sociaal-economische
status van het ouderlijk gezin weergeeft, werd een princals-analyse
uitgevoerd op zes variabelen. Deze vormen tesamen één onderliggende
component die de SES van de ouders meet.

TABEL 7: COMPONENTLADINGEN SES
Componentlading

Scholing vader 0.774
Beroep vader 0.711
Statuut vader -0.417
Statuut moeder -0.504
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Scholing moeder 0.830
Beroep moeder -0.759
eigenwaarde 0.466

De categoriecoördinaten geven weer dat de variabele loopt van een lage
sociaal-economische status (negatieve score) tot een hoge sociaal-
economische status (positieve score).

TABEL 8: CATEGORIECOÖRDINATEN SES
Variabele Categorie Categorie-

coördinaten
Onderwijs vader Geen -2.14
Onderwijs moeder Geen -1.95
Onderwijs vader Lager onderwijs -1.26
Onderwijs moeder Lager onderwijs -1.17
Beroep moeder Nooit gewerkt -0.95
Statuut vader Ziek -0.90
Beroep vader Arbeider -0.89
Statuut vader Werkloos -0.72
Statuut moeder Werkloos -0.72
Beroep moeder Arbeider -0.72
Beroep vader Nooit gewerkt -0.64
Statuut vader Andere -0.62
Statuut moeder Ziek -0.54
Statuut moeder Huisvrouw -0.53
Onderwijs moeder Middelbaar onderwijs,niet voltooid -0.51
Onderwijs vader Middelbaar onderwijs,niet voltooid -0.48
Statuut vader Pensioen -0.39
Onderwijs moeder Andere -0.22
Onderwijs vader Middelbaar onderwijs -0.16
Beroep vader Kleine zelfstandige -0.09
Onderwijs vader Andere -0.08
Statuut moeder Andere -0.07
Statuut moeder Pensioen -0.03
Beroep moeder Kleine zelfstandige 0.03
Onderwijs moeder Middelbaar onderwijs 0.04
Beroep moeder Ondernemer 0.25
Statuut vader Werkend 0.34
Beroep vader Bediende 0.39
Beroep vader Ondernemer 0.56
Statuut moeder Werkend 0.58
Statuut moeder Loopbaanonderbreking 0.59
Statuut vader Loopbaanonderbreking 0.68
Onderwijs vader Hoger onderwijs buiten universiteit 0.70
Beroep moeder Bediende 0.73
Beroep vader Leidinggevende functie 0.83
Statuut vader Huisman 0.89
Beroep moeder Leidinggevende functie 1.01
Onderwijs moeder Hoger onderwijs buiten universiteit 1.03
Onderwijs vader Universitair onderwijs 1.25
Onderwijs moeder Universitair onderwijs 1.56
Beroep vader Vrij beroep 1.63
Beroep moeder Vrij beroep 1.91
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7.1.2 Gezinsoriënatie

De gezinsoriëntatie werd gemeten op basis van zes stellingen. 

TABEL 9: GEZINSORIËNTATIE (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn hele
leven bij dezelfde partner zou blijven

78.5 14.8 6.6 0.74

Een vrijgezellenbestaan lijkt me een
interessante levensstijl

63.3 26.3 10.3 0.73

De vrijheid die je hebt in een LAT-relatie
(vaste relatie zonder bij elkaar te wonen)
levert alleen maar voordelen op

63.9 26.7 9.4 0.67

Als alleenstaande kan je veel meer leuke
dingen doen, dan als koppel

72.6 19.5 8.0 0.67

Mijn gezin is / zal voor mij het
belangrijkste (zijn) wat er is in het leven

3.8 11.2 85.0 -0.64

Het idee van 'huisje, tuintje, kinderen' geeft
me een goed gevoel

9.9 18.3 71.7 -0.62

Eigenwaarde 2.77
R² 46.10

Die centraliteit van het gezin gaat gepaard met een vrij grote consensus over
de seksuele exclusiviteit van relaties.

TABEL 10: AANVAARDBAARHEID BUITENECHTELIJKE RELATIE (%)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Het is aanvaardbaar dat getrouwde mensen een
verhouding hebben

78.9 15.3 5.8

Iemand die een serieuze relatie heeft, mag
daarnaast ook nog een seksuele relatie hebben
met een andere partner

83.8 11.2 5.0

7.1.3 Houding ten opzichte van traditionele gezinsvormen

Om te onderzoeken hoe jongvolwassenen staan tegenover (niet-)traditionele
gezinsvormen, legden we hen vijf stellingen voor. 
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TABEL 11: HOUDING TOV TRADITIONELE GEZINSVORMEN (FREQUENTIES EN

SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

factor-
lading

Twee vrouwen of twee mannen kunnen net
zo goed een kind opvoeden als een man en
een vrouw

30.6 24.1 45.3 0.77

Een gezin met één ouder kan net zo goed zijn
als een gezin met twee ouders

21.1 32.1 46.8 0.72

Kinderen kunnen gerust opgevoed worden
door personen die niet hun  echte ouders
zijn

9.9 25.3 64.8 0.71

Een huwelijk tussen twee mannen of twee
vrouwen is onaanvaardbaar

63.1 17.8 19.1 -0.59

In een stiefgezin kunnen kinderen een goede
opvoeding krijgen

1.9 14.1 84.0 0.52

Eigenwaarde 2.23
R² 44.6

7.1.4 Traditionalisme

Om de houding tegenover traditie verder te onderzoeken, vroegen we de
jongvolwassenen hun mening te geven over tien stellingen die peilen naar
verschillende aspecten van een meer traditiegebonden levenswijze

 TABEL 12: TRADITIONALISME (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Zondag is familiedag 35.2 37.2 27.6 0.71
Kerstmis zou altijd gevierd moeten worden
in gezelschap van je familie

12.2 20.5 67.2 0.70

Het is belangrijk om familiefeesten in ere te
houden

6.1 22.6 71.3 0.66

Samen eten met het gezin is een traditie die
nageleefd zou moeten worden

10.9 27.4 61.6 0.62

Ik zal later mijn kinderen laten dopen, ook
al ben ik niet gelovig, de traditie telt

38.0 22.4 39.6 0.53

Ik vind het belangrijk dat mensen na een
begrafenis met de familie samenkomen

9.0 20.4 70.6 0.51

Zondag is rustdag 27.3 26.0 46.7 0.50
Zaterdag is winkeldag 50.8 29.9 19.3 0.46
Vrijdag is visdag 78.5 16.1 5.4 0.41
Verjaardagen, geboortes, …zonder
cadeautjes zijn geen echt feest

32.6 24.6 42.8 0.38
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Eigenwaarde 3.12
R² 31.18

7.2 Arbeid 

7.2.1 Arbeidsethiek

Om na te gaan of jongvolwassenen dragers zijn van een nieuwe cultuur
waarin er nog weinig plaats is voor arbeidsethiek, hebben we hen zeven
stellingen voorgelegd. 

TABEL 13: ARBEIDSETHIEK (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten
als men ervoor gewerkt heeft

26.5 25.4 48.1 0.73

Ik zou me schamen als ik geld kreeg zonder
ervoor te werken

26.0 28.5 45.5 0.71

Het is beter om welk werk ook aan te
nemen dan om werkloos te zijn

24.5 25.0 50.5 0.68

Werken zou eigenlijk een plicht moeten zijn 33.2 28.8 38.1 0.63
Als je iets wil bereiken in je leven, dan moet
je ervoor werken

5.5 8.1 86.4 0.58

Ik verkies te werken, ook al zou ik maar
evenveel verdienen als aan de dop

22.0 19.0 59.0 0.54

Werken kan best leuk zijn 1.3 9.8 88.9 0.42

Eigenwaarde 2.69
R² 38.43

7.2.2 Loopbaanperspectieven

De jongvolwassenen beoordeelden een aantal stellingen die peilden naar de
soort loopbaan die zij nastreven. Daauit blijkt dat we een onderscheid
kunnen maken tussen een carrièregerichte loopbaan en een flexibele
arbeidsloopbaan

TABEL 14: LOOPBAANPERSPECTIEVEN (VARIMAX-ROTATIE) - FACTORLADINGEN

carrièregerichte
arbeidsloopbaan

flexibele
arbeidsloopbaan

Ik heb nog heel wat carrièreplannen voor de
toekomst

0.81 0.14

Ik kan van mezelf zeggen dat ik wel ambitieus ben 0.81 0.00
Op het vlak van werk heb ik nog heel wat doelen
die ik wil verwezenlijken

0.80 0.06
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Ik wil een job met veel promotiekansen 0.72 0.00
Ik denk in mijn werk een mooie carrière uit te
bouwen

0.70 -0.26

Het is interessanter om geregeld van job te
veranderen dan hetzelfde werk te blijven doen

0.07 0.80

Ik zie mij niet mijn hele leven lang hetzelfde werk
doen

0.07 0.78

Ik zal tijdens mijn arbeidsloopbaan nog veel
verschillende jobs uitoefenen

0.16 0.74

Ik hoop ooit te kunnen zeggen dat ik 20 jaar of
langer bij één en dezelfde werkgever heb gewerkt

0.10 -0.72

Ik denk mijn carrière te kunnen uitbouwen binnen
hetzelfde bedrijf

0.30 -0.66

Eigenwaarde 3.13 2.82
R² 31.26 28.20

TABEL 15: LOOPBAANPERSPECTIEVEN (FREQUENTIES)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Carrièregerichte loopbaan
Ik heb nog heel wat carrièreplannen voor de
toekomst

16.6 35.7 47.7

Ik kan van mezelf zeggen dat ik wel ambitieus ben 10.0 30.1 59.9
Op het vlak van werk heb ik nog heel wat doelen
die ik wil verwezenlijken

8.3 24.8 66.9

Ik wil een job met veel promotiekansen 15.5 32.9 51.6
Ik denk in mijn werk een mooie carrière uit te
bouwen

11.1 29.5 59.4

Flexibele arbeidsloopbaan
Het is interessanter om geregeld van job te
veranderen dan hetzelfde werk te blijven doen

48.3 29.6 22.0

Ik zie mij niet mijn hele leven lang hetzelfde werk
doen

34.9 26.2 38.8

Ik zal tijdens mijn arbeidsloopbaan nog veel
verschillende jobs uitoefenen

39.2 38.0 22.8

Ik hoop ooit te kunnen zeggen dat ik 20 jaar of
langer bij één en dezelfde werkgever heb gewerkt

30.3 29.4 40.3

Ik denk mijn carrière te kunnen uitbouwen binnen
hetzelfde bedrijf

23.6 34.9 41.4

7.3 Zelfontplooiing

Om het streven naar zelfontplooiing te meten, legden we de jongvolwassenen
zeven stellingen voor. Deze schaal is gebaseerd op kwalitatief onderzoek bij
eerstegeneratiestudenten (Elchardus & Lauwers, 2000), werd
geoptimaliseerd en vervolgens getoetst in de studentenpoll van 2003.
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TABEL 16: ZELFONTPLOOIING

(helemaal)
niet

akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik wil een eigen invulling geven aan het leven 1.9 14.8 83.3 0.69
Ik wil voldoende tijd en energie overhouden om
mijn persoonlijke interesses te beoefenen

1.6 12.4 86.0 0.69

Ik vind het belangrijk dat ik mijn interesses kan
volgen

0.6 6.4 93.0 0.68

Ik voel een sterke drang naar nieuwe ervaringen 7.7 37.0 55.3 0.67
Het is belangrijk voor mij een creatieve job te
vinden waarin ik mezelf kan ontplooien

2.9 14.2 83.0 0.65

Voor mij persoonlijk is het van groot belang dat
ik reizen kan maken die mezelf verrijken

17.5 31.5 51.0 0.60

Eigenwaarde 2.65
R² 44.1

7.4 Autonomiestreven

De schaal voor autonomiestreven bouwt verder op de schaal die gehanteerd
werd in het waardeonderzoek en in het onderzoek naar leerlingenparticipatie
(Stevens & Elchardus, 2001; Elchardus e.a., 1998).

