
DEELPUBLICATIE VAN:

De Leefbaarheidsmonitor “Gent gezien door 
Gentenaars” wordt opgemaakt omdat de Stad Gent 
graag opvolgt hoe de leefbaarheid in de stad wordt 
gepercipieerd. 

Dit gebeurt aan de hand van een bevraging bij 
Gentse inwoners van 10 tot en met 79 jaar en dit 
reeds in 4 edities (2003, 2006, 2010, 2014). Het 
resultaat is, naast vier rapporten, een databestand 
met alle gegevens uit de 4 edities. Dit bestand is ter 
beschikking gesteld aan stadsdiensten, externe on
derzoekers en partners met de vraag om de ervarin
gen uit hun werkveld mee te nemen en het naast de 
resultaten van de Leefbaarheidsmonitor te leggen. 
Het resultaat van deze confrontatie heeft aanleiding 
gegeven tot deze reeks van artikelen, waarvan het 
artikel hieronder deel uitmaakt.

ANNELIES VAN STEENBERGE 
STAD GENT, BEDRIJFSVOERING 
DATA & INFORMATIE

Vergelijking steekproefpopulatie 
leefbaarheidsmonitor met 
registerdata

zoveel stad
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Het doel van dit methodologische stuk is een vergelij
king te maken tussen de steekproefpopulatie uit de leef
baarheidsmonitor en gegevens over de Gentse inwoners 
op basis van registratiedatabanken.

De belangrijkste registerbron die we gebruiken is het 
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. 
Dit zijn data afkomstig uit de kruispuntbank Sociale 
Zekerheid. Deze kruispuntbank koppelt gegevens uit de 
verschillende sociale zekerheidsbronnen aan het rijks
register. Daardoor zijn er gegevens beschikbaar voor de 
hele bevolking (bevolking ‘de jure’).

Stad Gent krijgt jaarlijks een aantal tabellen (tot op 
sectorniveau) uit de Kruispuntbank. Op het moment van 
deze analyse beschikken we over de cijfers van 2010, 2011 
en 2012 – telkens extractie op 31/12).

De 3 edities van de leefbaarheidsmonitor zijn geanaly
seerd in 2003, 2006, 2010 en 2014.

We kiezen ervoor om enkel de editie 2010 te ver
gelijken met de cijfers van de Kruispuntbank van 2010 
(Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 
– DWH AM&SB), omdat deze qua momentopname het best 
overeen komen. Daarnaast zijn ook een aantal indicato
ren uit de Census 2011 en uit het eigen bevolkingsregister 
gebruikt. De Census 2011 is een koppeling van admini
stratieve databanken, uitgevoerd door Statistics Belgium, 
waardoor heel wat indicatoren kunnen berekend worden. 
Waar het bevolkingsregister gebruikt wordt, nemen we 
ook de data van 2010.



3   DE GENTSE LEEFBAARHEIDSMONITOR EN DE PRAKTIJK

Socio-economisch profiel 

Wat is socio-economische  
profiel of positie (SEP)?
De sociaaleconomische status staat voor de positie 

van mensen op de maatschappelijke ladder met het daar
aan verbonden aanzien en prestige. Sommige mensen ne
men een lagere positie in op de maatschappelijke ladder 
en anderen een hogere. Dit wordt sociale gelaagdheid of 
maatschappelijke ongelijkheid genoemd. Deze ongelijk
heid ontstaat doordat kennis, arbeid en bezit ongelijk ver
deeld zijn over mensen. Naarmate mensen over meer of 
minder kennis, arbeid en bezit beschikken, nemen zij een 
hogere of lagere positie in de maatschappij in. Mensen die 
over meer kennis, arbeid en bezit beschikken, genieten 
meer aanzien dan mensen die hiervan minder hebben.

Sociaaleconomische status is een niet te observeren 
concept. Omdat sociaaleconomische status niet op een 
directe manier gemeten kan worden, gebruiken onder
zoekers vaak een aantal indicatoren voor sociaalecono
mische status. Belangrijke indicatoren voor sociaaleco
nomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en 
inkomen.

SEP valt dus uiteen in drie mogelijke variabelen, 
waarvan niet een de beste is, en waarvan dus best alle 
drie bevraagd worden. Over beroepsstatus hebben 
we geen gegevens, wel over beroepscategorie, over 
opleidings niveau en ‘werkzaamheid’: ‘Is iemand werkend / 
 werkzoekend dan wel nietberoepsactief?’.