TABEL 17: AUTONOMIESTREVEN (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik doe altijd mijn eigen zin, ook al gaat het
volledig in tegen wat algemeen aanvaard is

64.2 25.3 10.5 0.78

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de
anderen daarvan denken kan mij niet veel
schelen

45.2 29.8 25.0 0.78

Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil 16.6 27.5 45.8 0.76
Ik doe mijn eigen zin en daarmee uit 3.8 41.9 23.3 0.74
Ik wil niet aan regels gebonden zijn 37.9 38.8 23.3 0.73
Zowel binnenshuis als buitenshuis trek ik me
niets aan van de gebruiken en gewoontes in de
samenleving

68.0 22.3 9.6 0.70

Eigenwaarde 3.37
R² 56.14
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7.5 Toekomstige vrijetijdsbesteding

Om de toekomstige tijdsbesteding en vrijetijdsbesteding van
jongvolwassenen in kaart te brengen, vroegen we hen van 19 soorten
activiteiten aan te geven hoe vaak ze deze zullen doen in de toekomst5.

TABEL 18: TOEKOMSTIGE VRIJETIJDSBESTEDING IN VIER DIMENSIES – OBLIEKE ROTATIE
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Uitgaan in discotheken, op café gaan, ... 0.67 0.22 -0.09 0.10
Uitrusten, niets doen 0.67 -0.08 0.02 -0.11
Bioscoopbezoek 0.64 0.35 0.02 -0.04
Samen met vrienden dingen doen 0.62 0.37 0.11 0.02
Televisie kijken 0.55 -0.33 0.22 0.20
Surfen op het internet, chatten, computergames, ... 0.54 0.06 -0.21 0.38
Op reis gaan, uitstapjes maken, ... 0.48 0.41 0.11 -0.12
Culturele activiteiten (naar toneel, museum,
muziekoptredens gaan, ...)

0.30 0.65 0.01 -0.28

Deelnemen aan het verenigingsleven 0.05 0.60 0.04 0.06
Vrijwilligerswerk 0.04 0.60 0.14 0.09
Bijscholing (voor werk of voor privédoeleinden) 0.22 0.56 0.02 0.25
Creatieve hobby's (schilderen, fotografie, muziek,
knutselen, ...)

0.08 0.52 0.12 -0.01

Sporten 0.22 0.46 -0.10 0.21
Huishoudelijk werk (schoonmaken, koken,
boodschappen doen, ...)

0.01 -0.05 0.71 0.14

Met de kinderen bezig zijn (verzorging, opvoeding,
...)

-0.09 0.14 0.69 0.01

Op bezoek gaan bij familieleden 0.32 0.17 0.63 0.08
Technische hobby's (aan auto of brommer werken,
websites maken, ...)

0.10 0.17 -0.17 0.78

Klusjes of tuinieren (doe-het-zelf, dingen herstellen,
...)

-0.09 0.17 0.34 0.53

Werken 0.01 -0.03 0.24 0.52
Eigenwaarde 3.38 1.92 1.74 1.48
R² 17.83 10.09 9.18 7.77

                                          
5 De antwoordmogelijkheden gaan van ‘heel weinig’ tot ‘weinig’ over ‘tussen beide’ naar

‘veel’ en ‘heel veel’.
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TABEL 19: CORRELATIEMATRIX
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Commercieel & informeel vrijetijdsrepertoire 1.00
Cultuur, zelfontplooiing en verenigingsleven 0.17 1.00
Familiale vrijetijdsbeseteding 0.01 0.05 1.00
Techniek, klusjes en werken 0.05 0.04 0.06 1.00

TABEL 20: TOEKOMSTIGE VRIJETIJDSBESTEDING (PERCENTAGES)
(heel)
weinig

Midden (heel)
veel

Uitgaan in discotheken, op café gaan, ... 43.6 28.0 28.4
Uitrusten, niets doen 40.8 38.3 20.9
Bioscoopbezoek 32.0 35.5 32.4
Samen met vrienden dingen doen 8.2 26.1 65.7
Televisie kijken 36.0 40.3 23.7
Surfen op het internet, chatten, computergames, ... 54.1 26.2 19.7
Op reis gaan, uitstapjes maken, ... 12.0 25.5 62.5
Culturele activiteiten (naar toneel, museum,
muziekoptredens gaan, ...)

35.1 32.9 32.0

Deelnemen aan het verenigingsleven 44.7 35.1 20.2
Vrijwilligerswerk 59.4 27.4 13.2
Bijscholing (voor werk of voor privédoeleinden) 31.6 38.4 30.0
Creatieve hobby's (schilderen, fotografie, muziek,
knutselen, ...)

37.1 27.6 35.4

Sporten 21.5 28.2 50.2
Huishoudelijk werk (schoonmaken, koken,
boodschappen doen, ...)

22.5 36.9 40.6

Met de kinderen bezig zijn (verzorging, opvoeding, ...) 13.1 16.6 70.3
Op bezoek gaan bij familieleden 16.1 40.8 43.1
Technische hobby's (aan auto of brommer werken,
websites maken, ...)

61.7 19.1 19.2

Klusjes of tuinieren (doe-het-zelf, dingen herstellen, ...) 25.4 30.2 44.4
Werken 16.4 30.2 53.4

7.6 Sociaal netwerk

Uit de vragen betreffende de (vrije)tijdsbesteding bleek al dat contacten met
anderen, kinderen, vrienden, familie, enz. een heel belangrijke plaats
bekleden in de toekomstvisie van de jongvolwassenen. Daarom werd dat
aspect uitgediept. We lieten de respondenten inschatten hoe belangrijk
bepaalde mensen of groepen mensen voor hen zullen zijn in de toekomst.
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Ook hieruit bleek nogmaals het belang van gezin en familie. Er tekent zich
inderdaad een duidelijke hiërarchie af, met gezin en familie op kop, gevolgd
door vrienden, dan collega’s en dan andere sociale contacten. 

TABEL 21: BELANG VAN BEPAALDE MENSEN OF GROEPEN MENSEN IN DE TOEKOMST

(VARIMAX-ROTATIE)
secundair netwerk primair netwerk

Leden van de hobbyclub of lokale vereniging 0.71 0.00
Collega's of medestudenten 0.68 0.14
Vrienden 0.65 0.05
Buren 0.64 0.13
Kinderen, kleinkinderen 0.01 0.80
Partner 0.03 0.79
Familieleden (ouders, broers en/of zussen,...) 0.28 0.48
Eigenwaarde 2.13 1.30
R² 30.42 18.58

TABEL 22: BELANG VAN BEPAALDE MENSEN OF GROEPEN MENSEN IN DE TOEKOMST

(FREQUENTIES)
(helemaal)

niet
belangrijk

Tussen
beide

(heel)
belangrijk

Leden van de hobbyclub of lokale vereniging 32.3 41.7 26.0
Collega's of medestudenten 12.0 37.8 50.2
Vrienden 2.6 13.1 84.3
Buren 29.2 43.5 27.3
Kinderen, kleinkinderen 4.7 3.8 91.4
Partner 1.4 3.0 95.6
Familieleden (ouders, broers en/of zussen,…) 1.3 8.2 90.5

7.7 Levensstijl

Om de nagestreefde levensstijl nog beter te vatten, werd gepeild naar een
aantal concrete toekomstplannen en/of dromen. We legden de respondenten
een lijst met toekomstplannen voor en vroegen hen wat ze reeds bereikt
hadden en wat ze binnen de 10 jaar hoopten te verwezenlijken op
verschillende levensdomeinen.
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TABEL 23: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE (WIL IK VERWEZENLIJKEN OF GAAN DOEN

EN HEB IK REEDS GEDAAN=1; WIL IK NIET VERWEZENLIJKEN=0) MET OBLIEKE

ROTATIE
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Een wereldreis van minstens zes weken maken 0.60 0.14 -0.11
Wonen in een appartement met dakterras 0.58 -0.24 0.01
Wonen in de stadskern van een grote stad 0.56 -0.27 0.06
Een tweede woning in een land met een warmer klimaat
verwerven

0.52 0.10 -0.25

Minstens twee keer per jaar op vakantie gaan (met minstens 4
overnachtingen)

0.51 0.16 -0.19

Wonen op wandelafstand van mijn werk 0.34 0.06 0.11
Regelmatig samen dingen doen met vrienden 0.20 0.20 -0.16
Meer tijd hebben voor klusjes in huis -0.07 0.52 -0.07
Meer tijd hebben om gezond te leven 0.22 0.48 0.09
Tijd hebben om zelf wat groenten te kweken -0.02 0.45 0.18
Gewoon rustiger, met minder stress gaan leven 0.14 0.45 0.13
Meer tijd doorbrengen met mijn partner 0.07 0.41 -0.15
Een woning met een tuin verwerven -0.13 0.40 -0.22
Wonen op de buiten, midden in de natuur -0.13 0.39 -0.09
Minder gaan werken 0.29 0.35 0.27
Kinderen krijgen -0.03 0.33 -0.10
Meer zelf gaan koken 0.08 0.32 0.03
Mijn hobby's op wekelijkse basis uitoefenen 0.22 0.32 -0.12
Een uitstekende home cinema installatie (thuisbioscoop)
hebben

0.18 0.07 -0.59

Een krachtige snelle auto bezitten 0.13 -0.02 -0.57
Een uitstekende muziekinstallatie in huis halen 0.15 0.09 -0.56
Harder werken en daar meer erkenning voor krijgen -0.03 -0.02 -0.54
Hard werken en tegelijk even hard genieten van  het leven -0.05 -0.02 -0.53
Een loon krijgen waarvan ik goed kan leven -0.01 0.10 -0.22
λ 2.3 2.0 1.7
R² 9.6 8.5 7.2
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TABEL 24: CONCRETE TOEKOMSTPLANNEN

Heb ik al
of doe/

deed ik al
(1)

Heb ik
niet maar
wil ik ook
niet reali-
seren (0)

Wil ik
verwezen-
lijken of

gaan doen
(1)

Goede stadsleven
- Een wereldreis van minstens zes weken maken 2.3 60.0 37.7
- Wonen in een appartement met dakterras 4.9 80.1 15.0
- Wonen in de stadskern van een grote stad 14.1 77.6 8.4
- Een tweede woning in een land met een warmer

klimaat verwerven
1.7 55.8 42.4

- Minstens twee keer per jaar op vakantie gaan (met
minstens 4 overnachtingen)

36.5 23.8 39.7

- Wonen op wandelafstand van mijn werk 16.7 55.2 28.1

- Regelmatig samen dingen doen met vrienden 49.8 7.7 42.6
Gezinsgeoriënteerd onthaasten
- Meer tijd hebben voor klusjes in huis 26.3 29.6 44.1
- Meer tijd hebben om gezond te leven 20.9 9.9 69.2
- Tijd hebben om zelf wat groenten te kweken 11.0 56.8 32.2
- Gewoon rustiger, met minder stress gaan leven 22.1 10.0 67.9
- Meer tijd doorbrengen met mijn partner 38.3 4.4 57.3
- Een woning met een tuin verwerven 38.5 5.1 56.5
- Wonen op de buiten, midden in de natuur 23.3 40.8 35.9
- Minder gaan werken 7.3 59.7 33.0
- Kinderen krijgen 32.8 10.5 56.7
- Meer zelf gaan koken 51.7 11.9 36.4
- Mijn hobby's op wekelijkse basis uitoefenen 38.5 16.0 45.5
Materiële verwezenlijkingen
- Een uitstekende home cinema installatie

(thuisbioscoop) hebben
15.2 51.5 33.3

- Een krachtige snelle auto bezitten 17.5 62.2 20.3
- Een uitstekende muziekinstallatie in huis halen 34.3 38.7 27.1
- Harder werken en daar meer erkenning voor

krijgen
17.7 37.5 44.8

- Hard werken en tegelijk even hard genieten van
het leven

41.6 11.7 46.7

- Een loon krijgen waarvan ik goed kan leven 31.1 2.7 66.2

7.8 Mediavoorkeur

Om de mediavoorkeur van de respondenten in kaart te brengen peilden we
naar hun meest en minst favoriete zendervoorkeur, zowel qua televisie als
radio en vroegen hen welk tijdschrift ze het liefst lezen en welke krant ze
hoofdzakelijk ter hand nemen. Voor elk van deze verschillende aspecten van
de mediavoorkeur construeerden we zowel aparte variabelen als een
gecombineerde maat die de mediavoorkeur weergeeft. 
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7.8.1 Televisiezendervoorkeur

Franstalige respondenten

TABEL 25: TV-ZENDERVOORKEUR - FREQUENTIES

Ma chaîne de
télévision

favorite

La chaîne de
télévision que

j'aime le moins
1  RTBF 1 15.2 3.9
2  RTBF 2 (La Deux) 1.8 5.5
3  RTL-TVI 27.0 8.7
4  AB3 0.9 7.6
5  AB4 0.3 17.2
6  Club RTL 3.5 3.1
7  TF1 27.0 3.3
8  Chaîne locale (RTC, etc.) 0.4 7.8
9  France 2 5.2 0.5
10  FR 3 1.0 3.3
11  TV5 0.7 4.8
12  Arte 4.6 18.9
13  Chaîne mucicale (MCM, MTV, …) 6.9 7.7
14  Chaîne thématiques (Eurosport, CANAL+, …) 5.3 7.8
Total 100.0 100.0

TABEL 26: PRINCALS FRANSTALIGE TV-ZENDERVOORKEUR - COMPONENTLADINGEN

TV zender franstalig componentlading
ma chaîne de télévision favorite -0.883
la chaîne de télévision que j'aime le moins 0.868
Eigenwaarde 0.766

TABEL 27: PRINCALS FRANSTALIGE TELEVISIEZENDERVOORKEUR - CATEGORIECOÖRDINATEN

Ma chaîne de télévision favorite Cat.
Coörd.

La chaîne de télévision
que j'aime le moins

Cat.
Coörd.

TV5 -4.32 TF1 -3.50
RTBF 2 (La Deux) -3.75 RTL-TVI -3.10
Arte -3.33 Club RTL -2.66
FR 3 -2.67 AB3 -1.57
France 2 -1.70 AB4 -0.04
RTBF 1 -1.64 Chaîne mucicale (MCM,

MTV, …)
-0.04

Chaîne thématiques
(Eurosport, CANAL+, …)

-1.52 Chaîne locale (RTC, etc.) 0.50

Chaîne locale (RTC, etc.) -0.55 Chaîne thématiques
(Eurosport, CANAL+, …)

0.91

Chaîne mucicale (MCM, MTV,
…)

0.08 RTBF 1 1.33

AB3 0.88 TV5 1.35
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TF1 1.15 RTBF 2 (La Deux) 1.47
RTL-TVI 1.49 FR 3 1.48
Club RTL 1.74 Arte 1.76
AB4 2.74 France 2 2.54
Total 0.10 Total 0.10

Nederlandstalige respondenten

TABEL 28: TV-ZENDERVOORKEUR - FREQUENTIES

Ik kijk het
liefst naar

Ik kijk het
minst graag

naar
1  TV1 32.1 3.3
2  CANVAS 17.5 10.0
3  Ketnet 0.2 8.4
4  VTM 20.9 16.4
5  VT4 14.1 3.9
6  Ka2 7.3 2.9
7  Regionale zender (ATV, TV Limburg, …) 0.3 17.3
8  TMF 0.9 5.1
9  MTV 1.1 10.8
10  JIM-TV 0.8 14.5
11  Vitaya 4.7 7.3
Totaal 100.0 100.0

TABEL 29: PRINCALS NEDERLANDSTALIGE TV ZENDERVOORKEUR - COMPONENTLADING

TV zender nederlandstalig componentlading
favoriete zender 0.87
minst favoriete zender -0.86
Eigenwaarde 0.744

TABEL 30: PRINCALS NEDERLANDSTALIGE TV ZENDERVOORKEUR - CATEGORIECOÖRDINATEN

Ik kijk het liefst naar Cat.
Coörd.

Ik kijk het minst graag naar Cat.
Coörd.

CANVAS -1.40 VTM -1.48
TV1 -0.73 VT4 -1.41
Vitaya 0.17 Ka2 -1.33
Ketnet 0.38 JIM-TV -0.29
MTV 0.44 MTV -0.11
VT4 1.24 TMF -0.08
VTM 1.35 Vitaya 0.39
Ka2 1.38 Regionale zender (ATV, TV

Limburg, …)
0.68

JIM-TV 1.66 Ketnet 0.97
Regionale zender (ATV, TV
Limburg, …)

1.70 CANVAS 2.16
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TMF 1.91 TV1 2.38
Total 0.13 Total 0.13

7.8.2 Radiovoorkeur

Franstalige respondenten

TABEL 31: RADIOZENDERVOORKEUR - FREQUENTIES

Ma station de
radio favorite

La station de
radio que
j'aime le moins

1  La Première 4.2 7.9
2  Contact 2 6.0 2.6
3  Radio 21 13.0 6.2
4  Fréquence Wallonie 1.9 10.0
5  Musique 3 0.5 25.3
6  Radio Nostalgie 8.0 6.8
7  NRG 13.4 4.9
8  RTBF Viva Cité 3.6 5.7
9  Fun Radio 17.2 13.8
10  Bruxelles Capitale 1.7 6.5
11  Une station locale, à savoir… 7.1 4.9
12  Radio Contact 23.3 5.4
Total 100.0 100.0

TABEL 32: PRINCALS FRANSTALIGE RADIOZENDERVOORKEUR - COMPONENTLADING

radio franstalig componentlading
ma station de radio favorite -0.877
la station de radio que j'aime le moins 0.837
Eigenwaarde 0.736

TABEL 33: PRINCALS FRANSTALIGE RADIOZENDERVOORKEUR - CATEGORIECOÖRDINATEN

Ma station de radio favorite Cat.
Coörd.

La station de radio que j'aime le
moins

Cat.
Coörd.

Radio Contact -1.48 RTBF Viva Cité -1.91
NRG -1.46 Radio 21 -1.66
Fun Radio -1.18 Fréquence Wallonie -1.46
Contact 2 -0.15 Bruxelles Capitale -1.10
Bruxelles Capitale 0.15 Musique 3 -0.85
Une station locale, à savoir… 0.17 La Première -0.79
Radio Nostalgie 0.85 Radio Nostalgie -0.34
Musique 3 0.90 Une station locale -0.02



[25]

Fréquence Wallonie 1.23 Contact 2 0.97
RTBF Viva Cité 2.19 Fun Radio 2.23
Radio 21 2.61 Radio Contact 2.74
La Première 2.84 NRG 2.91
Total -0.10 Total -0.11

Nederlandstalige respondenten

TABEL 34: RADIOZENDERVOORKEUR - FREQUENTIES

Ik luister het
liefst naar

Ik luister het
minst graag

naar
1  Radio 1 7.6 11.6
2  Radio 2 4.3 6.7
3  Klara 0.9 46.3
4  Studio Brussel 20.9 13.3
5  Radio Donna 35.8 4.4
6  Q-music 19.0 3.4
7  4FM 6.9 3.0
8  Radio Contact 4.6 11.3
Total 100.0 100.0

TABEL 35: PRINCALS NEDERLANDSTALIGE RADIO - COMPONENTLADING

radio nederlandstalig componentlading
Favoriete radiozender 0.873
Slechtste radiozender -0.856
eigenwaarde 0.748

TABEL 36: PRINCALS NEDERLANDSTALGIE RADIO - CATEGORIECOÖRDINATEN

Ik luister het liefst naar Cat.
Coörd.

Ik luister het minst graag
naar

Cat.
Coörd.