Volgende vragen komen voor in de 
leefbaarheidsmonitor:

OPLEIDINGSNIVEAU

Vraag 78: Welke is je hoogst behaalde diploma? 
(omcirkel)

Indien je zelf nog studeert in dagonderwijs en je 
bent géén gezinshoofd, vul dan de vraag in met de 
gegevens van het gezinshoofd (dit is je vader, moeder 
of voogd) 

1 Lagere school
2 Lager middelbaar
3 Hoger middelbaar
4 Nietuniversitair hoger onderwijs
5 Universitair onderwijs

WERKZAAM EN BEROEPSCATEGORIE

Vraag 79: Heb je momenteel een 
betaalde job? (omcirkel)

Indien je zelf nog studeert in dagonderwijs en je 
bent géén gezinshoofd, vul dan de vraag in met de 
gegevens van het gezinshoofd (dit is je vader, moeder 
of voogd)

1 Ja, een vaste job
2 Ja, een tijdelijke job
3 Neen è ga naar Vraag 81

Vraag 80: Tot welke beroepscategorie  
behoor je? (omcirkel)

Indien je zelf nog studeert in dagonderwijs en je 
bent géén gezinshoofd, vul dan de vraag in met de 
gegevens van het gezinshoofd (dit is je vader, moeder 
of voogd)

1 Ongeschoolde arbeider/ster
2 Geschoolde arbeider/ster
3 Bediende
4 Hoger bediende/kader
5 Zelfstandige
6 Vrij beroep
7 Andere, welke :....................................

 
Vraag 81: Ben je momenteel ...... 
(Meerdere antwoorden mogelijk - omcirkel)

1 Minder dan één jaar werkzoekend
2 Één jaar of langer werkzoekend
3 Arbeidsongeschikt en/of invalide
4 Gepensioneerd
5 Huisvrouw (man)
6 Schoolgaand / studerend
7 Andere, welke :....................................
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INKOMEN

Vraag 91: Kan je met het totale beschikbare 
inkomen van je GEZIN per maand, zoals het nu 
is, rondkomen? Gelieve slechts één antwoord te 
geven (omcirkel)

1 zeer moeilijk
2 moeilijk
3 eerder moeilijk
4 eerder gemakkelijk
5 gemakkelijk 
6 zeer gemakkelijk  

Vraag 92: Als je de volgende schaal van 
inkomens bekijkt, met welk cijfer komt het totale 
beschikbare inkomen per maand van je gezin 
(zijnde alle familieleden wonende onder hetzelfde 
dak) dan overeen? 
 
Het totale beschikbare inkomen per maand van je 
huishouden bestaat dus uit alle: 
• nettoinkomens uit arbeid of bedrijfsinkomen
• sociale uitkeringen (zoals kinderbijslag, werkloos

heidsuitkering, pensioensuitkering,...)  
• bijkomende uitkeringen (zoals intresten) 
en dit voor ALLE PERSONEN uit uw gezin die  
onder hetzelfde dak leven.

Omcirkel het cijfer dat overeenkomt met jouw totale 
beschikbare inkomen per maand van je gezin.

1 Minder dan 500 EURO per maand
2 500  749 EURO per maand
3 750  999 EURO per maand
4 1000  1249 EURO per maand
5 1250  1499 EURO per maand
6 1500  1749 EURO per maand
7 1750  1999 EURO per maand
8 2000  2499 EURO per maand
9 2500  2999 EURO per maand
10 3000  3499 EURO per maand
11 3500 EURO per maand of meer

Met welke gegevens uit bestaande registers 
kunnen we deze vragen vergelijken?

OPLEIDINGSNIVEAU

Leefbaarheidsonderzoek 2010

Lagere school 10%

Lager middelbaar 17%

Hoger middelbaar 26%

Niet-universitair hoger onderwijs 27%

Universitair hoger onderwijs 20%

Totaal 100%

In de leefbaarheidsmonitor heeft 47% hoger onder
wijs gevolgd. Als je daarnaast de cijfers van de census 
2011 legt (opleidingsniveau 18+), zie je een lager percenta
ge hoger opgeleid (36%) en een hoger percentage lagere 
school of geen diploma: 18% in vergelijking met 10% in de 
leefbaarheidsmonitor.

Voor de leefbaarheidsmonitor is iedereen tussen 
10 en 79 jaar bevraagd. Voor de respondenten die zelf 
nog dagonderwijs volgen, is gevraagd naar het hoogst 
behaalde diploma van het gezinshoofd. Of dit werkelijk 
zo is ingevuld door iedereen in dagonderwijs, is de vraag. 
Bij andere vragen (zie ‘werkzaam’) is het ook niet volledig 
duidelijk. Het gaat echter wel om een kleine categorie die 
mogelijks de vraag niet juist heeft beantwoord.
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Wat opvalt is het hoog percentage van categorie 
‘lagere school’ bij de 1019 jarigen. Net als het hoog per
centage ‘hoger onderwijs’ bij twintigers en dertigers. Bij 
de 1019 jarigen kunnen we veronderstellen dat een aantal 
zijn ‘eigen’ hoogste diploma heeft ingevuld. Bij de twinti
gers is dit minder duidelijk, omdat de dertigers aan een 
zelfde percentage zitten. Bij de dertigers zal het aantal 
studenten een pak lager liggen dan bij de twintigers. 

Het antwoord is dus niet eenduidig.  