Radio 1 -1.96 Radio Donna -2.42
Klara -1.91 Q-music -1.74
studio brussel -1.37 Radio Contact -1.70
4FM 0.31 4FM -0.80
Radio 2 0.47 Radio 2 -0.73
Radio Donna 0.80 Klara 0.67
Radio Contact 0.87 Studio Brussel 0.71
Q-music 0.96 Radio 1 1.04
Total 0.10 Total 0.10
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7.8.3 Geschreven pers: tijdschriften en kranten

Franstalige respondenten

TABEL 37: FAVORIET TIJDSCHRIFT - FREQUENTIES

%
1  Le Vif/L'Express 5.4
2  Trends/Tendances 1.2
3  Magazines masculins (par ex. FHM, Men's Health, Loaded) 0.6
4  Magazines féminins (par ex. Flair, Libelle,…) 10.3
5  Magazines pour adolescents (par ex. Jeune et Jolie, 1.1
6  Journaux TV (par ex. Ciné-Revue, Télémoustique,…) 36.9
7  Magazines de mode (par ex. Cosmopolitan, Vogue) 2.0
8  Magazines sportifs (par ex. Football-magazine) 6.2
9  Magazines scientifiques (par ex. Géo, National Geographic) 4.4
10  Magazines musicaux (par ex. Prestige Audio Vidéo, 1.5
11  Magazines culturels (par ex. Urbanpass, Chasseur d'images, 1.1
12  Magazines de hobby (par ex. Moniteur Automobile, 8.1
13  Magazines informatiques 3.8
14  Publication d'une association 1.3
15  Autre (Noter) 7.1
16  Je ne lis jamais de magazines 8.9
Total 100.0

TABEL 38: MEEST GELEZEN KRANT

%
1  Le Soir 17.2
2  La Libre Belgique / La Gazette de Liège 3.3
3  La Dernière Heure 12.7
4  La Meuse 10.2
5  La Province 2.1
6  Le Monde 1.2
7  L'Echo 1.8
8  La Lanterne 0.1
9  Nord-Eclair 2.0
10  Un journal local 8.2
11  Autre 17.2
12  Je ne lis jamais les journaux 24.0
Total 100.0

TABEL 39: PRINCALS FRANSTALIGE GESCHREVEN PERS – COMPONENTLADING

geschreven pers franstalig componentlading
journal -0.851
périodique -0.801
Eigenwaarde 0.683
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TABEL 40: PRINCALS FRANSTALIGE GESCHREVEN PERS - CATEGORIECOÖRDINATEN

Quel journal lisez-vous
régulièrement/le plus ?

Cat.
Coörd.

Quel périodique ou type de pério-
dique lisez-vous de préférence ?

Cat.
Coörd.

La Lanterne -1.98 Magazines masculins (par ex. FHM,
Men's Health, Loaded)

-2.93

La Meuse -1.89 Magazines sportifs (par ex.
Football-magazine)

-1.60

La Dernière Heure -1.75 Journaux TV (par ex. Ciné-Revue,
Télémoustique,…)

-1.14

La Province -1.21 Magazines de hobby (par ex.
Moniteur Automobile,

-0.31

Nord-Eclair -1.03 Magazines féminins (par ex. Flair,
Libelle,…)

0.09

Je ne lis jamais les
journaux

-0.33 Magazines pour adolescents (par
ex. Jeune et Jolie,

0.41

Autre -0.21 Magazines informatiques 0.52
L'Echo -0.16 Magazines de mode (par ex.

Cosmopolitan, Vogue)
0.64

Un journal local 0.04 Autre (Noter) 0.89
Le Soir 1.87 Magazines scientifiques (par ex.

Géo, National Geographic)
1.55

Le Monde 3.12 Publication d'une association 2.14
La Libre Belgique / La
Gazette de Liège

4.07 Magazines musicaux (par ex.
Prestige Audio Vidéo,

2.41

Total -0.09 Le Vif/L'Express 3.18
Magazines culturels (par ex.
Urbanpass, Chasseur d'images,

3.45

Trends/Tendances 4.09
Total -0.07

Nederlandstalige respondenten

TABEL 41: FAVORIET TIJDSCHRIFT - PERCENTAGES

%
1  Humo 20.3
2  Knack 5.0
3  Joepie, Fancy, … 0.8
4  Menzo, Ché, … 4.8
5  Flair, feeling, … 14.8
6  TV-bladen (TV-story, Dag Allemaal, …) 13.1
7  Modebladen (Cosmopolitan, Vogue, …) 2.4
8  Sportbladen (Voetbalmagazine, …) 7.4
9  Natuurtijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften 5.4
10  Muziekbladen (Oor, NME, Rif-Raf, …) 0.6
11  Hobbybladen (autogids, knutselen, koken, …) 7.7
12  Computermagazines 3.5
13  Tijdschrift van een vereniging 2.4
14  Ik lees nooit tijdschriften 11.7
Total 100.0
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TABEL 42: MEEST GELEZEN KRANT - PERCENTAGES

%
1  Het Nieuwsblad / De Gentenaar 15.4
2  Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet 25.7
3  Het Belang van Limburg 9.4
4  De Standaard 7.8
5  De Gazet van Antwerpen / Mechelen 8.7
6  Het Volk 4.9
7  De Morgen 6.6
8  De Tijd 0.8
9  Een Franstalige Belgische krant 0.4
10  Een andere krant, welke? 3.4
11  Ik lees nooit kranten 16.7
Total 100.0

TABEL 43: PRINCALS NEDERLANDSTALIGE GESCHREVEN PERS

Geschreven pers nederlandstalig componentlading
krant -0.974
tijdschrift -0.72
eigenwaarde 0.734

TABEL 44: PRINCALS NEDERLANDSTALIGE GESCHREVEN PERS - CATEGORIECOÖRDINATEN

Welk tijdschrift of soort tijdschrift
leest u het liefst?

Cat.
Coörd.

Welke krant leest u
hoofdzakelijk ?

Cat.
Coörd.

Knack -2.08 Een Franstalige Belgische
krant

-10.23

Muziekbladen (Oor, NME, Rif-Raf,
…)

-1.49 De Standaard -1.77

Natuurtijdschriften,
wetenschappelijke tijdschriften

-0.99 De Morgen -1.77

Humo -0.87 De Tijd -1.69
Tijdschrift van een vereniging -0.24 Een andere krant, welke? -0.20
Modebladen (Cosmopolitan,
Vogue, …)

0.03 Het Nieuwsblad / De
Gentenaar

-0.12

Computermagazines 0.17 Ik lees nooit kranten 0.12
Flair, feeling, … 0.46 De Gazet van Antwerpen /

Mechelen
0.42

Hobbybladen (autogids,
knutselen, koken, …)

0.55 Het Belang van Limburg 0.59

Menzo, Ché, … 0.75 Het Volk 0.94
Joepie, Fancy, … 0.94 Het Laatste Nieuws / De

Nieuwe Gazet
1.24

Sportbladen (Voetbalmagazine,
…)

1.19 Total 0.14

TV-bladen (TV-story, Dag
Allemaal, …)

1.38

Total 0.09
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7.8.4 Mediavoorkeur

Franstalige respondenten

TABEL 45: PRINCALS FRANSTALIGE MEDIA - COMPONENTLADINGEN

Mediavoorkeur franstalig componentlading
Journal -0.668
Périodique -0.714
Station de radio favorite -0.785
Station de radio que j'aime le moins 0.681
Chaîne de télévision favorite -0.712
Chaîne de télévision que j'aime le moins -0.626
eigenwaarde 0.489

TABEL 46: PRINCALS FRANSTALIGE MEDIA - CATEGORIECOÖRDINATEN

Variabele Categorie Categorie-
coördinaten

Journal favorit La Lanterne -2.31
TV le moins favorite France 2 -1.86
TV le moins favorite RTBF 2 (La Deux) -1.78
Journal favorit Nord-Eclair -1.47
Radio le moins favorit Radio 21 -1.44
Journal favorit La Meuse -1.41
TV le moins favorite RTBF 1 -1.33
TV le moins favorite TV5 -1.29
Périodique favorite Magazines pour adolescents (par ex. Jeune et

Jolie,
-1.28

Journal favorit La Dernière Heure -1.27
TV favorite TF1 -1.27
TV le moins favorite Arte -1.27
Radio favorite Radio Contact -1.26
Radio le moins favorit Fréquence Wallonie -1.25
TV favorite RTL-TVI -1.25
Radio favorite NRG -1.22
Radio le moins favorit RTBF Viva Cité -1.22
Journal favorit La Province -1.20
TV le moins favorite FR 3 -1.19
Radio le moins favorit La Première -1.14
Radio favorite Fun Radio -1.11
Périodique favorite Magazines sportifs (par ex. Football-magazine) -1.10
Périodique favorite Journaux TV (par ex. Ciné-Revue,

Télémoustique,…)
-1.10

Radio le moins favorit Bruxelles Capitale -0.94
Journal favorit L'Echo -0.91
TV le moins favorite Chaîne locale (RTC, etc.) -0.84
TV favorite Club RTL -0.83
Radio le moins favorit Musique 3 -0.67
TV favorite AB4 -0.63
TV le moins favorite Chaîne thématiques (Eurosport, CANAL+, …) -0.59
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TV favorite AB3 -0.50
Périodique favorite Magazines féminins (par ex. Flair, Libelle,…) -0.45
Journal favorit Autre -0.40
TV favorite Chaîne mucicale (MCM, MTV, …) -0.40
Périodique favorite Magazines de mode (par ex. Cosmopolitan, Vogue) -0.36
Radio le moins favorit Radio Nostalgie -0.35
Radio favorite Une station locale, à savoir… -0.32
TV le moins favorite AB4 -0.26
Journal favorit Je ne lis jamais les journaux -0.25
Journal favorit Un journal local -0.18
Périodique favorite Magazines masculins (par ex. FHM, Men's Health,

Loaded)
-0.18

Périodique favorite Magazines de hobby (par ex. Moniteur
Automobile,

-0.17

Radio favorite Fréquence Wallonie 0.04
Radio le moins favorit Une station locale, à savoir… 0.11
Radio favorite Contact 2 0.15
TV le moins favorite Chaîne mucicale (MCM, MTV, …) 0.15
Radio favorite Radio Nostalgie 0.17
TV favorite Chaîne thématiques (Eurosport, CANAL+, …) 0.21
Périodique favorite Autre (Noter) 0.75
Radio le moins favorit Contact 2 0.89
Périodique favorite Magazines informatiques 0.90
TV le moins favorite AB3 0.93
TV favorite Chaîne locale (RTC, etc.) 1.10
TV favorite France 2 1.38
TV le moins favorite Club RTL 1.46
Journal favorit Le Soir 1.59
Périodique favorite Magazines scientifiques (par ex. Géo, National

Geographic)
1.65

Radio favorite Musique 3 1.66
TV favorite RTBF 1 1.76
Radio favorite RTBF Viva Cité 1.78
TV favorite Arte 1.79
Radio le moins favorit Fun Radio 1.81
TV favorite FR 3 1.93
Radio le moins favorit NRG 2.03
Radio favorite Bruxelles Capitale 2.10
Périodique favorite Trends/Tendances 2.13
TV le moins favorite RTL-TVI 2.22
Radio favorite Radio 21 2.32
Périodique favorite Publication d'une association 2.48
Radio le moins favorit Radio Contact 2.51
Journal favorit Le Monde 2.55
Périodique favorite Le Vif/L'Express 2.73
Radio favorite La Première 2.80
TV favorite TV5 2.85
TV favorite RTBF 2 (La Deux) 2.86
Journal favorit La Libre Belgique / La Gazette de Liège 2.94
Périodique favorite Magazines culturels (par ex. Urbanpass, Chasseur

d'images,
2.95

TV le moins favorite TF1 3.33
Périodique favorite Magazines musicaux (par ex. Prestige Audio

Vidéo,
3.42
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Nederlandstalige respondenten

TABEL 47: PRINCALSANALYSE NEDERLANDSTALIGE MEDIA - COMPONENTLADINGEN

Mediavoorkeur nederlandstalig componentlading
Krant -0.71
Tijdschrift 0.71
Favoriete radio 0.79
Slechtse radio -0.71
Favoriete televisie 0.77
Slechtste televisie -0.63
Eigenwaarde 0.52

TABEL 48: NEDERLANDSTALIGE MEDIA - CATEGORIECOÖRDINATEN 

Variabele Categorie Categorie-
coördinaat

Favoriete tijdschrift Muziekbladen (Oor, NME, Rif-Raf, …) -1.94
Krant De Morgen -1.93
Favoriete radio Klara -1.85
Favoriete radio Radio 1 -1.79
Slechtste radio Radio Donna -1.75
Favoriete tijdschrift Knack -1.55
Krant De Standaard -1.52
Beste TV CANVAS -1.51
Slechtste radio Radio Contact -1.36
Slechtste radio Q-music -1.30
Slechtste TV VTM -1.21
Krant Een Franstalige Belgische krant -1.17
Favoriete radio Studio Brussel -1.16
Favoriete tijdschrift Humo -1.14
Krant De Tijd -0.87
Slechtste TV VT4 -0.82
Favoriete tijdschrift Natuurtijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften -0.80
Slechtste radio Radio 2 -0.74
Slechtste radio 4FM -0.72
Slechtste TV Ka2 -0.70
Beste TV Ketnet -0.51
Beste TV TV1 -0.26
Krant Een andere krant, welke? -0.25
Favoriete tijdschrift Tijdschrift van een vereniging -0.14
Krant Het Nieuwsblad / De Gentenaar -0.05
Slechtste TV JIM-TV -0.04
Favoriete radio Radio 2 0.27
Favoriete tijdschrift Modebladen (Cosmopolitan, Vogue, …) 0.28
Krant Ik lees nooit kranten 0.29
Slechtste TV MTV 0.31
Favoriete tijdschrift Computermagazines 0.33
Favoriete radio 4FM 0.34
Beste TV MTV 0.37
Slechtste TV Vitaya 0.37
Slechtste TV TMF 0.37
Krant De Gazet van Antwerpen / Mechelen 0.41
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Slechtste TV Regionale zender (ATV, TV Limburg, …) 0.45
Favoriete tijdschrift Hobbybladen (autogids, knutselen, koken, …) 0.48
Beste TV Vitaya 0.52
Favoriete tijdschrift Sportbladen (Voetbalmagazine, …) 0.53
Krant Het Volk 0.54
Slechtste radio Studio Brussel 0.55
Favoriete tijdschrift Menzo, Ché, … 0.59
Slechtste radio Klara 0.61
Krant Het Belang van Limburg 0.64
Slechtste TV Ketnet 0.67
Favoriete tijdschrift Flair, feeling, … 0.77
Favoriete radio Radio Donna 0.80
Beste TV Ka2 0.80
Favoriete radio Q-music 0.88
Beste TV VT4 0.90
Krant Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet 0.97
Beste TV TMF 0.99
Beste TV JIM-TV 1.00
Slechtste radio Radio 1 1.05
Favoriete radio Radio Contact 1.07
Beste TV Regionale zender (ATV, TV Limburg, …) 1.25
Beste TV VTM 1.28
Favoriete tijdschrift TV-bladen (TV-story, Dag Allemaal, …) 1.36
Slechtste TV TV1 1.44
Slechtste TV CANVAS 1.51
Favoriete tijdschrift Joepie, Fancy, … 1.63

7.8.5 Gezamelijk maat voor Franstalige en Nederlandstalige mediavoorkeur

Om verder te kunnen werken met één maat voor de mediavoorkeur die geldt
voor zowel Nederlands- als Franstaligen, was het noodzakelijk de
gemiddelde categoriecoördinaat op nul te zetten en de andere scores daar
aan aan te passen. Op deze manier werden de categoriecoördinaten bij
Frans- en Nederlandstaligen vergelijkbaar en kon een gezamelijke maat
geconstrueerd worden6.

TABEL 49: MEDIAVOORKEUR - CATEGORIECOÖRDINATEN 

Categorie-
coördinaat

périodique favorit Magazines musicaux (par ex. Prestige Audio Vidéo, 1.88
TV moins favorite TF1 1.84
favoriete tijdschrift Muziekbladen (Oor, NME, Rif-Raf, …) 1.64
périodique favorit Magazines culturels (par ex. Urbanpass, Chasseur

d'images,
1.64

                                          
6 In SPSS werden de mediavariabelen van de Frans- en Nederlandstalige respondenten

gestandaardiseerd ((categoriecoördinaat-gemiddelde)/σ) en van de twee afzonderlijke
variabelen één gemaakt.
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journal favorit La Libre Belgique / La Gazette de Liège 1.63
Favoriete krant De Morgen 1.63
TV favorite RTBF 2 (La Deux) 1.59
TV favorite TV5 1.58
Beste radiozender Klara 1.57
radio favorite La Première 1.55
Beste radiozender Radio 1 1.52
périodique favorit Le Vif/L'Express 1.52
Slechtste radiozender Radio Donna 1.49
journal favorit Le Monde 1.42

radio moins favorite Radio Contact 1.40
périodique favorit Publication d'une association 1.39
favoriete tijdschrift Knack 1.33
Favoriete krant De Standaard 1.31
Beste TV zender CANVAS 1.30
radio favorite Radio 21 1.30
TV moins favorite RTL-TVI 1.24
périodique favorit Trends/Tendances 1.20
Slechtste radiozender Radio Contact 1.18
radio favorite Bruxelles Capitale 1.18
radio moins favorite NRG 1.14
Slechtste radiozender Q-music 1.13
TV favorite FR 3 1.09
slechtste TV zender VTM 1.07
Favoriete krant Een Franstalige Belgische krant 1.03
radio moins favorite Fun Radio 1.02
Beste radiozender Studio Brussel 1.02
TV favorite Arte 1.02
radio favorite RTBF Viva Cité 1.01
favoriete tijdschrift Humo 1.01
TV favorite RTBF 1 1.00
Radio favorite Musique 3 0.94
Périodique favorit Magazines scientifiques (par ex. Géo, National

Geographic)
0.94

Journal favorit Le Soir 0.91
TV moins favorite Club RTL 0.84
TV favorite France 2 0.80
Favoriete krant De Tijd 0.79
Slechtste TV zender VT4 0.75
Favoriete tijdschrift Natuurtijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften 0.74
Slechtste radiozender Radio 2 0.69
Slechtste radiozender 4FM 0.68
Slechtste TV zender Ka2 0.66
TV favorite Chaîne locale (RTC, etc.) 0.65
TV moins favorite AB3 0.56
Périodique favorit Magazines informatiques 0.54
Radio moins favorite Contact 2 0.54
Beste TV zender Ketnet 0.51
Périodique favorit Autre (Noter) 0.46
Beste TV zender TV1 0.31
Favoriete krant Een andere krant, welke? 0.31
Favoriete tijdschrift Tijdschrift van een vereniging 0.22
TV favorite Chaîne thématiques (Eurosport, CANAL+, …) 0.18
Radio favorite Radio Nostalgie 0.16
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Favoriete krant Het Nieuwsblad / De Gentenaar 0.15
Radio favorite Contact 2 0.15
TV moins favorite Chaîne mucicale (MCM, MTV, …) 0.14
Slechtste TV zender JIM-TV 0.14
Radio moins favorite Une station locale, à savoir… 0.12
Radio favorite Fréquence Wallonie 0.08
Périodique favorit Magazines de hobby (par ex. Moniteur Automobile, -0.03
Journal favorit Un journal local -0.03
Périodique favorit Magazines masculins (par ex. FHM, Men's Health,

Loaded)
-0.03

Journal favorit Je ne lis jamais les journaux -0.07
TV moins favorite AB4 -0.07
Beste radiozender Radio 2 -0.10
Radio favorite Une station locale, à savoir… -0.11
Favoriete tijdschrift Modebladen (Cosmopolitan, Vogue, …) -0.11
Favoriete krant Ik lees nooit kranten -0.12
Radio moins favorite Radio Nostalgie -0.12
Périodique favorit Magazines de mode (par ex. Cosmopolitan, Vogue) -0.13
Slechtste TV zender MTV -0.13
TV favorite Chaîne mucicale (MCM, MTV, …) -0.15
Journal favorit Autre -0.15
Favoriete tijdschrift Computermagazines -0.15
Beste radiozender 4FM -0.16
Périodique favorit Magazines féminins (par ex. Flair, Libelle,…) -0.17
Slechtste TV zender Vitaya -0.18
Slechtste TV zender TMF -0.18
Beste TV zender MTV -0.18
TV favorite AB3 -0.20
Favoriete krant De Gazet van Antwerpen / Mechelen -0.21
Slechtste TV zender Regionale zender (ATV, TV Limburg, …) -0.24
TV moins favorite Chaîne thématiques (Eurosport, CANAL+, …) -0.25
Favoriete tijdschrift Hobbybladen (autogids, knutselen, koken, …) -0.27
TV favorite AB4 -0.27
Radio moins favorite Musique 3 -0.29
Beste TV zender Vitaya -0.30
Favoriete tijdschrift Sportbladen (Voetbalmagazine, …) -0.31
Favoriete krant Het Volk -0.31
Slechtste radiozender Studio Brussel -0.32
Favoriete tijdschrift Menzo, Ché, … -0.36
Slechtste radiozender Klara -0.37
TV favorite Club RTL -0.38
TV moins favorite Chaîne locale (RTC, etc.) -0.38
Favoriete krant Het Belang van Limburg -0.39
Slechtste TV zender Ketnet -0.42
Journal favorit L'Echo -0.42
Radio moins favorite Bruxelles Capitale -0.44
Favoriete tijdschrift Flair, feeling, … -0.49
Beste radiozender Radio Donna -0.52
Périodique favorit Journaux TV (par ex. Ciné-Revue, Télémoustique,…) -0.52
Périodique favorit Magazines sportifs (par ex. Football-magazine) -0.52
Beste TV zender Ka2 -0.52
radio favorite Fun Radio -0.53
radio moins favorite La Première -0.54
TV moins favorite FR 3 -0.57
journal favorit La Province -0.58
radio moins favorite RTBF Viva Cité -0.58
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radio favorite NRG -0.59
Beste radiozender Q-music -0.59
Beste TV zender VT4 -0.60
radio moins favorite Fréquence Wallonie -0.60
TV favorite RTL-TVI -0.60
radio favorite Radio Contact -0.60
TV favorite TF1 -0.61
journal favorit La Dernière Heure -0.61
TV moins favorite Arte -0.62
périodique favorit Magazines pour adolescents (par ex. Jeune et Jolie, -0.62
TV moins favorite TV5 -0.62
TV moins favorite RTBF 1 -0.65
Favoriete krant Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet -0.65
Beste TV zender TMF -0.67
Beste TV zender JIM-TV -0.68
journal favorit La Meuse -0.69
radio moins favorite Radio 21 -0.70
Slechtste radiozender Radio 1 -0.72
journal favorit Nord-Eclair -0.72
Beste radiozender Radio Contact -0.73
Beste TV zender Regionale zender (ATV, TV Limburg, …) -0.87
TV moins favorite RTBF 2 (La Deux) -0.89
Beste TV zender VTM -0.90
TV moins favorite France 2 -0.93
favoriete tijdschrift TV-bladen (TV-story, Dag Allemaal, …) -0.97
slechtste TV zender TV1 -1.02
slechtste TV zender CANVAS -1.08
journal favorit La Lanterne -1.17
favoriete tijdschrift Joepie, Fancy, … -1.17

7.9 Vooruitziendheid

Deze schaalt peilt of en op welke manier de respondenten met hun toekomst
bezig zijn. De  schaal is overgenomen uit Nederlands onderzoek naar de
toekomstverwachtingen van jongeren (Vinken e.a., 2002).

TABEL 50: VOORUITZIENDHEID (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik vind het belangrijk zo vroeg mogelijk
toekomstplannen te maken

29.5 40.6 29.9 0.80

Ik ben heel erg bezig met het maken van plannen
voor mijn toekomst

25.3 42.0 32.6 0.74

Het verdere verloop van mijn leven heb ik redelijk
goed uitgestippeld

32.7 43.8 23.5 0.70

Ik vind het belangrijk nu te sparen voor 'moeilijke'
tijden

9.0 24.9 66.1 0.61

Ik hou me niet bezig met mijn toekomst, de
toekomst komt vanzelf

52.9 25.9 21.2 -0.59
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Ik vind het belangrijk nu geld opzij te leggen voor
mijn oude dag

12.9 25.9 61.2 0.58

Eigenwaarde 2.74
R² 45.60

7.10 Persoonlijk economisch toekomstbeeld

De schaal die toetst naar het economisch toekomstbeeld werd overgenomen
uit de onderzoeken naar de ‘culturele verschuivingen in Vlaanderen’ van de
administratie Planning en Statistiek.

TABEL 51: ECONOMISCH TOEKOMSTBEELD (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(zeer)
klein

Tussen
beide

(zeer)
groot

Factor-
lading

Hoe groot acht u de kans dat u zich de komende jaren
minder luxe zal kunnen veroorloven

40.1 39.8 20.1 0.88

Hoe groot acht u de kans dat u het in de komende
jaren financieel veel minder goed zult hebben dan nu

43.9 40.2 15.8 0.88

Hoe groot acht u de kans dat u in de komende jaren
zal moeten bezuinigen op uw huishouden

32.8 38.0 29.2 0.81

Hoe groot acht u de kans dat u de komende jaren naar
een lagere sociale klasse dan uw klasse zal afzakken

65.5 27.8 6.7 0.78

Eigenwaarde 2.82
R² 70.43

7.11 Persoonlijk onbehagen

7.11.1 Negatief toekomstbeeld

Voor het meten van het toekomstbeeld hebben we gebruik gemaakt van de
schaal uit het participatieonderzoek van jongeren (Smits, 2004). Zij werd
ontworpen voor de tijdsbudgetonderzoeken bij werklozen (Elchardus e.a.,
1984) en is ten dele gebaseerd op een schaal van Winnubst (1975).

TABEL 52: NEGATIEF TOEKOMSTBEELD (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik ben er zeker van dat mij een schitterende
toekomst te wachten staat

8.0 48.3 43.7 -0.75

Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst 4.9 29.4 65.7 -0.74
Ik zie mijn toekomst vaak somber in 64.0 23.1 12.9 0.72
Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb 80.8 13.1 6.1 0.70
Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos 67.0 22.8 10.1 0.69
In de toekomst zal het met mij steeds beter gaan 5.2 47.9 46.9 -0.66
De toekomst is te onzeker om ver vooruit te 25.6 33.4 41.1 0.59
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kunnen plannen

Eigenwaarde 3.38
R² 48.23

7.11.2 Zelfbeeld

Met de zelfwaardering trachten we te onderzoeken op welke manier
jongvolwassenen hun eigen persoon evalueren. De schaal die hiervoor
gebruikt wordt is een combinatie van de vertaling van het oorspronkelijk
instrument, de ‘Rosenberg Self-Esteem Scale’, en de schaal die in het
waardeonderzoek gebruikt werd (Rosenberg, 1965). De schaal die
uiteindelijk 7 items telt werd reeds gebruikt in het jongerenparticipatie-
onderzoek (Smits, 2004). De schaal is bedoeld als een meting van het
globale gevoel van zelfwaardering of zelfaanvaarding.

TABEL 53: POSITIEF ZELFBEELD (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben 4.6 26.1 69.3 0.82
Over het geheel genomen ben ik tevreden met
mezelf

5.9 25.7 68.4 0.79

Ik vind mezelf best OK 3.8 21.6 74.5 0.77
Algemeen genomen voel ik mezelf eigenlijk een
mislukkeling

85.6 11.4 3.0 -0.70

Ik heb het gevoel dat ik een persoon ben die wat
waard is, op zijn minst evenveel als anderen

3.3 15.4 81.2 0.68

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb 0.9 11.2 87.9 0.61
Soms voel ik me beslist nutteloos 58.2 26.1 15.8 -0.58

Eigenwaarde 3.55
R² 50.67

7.11.3 Algemene levenstevredenheid

In de enquête peilden we naar de tevredenheid met het leven. We vroegen de
jongvolwassenen “Indien u voor uzelf een score op 10 moet geven voor uw
tevredenheid met uw leven in het algemeen, hoeveel zou u uzelf dan geven?”  

TABEL 54: ALGEMENE LEVENSTEVREDENHEID

Score op 10
0  op 10 0.1
1  op 10 0.1
2  op 10 0.2
3  op 10 1.1
4  op 10 1.5
5  op 10 4.7
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6  op 10 9.1
7  op 10 31.8
8  op 10 38.7
9  op 10 9.8
10  op 10 3.1
Totaal 100
Gemiddelde op 10 7.38

7.12 Maatschappelijk onbehagen

7.12.1 Onveiligheidsgevoelens

De schaal die peilt naar de onveiligheidsgevoelens werd ontworpen naar
aanleiding van het onderzoek naar het middenveld in Vlaanderen (Smits
e.a., 2000). De items peilen zowel naar een meer algemeen gevoel van
onveiligheid, of het gevoel dat de samenleving onveiliger is geworden als
naar het angstgerelateerd gedrag, of de mate waarin men - uit angst
slachtoffer te worden van misdaad - een aantal zaken vermijdt (bvb.
bepaalde wijken) of een aantal voorzorgsmaatregelen neemt (bvb. de wagen
sluiten nadat men is ingestapt).

TABEL 55: ONVEILIGHEIDSGEVOELENS (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Uit angst dat er mij iets overkomt, durf ik 's
avonds niet meer alleen op straat komen

59.8 23.6 16.6 0.79

's Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn 14.5 26.2 59.4 0.77
Ik vermijd het om bij duisternis alleen van huis te
gaan

66.6 18.8 14.6 0.74

De laatste 10 jaar zijn de straten onveiliger
geworden

12.9 22.4 64.6 0.73

Voor jonge vrouwen is het absoluut onveilig om 's
avonds op straat rond te lopen

24.9 33.0 42.1 0.72

Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in
bepaalde wijken komen

28.7 26.9 44.4 0.69

Het is vandaag de dag te onveilig om kinderen
alleen op straat te laten

12.6 23.8 63.6 0.67

's Avonds en 's nachts durf ik niet alleen thuis te
blijven

77.9 14.9 7.2 0.65

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige
luxe

16.9 27.3 55.7 0.63

De politie is niet meer in staat om ons nog te
beschermen tegen criminelen

21.0 32.4 46.5 0.61

Eigenwaarde 4.91
R² 49.05
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7.12.2 Anomie

De anomieschaal stoelt op het concept ‘anomie’ dat door Srole in 1956 werd
beschreven en in de sociale wetenschappen veel navolging kende. De hier
gebruikte anomieschaal is een reductie van het oorspronkelijke concept, dat
voornamelijk naar gevoelens van (maatschappelijke) machteloosheid en
achteruitgang peilt (zie Billiet e.a., 1990). Deze gevoelens geven een beeld
van de mate waarin jongvolwassenen niet meer mee kunnen met de
maatschappij, het gevoel hebben dat alles te snel gaat, alles te ingewikkeld
is, het gevoel hebben geen deel meer uit te maken van de maatschappij. 

TABEL 56: ANOMIE (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Alles is tegenwoordig zo verwarrend dat ik echt
niet meer weet hoe het nu eigenlijk verder moet

65.6 25.0 9.4 0.81

De dag van vandaag verandert alles zo snel dat ik
niet goed meer weet hoe ik mij moet gedragen

60.2 27.4 12.4 0.80

De dag van vandaag kan ik niet meer begrijpen
wat er allemaal gaande is

44.9 34.4 20.7 0.76

De dingen zijn tegenwoordig zo ingewikkeld
geworden dat ik niet meer weet wat ik moet doen

52.0 34.1 13.9 0.76

De meeste mensen vallen tegen eens men ze beter
leert kennen

50.0 32.8 17.2 0.67

Tegenwoordig weet je echt niet meer wie of wat je
nog kunt vertrouwen

22.6 32.3 45.1 0.65

Je kan tegenwoordig uit zoveel dingen kiezen dat
je niet meer weet wat te doen

38.1 34.5 27.5 0.64

Eigenwaarde 3.75
R² 53.62

7.12.3 Maatschappelijk toekomstbeeld

In de vragenlijst peilden we naar het beeld dat jongvolwassenen hebben van
de evolutie van een heleboel zaken, gaande van de werkloosheid in België tot
het aantal mensen dat lid is van verenigingen. Hierin onderscheiden we
twee dimensies. Enerzijds een variabele die peilt naar de sociaal-
economische toekomstverwachtingen, met zaken waar mensen niet direct
greep op hebben, die eerder op ons afkomen, en waar van zelfsturing weinig
sprake is (onbeheersbaar toekomstbeeld). Anderzijds een variable die peilt
naar de verwachtingen rond levenskwaliteit en zaken waarvan men het
gevoel heeft dat men er nog iets aan kan doen, waar men nog grip op heeft
(beheersbaar toekomstbeeld).
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TABEL 57: HOOFDCOMPONENTENANALYSE OP MAATSCHAPPELIJK TOEKOMSTBEELD

(OBLIEKE ROTATIE)
Onbeheers-

baar toe-
komstbeeld

Beheers-
baar toe-

komstbeeld
Het aantal faillissementen 0.80 -0.26
Misdaad en terrorisme 0.79 -0.26
Het gevoel van onveiligheid in de maatschapij 0.78 -0.27
De werkloosheid in België 0.77 -0.24
Het aantal mensen met een depressie 0.74 -0.29
Het aantal echtscheidingen 0.73 -0.27
Het aantal immigranten in België 0.71 -0.16
Het aantal asielzoekers 0.68 -0.13
Milieuvervuiling 0.68 -0.23
De huurprijzen 0.65 -0.24
Het samen eten met het gezin -0.16 0.66
De tijd om dingen te doen die men graag doet -0.28 0.65
De zondagsrust -0.16 0.60
Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet -0.34 0.60
De mantelzorg (het aantal mensen dat voor zijn
zorgbehoevende ouders, kinderen, partner, … zorgt)

-0.20 0.59

Het hebben van vrienden en kennissen -0.15 0.58
Het aantal mensen dat lid is van verenigingen -0.16 0.54
Een strikte scheiding tussen werktijd, tijd voor zorg in
huishouden en vrijetijd

-0.09 0.53

Het aantal huwelijken -0.20 0.51
Het aantal dieren en planten -0.13 0.50
De solidariteit tussen mensen -0.24 0.50
lambda 6.30 2.79
R² 30.0 13.3
r=-0.31

TABEL 58: ONBEHEERSBAAR MAATSCHAPPELIJK TOEKOMSTBEELD (FREQUENTIES EN

SCHAALGEGEVENS)
(sterk)

afnemen
Gelijk
blijven

(sterk)
toenemen

Factor-
lading

Het aantal faillissementen 5.0 23.8 71.3 0.80
Misdaad en terrorisme 6.3 23.4 70.3 0.79
Het gevoel van onveiligheid in de maatschapij 4.5 27.4 68.1 0.78
De werkloosheid in België 7.2 28.7 64.1 0.78
Het aantal mensen met een depressie 3.0 13.6 83.4 0.75
Het aantal echtscheidingen 3.8 26.2 69.9 0.74
Het aantal immigranten in België 6.8 19.9 73.3 0.71
Milieuvervuiling 11.7 18.8 69.6 0.68
Het aantal asielzoekers 9.4 20.1 70.5 0.68
De huurprijzen 3.4 12.6 84.0 0.66

Eigenwaarde 5.45
R² 54.48
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TABEL 59: BEHEERSBAAR MAATSCHAPPELIJK TOEKOMSTBEELD (FREQUENTIES EN

SCHAALGEGEVENS)
(sterk)

afnemen
Gelijk
blijven

(sterk)
toenemen

Factor-
lading

De tijd om dingen te doen die men graag doet 28.5 52.2 19.3 0.65
Het samen eten met het gezin 28.9 57.2 13.8 0.65
Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet 54.2 37.8 8.0 0.62
De zondagsrust 40.7 48.4 10.8 0.60
De mantelzorg (het aantal mensen dat voor zijn
zorgbehoevende ouders, kinderen, partner, …
zorgt)

36.1 44.1 19.8 0.59

Het hebben van vrienden en kennissen 15.0 62.7 22.4 0.58
Het aantal mensen dat lid is van verenigingen 28.8 57.8 13.4 0.55
Een strikte scheiding tussen werktijd, tijd voor
zorg in huishouden en vrijetijd

30.3 53.1 16.5 0.52

Het aantal huwelijken 57.1 33.8 9.0 0.52
De solidariteit tussen mensen 38.7 46.1 15.2 0.51
Het aantal dieren en planten 38.8 48.3 12.8 0.51

Eigenwaarde 3.65
R² 33.15

7.13 Maatschappelijke scenario’s

In de vragenlijst vroegen de respondenten of ze het al dan niet eens waren
met stellingen die een bepaald scenario van de toekomstige maatschappij
beschreven. Uit de analyses blijkt dat we vijf verschillende maatschappelijke
scenario’s konden onderscheiden. Ten eerste de groei van een competitieve
maatschappij, ten tweede de evolutie naar een maatschappij waar de
democratische principes minder belangrijk worden en de invloed van
Europa steeds groter. Ten derde onderscheiden we een maatschappijbeeld
waar multiculturaliteit uitmondt in etnische conflicten, ten vierde een
samenleving waar culturele homogenisering steeds opvallender wordt en
tenslotte een beeld van de maatschappij als een 24-uurseconomie. Het gaat
om maatschappijbeelden waarover veel gesproken wordt, zowel via face-to-
face communicatie als via massacommunicatie. 
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TABEL 60: HOOFDCOMPONENTENANALYSE (OBLIEKE ROTATIE)
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Racisme zal in de toekomst alsmaar blijven groeien 0.82 0.02 -0.18 -0.31 0.34
De onverdraagzaamheid tussen de verschillende volkeren zal
in de toekomst alleen maar toenemen

0.81 0.02 -0.15 -0.29 0.36

In de toekomst zal onze bevolking zich steeds meer openstellen
om met mensen van andere culturen om te gaan

-0.76 0.10 0.09 0.09 -0.13

In plaats van racistische uitspraken te doen zullen de Belgen
in de toekomst juist veel meer contact zoeken met andere
nationaliteiten

-0.72 0.14 0.10 0.07 -0.10

Racisme zal er in de toekomst voor zorgen dat de verschillende
volkeren nog maar weinig van elkaar willen weten

0.67 0.10 -0.18 -0.19 0.29

Door de gecommercialiseerde wereldcultuur maken we kennis
met vele nieuwe dingen (voeding, muziek, ...) uit andere
culturen

-0.28 -0.18 0.21 -0.10 0.17

De eetgewoonten van de mensen zullen in de toekomst zodanig
veranderen dat ze overal hetzelfde zullen zijn

0.03 0.81 -0.08 -0.12 0.12

Van Azië tot Amerika, in de toekomst loopt iedereen met
dezelfde soort kleren rond

0.00 0.76 -0.01 -0.02 0.05

Onze voeding, onze kleding, onze cultuur (muziek), ons
amusement (van bioscoop tot pretpark), kortom alles wordt
overal hetzelfde

0.09 0.64 -0.04 -0.24 0.19

Het onderscheid tussen landen zal in het toekomstige Europa
vervagen

-0.13 0.56 0.14 -0.01 0.12

Het opduiken van McDonalds en Coca-Cola op de meest
afgelegen plaatsen, leidt ertoe dat de lokale bevolking haar
eigen producten niet meer verkocht krijgt

-0.03 0.33 0.02 -0.23 0.24

Het aantal vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, musea,
zwembaden, …) dat dag en nacht open is

-0.12 0.07 0.70 0.10 -0.09

Het aantal winkels dat dag en nacht open is -0.04 0.00 0.64 -0.06 0.04
Het aantal diensten (gemeentediensten, bibliotheken, post,…)
dat op elk moment van de dag beschikbaar is

-0.13 0.10 0.64 0.15 -0.19

Flexibele jobs -0.14 -0.04 0.60 0.08 -0.01
Het gebruik van producten uit de biologische landbouw -0.16 -0.03 0.52 0.02 -0.01
Het aantal Belgen dat in het buitenland werkt -0.12 -0.07 0.50 -0.13 0.14
Carpoolen -0.12 -0.05 0.46 0.06 -0.02
De werksituatie van de meerderheid van de Belgen zal in de
toekomst alsmaar onzekerder worden

0.20 0.06 -0.14 -0.79 0.23

In de toekomst wordt het steeds moeilijker voor de Belgen om
aan werk te geraken

0.19 0.07 -0.17 -0.75 0.20

De concurrentie binnen bedrijven en instellingen zal in de
toekomst ten top worden gedreven

0.11 0.08 0.01 -0.67 0.30

De invloed van multinationals zal in de toekomst steeds
groter worden, de kleine zelfstandigen zullen uit de boot
vallen

0.12 0.07 -0.03 -0.65 0.32
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Samenhorigheid en solidariteit tussen collega's zullen in de
toekomst een zeldzaamheid zijn

0.24 0.18 -0.16 -0.63 0.25

Het zal in de toekomst noodzakelijk zijn zich regelmatig bij te
scholen in functie van de job

-0.06 -0.04 0.21 -0.45 0.15

De internationale politiek zal de nationale politiek in ons
land sterk verdringen, met heel wat minder gunstige
gevolgen voor ons land

0.22 0.10 -0.07 -0.34 0.72

De invloed van Europa zal zo groot worden dat onze
nationale en regionale politiek zelf geen beslissingen meer zal
kunnen nemen

0.23 0.21 -0.05 -0.27 0.71

De gewone man en vrouw zullen in de toekomst steeds
minder invloed hebben op de politieke agenda

0.20 -0.03 -0.09 -0.30 0.64

Vlaanderen en Wallonnië zullen in de toekomst steeds meer
uit elkaar groeien zodat België niet langer kan blijven
bestaan

0.23 0.15 0.01 -0.21 0.52

Politiek gesjoemel en corruptie zullen altijd blijven bestaan 0.18 -0.20 0.03 -0.35 0.50
Politieke partijen zullen in de toekomst niet meer bestaan,
alles zal rond personen draaien

0.04 0.24 -0.05 -0.04 0.41

In de toekomst zal de werking van het gerecht veel efficiënter
verlopen

-0.32 0.20 0.04 0.23 -0.35

lambda 5.2 2.7 2.3 1.9 1.3
R² 16.9 8.8 7.4 6.2 4.3

7.13.1 Groei van de competitieve economie

Om naar het geloof in een groeiende competitie economie te peilen, konden
de respondenten zes stellingen behoordelen met 5 antwoordcategorieën
gaande van helemaal oneens tot helemaal eens.

TABEL 61: GROEI VAN DE COMPETITIEVE ECONOMIE (FREQUENTIES EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

De werksituatie van de meerderheid van de
Belgen zal in de toekomst alsmaar onzekerder
worden

14.2 28.3 57.5 0.80

In de toekomst wordt het steeds moeilijker voor
de Belgen om aan werk te geraken

19.1 30.3 50.6 0.75

Samenhorigheid en solidariteit tussen collega's
zullen in de toekomst een zeldzaamheid zijn

30.2 35.2 34.6 0.68

De concurrentie binnen bedrijven en instellingen
zal in de toekomst ten top worden gedreven

8.3 29.1 62.6 0.67

De invloed van multinationals zal in de toekomst
steeds groter worden, de kleine zelfstandigen
zullen uit de boot vallen

9.5 21.5 68.9 0.66

Het zal in de toekomst noodzakelijk zijn zich
regelmatig bij te scholen in functie van de job

2.7 17.0 80.2 0.40

Eigenwaarde 2.72
R² 45.33
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7.13.2 Toekomst van democratie en natie/staat

Deze schaal tracht een beeld te krijgen van hoe jongvolwassenen denken
over de toekomst van de democratie en natie/staat

TABEL 62: TOEKOMST VAN DEMOCRATIE EN NATIE/STAAT (FREQUENTIES EN

SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

De internationale politiek zal de nationale politiek
in ons land sterk verdringen, met heel wat minder
gunstige gevolgen voor ons land

21.2 43.4 35.4 0.74

De invloed van Europa zal zo groot worden dat
onze nationale en regionale politiek zelf geen
beslissingen meer zal kunnen nemen

30.5 42.5 27.0 0.72

De gewone man en vrouw zullen in de toekomst
steeds minder invloed hebben op de politieke
agenda

19.5 37.3 43.1 0.66

Vlaanderen en Wallonnië zullen in de toekomst
steeds meer uit elkaar groeien zodat België niet
langer kan blijven bestaan

34.8 37.1 28.1 0.55

Politiek gesjoemel en corruptie zullen altijd blijven
bestaan

2.2 11.7 86.1 0.53

In de toekomst zal de werking van het gerecht
veel efficiënter verlopen

35.8 50.5 13.7 -0.45

Politieke partijen zullen in de toekomst niet meer
bestaan, alles zal rond personen draaien

49.6 35.2 15.2 0.36

Eigenwaarde 2.43
R² 34.64

7.13.3 Toekomst van de multiculturele samenleving 

Om naar het toekomstig beeld van de multiculturele samenleving te peilen,
legden we de respondenten volgende zes stellingen voor.

TABEL 63: TOEKOMST VAN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING (% EN SCHAALGEGEVENS)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Racisme zal in de toekomst alsmaar blijven
groeien

20.5 32.8 46.7 0.87

De onverdraagzaamheid tussen de verschillende
volkeren zal in de toekomst alleen maar toenemen

20.2 35.3 44.5 0.86

Racisme zal er in de toekomst voor zorgen dat de
verschillende volkeren nog maar weinig van
elkaar willen weten

27.6 39.0 33.4 0.71

In de toekomst zal onze bevolking zich steeds
meer openstellen om met mensen van andere
culturen om te gaan

24.4 45.3 30.3 -0.70

In plaats van racistische uitspraken te doen
zullen de Belgen in de toekomst juist veel meer 

31.7 45.1 23.3 -0.68
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contact zoeken met andere nationaliteiten
Ik denk dat binnen twintig jaar in de Europese
landen de relatie tussen moslims en Europeanen

35.9 19.8 44.4 0.61

lambda 3.34
r² 55.70

7.13.4 Culturele homogenisering

Onderstaande uitspraken trachten een beeld te geven van hoe
jongvolwassenen denken over de toenemende culturele homogenisering.

TABEL 64: CULTURELE HOMOGENISERING (FREQUENTIES EN FACTORLADINGEN)
(helemaal)

niet
akkoord

Tussen
beide

(helemaal)
akkoord

Factor-
lading

Door de gecommercialiseerde wereldcultuur
maken we kennis met vele nieuwe dingen
(voeding, muziek, ...) uit andere culturen

4.3 20.8 75.0 --

De eetgewoonten van de mensen zullen in de
toekomst zodanig veranderen dat ze overal
hetzelfde zullen zijn

61.8 27.1 11.1 0.81

Van Azië tot Amerika, in de toekomst loopt
iedereen met dezelfde soort kleren rond

67.3 21.5 11.2 0.76

Onze voeding, onze kleding, onze cultuur
(muziek), ons amusement (van bioscoop tot
pretpark), kortom alles wordt overal hetzelfde

34.0 32.4 33.5 0.71

Het onderscheid tussen landen zal in het
toekomstige Europa vervagen

33.8 38.7 27.5 0.59

Het opduiken van McDonalds en Coca-Cola op de
meest afgelegen plaatsen, leidt ertoe dat de lokale
bevolking haar eigen producten niet meer
verkocht krijgt

32.1 31.0 36.8 0.40

lambda 2.24
r² 44.7

7.13.5 Groei van de 24-ureneconomie

We legden de respondenten een aantal aspecten voor die betrekking hebben
op een samenleving waar flexibiliteit belangrijk is en waar sprake is van een
24-uurseconmie. Men kon antwoorden of deze zaken in de toekomst zullen
af- of toenemen.

TABEL 65: 24-UURSECONOMIE / FLEXIBELE SAMENLEVING (FREQUENTIES EN

SCHAALGEGEVENS

(sterk)
afnemen

Gelijk
blijven

(sterk)
toenemen

Factor-
lading
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Het aantal vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs,
musea, zwembaden, …) dat dag en nacht open is

17.1 46.3 36.6 0.73

Het aantal diensten (gemeentediensten,
bibliotheken, post,…) dat op elk moment van de
dag beschikbaar is

24.3 43.8 31.9 0.68

Het aantal winkels dat dag en nacht open is 8.4 24.0 67.6 0.63
Flexibele jobs 13.1 30.3 56.6 0.61
Het gebruik van producten uit de biologische
landbouw

10.7 32.2 57.1 0.52

Het aantal Belgen dat in het buitenland werkt 4.4 38.1 57.5 0.49
Carpoolen 8.6 44.2 47.1 0.46

Eigenwaarde 2.48
R² 35.39

8 Ideale levensloop

We vroegen de jongvolwassenen wat volgens hen de ideale leeftijd was op
bepaalde transities in hun leven te doorlopen. Hiervan trachten we een
schaal te maken. Er bestaat een techniek – de cumulatieve mokkenschaal –
(Mokken & Lewis, 1982) die toelaat na te gaan of een aantal gebeurtenissen
een sequentie vormen. Die techniek gaat in feite na of uitzonderingen en
omkeringen van de sequentie voldoende schaars zijn om van een echte
sequentie te kunnen spreken. Mocht het zo zijn dan mensen de opgesomde
transities liever in verschillende volgordes doorlopen, zoals de
destandaardiseringsthese stelt, dan zou de toepassing van deze
schaaltechnieken uitwijzen dat niet van een sequentie of een echte ideale
levensloop kan worden gesproken. Een mokkenschaal onderzoekt in feite of
er een bepaalde volgorde of hiërarchie is in het doorlopen van de
verschillende transities (eerste monotonie-eis) en of die volgorde voor alle
personen geldt en op alle leeftijden (dubbele monotonie).7 De veronderstelde
volgorde is in dit geval de volgorde van de mediane8 leeftijden waarop de
verschillende transities plaatsvinden. 

De veronderstelde volgorde, op basis van de mediane leeftijden, is:

1 Eerste seksuele contact: 17 jaar
2 Autorijbewijs halen: 18 jaar
3 Gaan stemmen: 18 jaar

                                          
7 Om na te gaan of de elf transities op iedere leeftijd een Mokkenschaal vormen,

berekenen we op iedere leeftijd Loevinger’s coëfficiënt voor homogeniteit H, die de
schaalbaarheid van de items weergeeft. Deze coëfficient wordt berekend op basis van
het aantal fouten, waarbij een fout een afwijking van de veronderstelde volgorde
betekent. Statistische analyse met behulp van het programma MSPWIN5.0 (Mokken
Scale analysis for Polytomous Items)

8 De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen
onder de mediaan ligt en 50% erboven.
Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde
van klein naar groot zet.
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4 Eerste werkervaring: 20 jaar
5 Stoppen met studeren: 22 jaar
6 Financiële autonomie: 22 jaar
7 Samenwonen met partner: 24 jaar
8 Huwelijk: 25 jaar
9 Eerste kind: 26 jaar
10 Kopen van een huis: 27 jaar
11 Laatste kind: 35 jaar
12 Pensioen: 59 jaar

De ideale volgorde ziet er dus als volgt uit: eerst het eerste seksuele contact,
dan achtereenvolgens autorijbewijs halen, gaan stemmen, eerste
werkervaring, stoppen met studeren, financiële autonomie, samenwonen
met partner, huwen, eerste kind, kopen van een huis, laatste kind en
tenslotte pensionering. Uit de berekeningen blijkt dat we kunnen spreken
van een redelijke tot zeer goede en betrouwbare hiërarchische schaal9. De
ideale levenslooptransities vormen op elke leeftijd vanaf de leeftijd van 22
jaar tot 35 jaar een maat voor een onderliggend eendimensionaal kenmerk
dat we kunnen benoemen als de ideale levensloop of biografie van een
persoon10. 

Niettegenstaande we op alle leeftijden kunnen spreken van een ideale
levensloop, komt de volgorde niet op alle leeftijden exact overeen met die
van de mediane leeftijden. De afwijkingen van de sequentiële orde zijn
echter zeer minimaal. Terwijl in de ideale levensloop het huwelijk voorafgaat
aan het eerste kind, ziet men vanaf de leeftijd van 28 jaar het eerder als een
ideaal dat men eerst voor de eerste keer zwanger wordt, en daarna pas
huwt11. Het gaat hier daarenboven om transities waarvan de ideale
gemiddelde leeftijd heel dicht bij elkaar ligt.

Deze toetsen wijzen uit dat er in de collectieve voorstelling van de levensloop
nog wel degelijk een ideaalbeeld bestaat van een gestandaardiseerde

                                          
9 Loevingers’ H is een indicatie voor de schaalbaarheid van de schaal. Met 0.39 < Hij >

0.64 kunnen we spreken van een sterke hiërarchie. De Ρ-coëfficiënt is een specifieke
maat voor  de interne consistentie en meet de betrouwbaarheid van de schaal.
Waarden tussen 0.47 < ρ < 0.88 geven aan dat we te maken hebben met een zeer
betrouwbare schaal. 

10 De ideale levenslooptransities op 18- tot 21-jarige leeftijd vallen uiteen in twee
dimensies. Het gaat enerzijds om de ideale leeftijd om de eerste seksuele contacten te
hebben, de ideale leeftijd om een autorijbewijs te halen en om te gaan stemmen.
Anderzijds vinden we een dimensie die de onafhankelijkheid en gezinsvorming meet,
namelijk de ideale leeftijd om financiële autonomie te verwerven, af te studeren,
beginnen werken, gaan samenwonen, huwen, eerste kind en laatse kind. Dat we twee
dimensies vinden op de leeftijden tussen 18 en 21 jaar betekent dat de transities in
de eerste dimensie onafhankelijk kunnen gebeuren van de transities in de tweede
dimensie.

11 Er zijn dus meer mensen die 28 jaar de ideale leeftijd vinden om een kind te krijgen
(75%) dan dat er mensen zijn die 28 jaar de ideale leeftijd vinden om te huwen (71%).
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levensloop, gekenmerkt door een weinig omkeerbare sequentie van vrij strak
gechronometreerde transities. 

FIGUUR 1: DE IDEALE LEVENSLOOP
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