• Berekening op basis van Census 2011: ‘aandeel van 
de bevolking van 18 jaar of ouder met een diploma 
van het hoger onderwijs’ (voor deze berekening 
zijn enkel de personen meegenomen die niet 
meer studeren): Gent 36%, ter vergelijking: voor 
Vlaanderen is dit 28%. De categorie ‘geen diploma’ 
ontbreekt wel in de leefbaarheidsmonitor. 

hoogst behaalde diploma (18+) Census 2011

geen diploma of lager onderwijs 18%

lager middelbaar 19%

hoger middelbaar 27%

hoger onderwijs 36%

Totaal 100%

• Een andere bron die we hiernaast kunnen leggen 
is de enquête naar arbeidskrachten. Dit is een 
verplichte enquête bij private huishoudens  
(respons 80%). De enquête (2064 jarigen) is 
enkel representatief voor VLAAMS GEWEST  
(geen Gentse cijfers). Hieronder de resultaten  
van het Vlaams Gewest1.
• Laag opgeleid: 25,9%
• Midden opgeleid: 40,1%
• Hoog opgeleid: 34,1%

 
Ook bij deze enquête zien we dus voor Vlaanderen hoger 
percentage hoog opgeleiden (hoger onderwijs) dan het 
percentage van de Census: 34% versus 28%.

1   BRON: FOD WERKGELEGENHEID, ARBEIDSMARKT EN SOCIAAL OVERLEG (HTTP://WWW.WERK.
BELGIE.BE/MODULEDEFAULT.ASPX?ID=21166#AUTOANCHER5) 

 • LAAG = HOOGSTENS EEN DIPLOMA VAN LAGER SECUNDAIR ONDERWIJS
 • MIDDEN = HOOGSTENS EEN DIPLOMA VAN HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS
 • HOOG = EEN DIPLOMA VAN EEN HOGER NIVEAU
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Opleidingsniveau volgens leeftijd, leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.
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WERKZAAM

Betaalde job, vraag 79 uit de  
leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

Vaste job 57%

Tijdelijke job 6%

Geen job 38%

Totaal 100%

 De leefbaarheidsmonitor bevraagt mensen tussen 10 
en 79 jaar. Voor personen die nog studeren wordt naar de 
werkzaamheid van het gezinshoofd (een van de ouders) 
gevraagd. Daardoor is het moeilijk af te bakenen van 
welke leeftijdsgroep we nu precies weten of ze werken of 
niet. 

38% van de respondenten geeft aan geen job te heb
ben op het moment van de bevraging.

Registratiecijfers over het al of niet hebben van werk, 
vinden we in DWH AM&SB, nl de indicator ‘socioeconomi
sche positie’.

De socioeconomische positie is opgedeeld in werkend 
(zowel vast als tijdelijk), werkloos, nietberoepsactief en 
andere.

Voor de leeftijd is er keuze tussen de leeftijdsgroepen 
014, 1517, 1824, 2549, 5064, 6474 en 75+.

Voor een vergelijking met de data van de leefbaar
heidsmonitor kiezen we de leeftijdscategorie 1874. 58% 
van deze groep heeft een job, 42% heeft geen job.

Werkzaamheid, 1874 jaar, DWH AM & SB 2010, Gent.

werkend 58,1%

werkloos 4,7%

niet beroepsactief 25,3%

andere 11,9%

Totaal 100,0%

Hoewel beide indicatoren niet volledig vergelijkbaar 
zijn, vinden we toch ongeveer een zelfde groep zonder job 
(ongeveer 4 op 10 personen heeft geen job).

Beroepscategorie
Aan wie een betaalde job heeft, wordt in de leefbaar

heidsmonitor gevraagd tot welke beroepscategorie de 
persoon behoort (vraag 80), wie geen betaalde job heeft 
komt bij vraag 81 (zie verder) terecht.

Beroepscategorieën, Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

(hoger) bediende / kader 63%

Arbeider 22%

Zelfstandige 11%

Vrije beroepen 3%

Andere 1%

Totaal 100%

Een verdere uitdieping van de indicator ‘Socio 
Economische Positie’ uit het Datawarehouse geeft een 
overzicht van het aandeel zelfstandigen / loontrekkenden 
binnen de werkenden.

De loontrekkenden kunnen dan verder naar arbeids
statuut opgedeeld worden:

Werkenden, 1874 jaar, DWH AM&SB 2010, Gent.

Zelfstandig 15,5%

Loontrekkende 84,5%

Totaal 100%

In de leefbaarheidsmonitor vinden we 11% zelfstan
digen, op basis van de cijfers van het Datawarehouse 
vinden we 15,5%. Bij de laatste bron zitten ook helpers 
van zelfstandigen.

Loontrekkenden naar arbeidsstatuut,  
1874 jaar, DWH AM & SB 2010, Gent.

binnen  
loontrekkenden

binnen  
werkenden

Ambtenaren 16,9% 14,3%

Arbeiders 32,0% 27,0%

Bedienden 51,1% 43,2%

Totaal 100,0% 84,5%

De vraag naar arbeidsstatuut (DWH) is moeilijk 
te vergelijken met de info die we uit de leefbaarheids
monitor halen. 
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Niet werkzaam

Vraag 81: (Leefbaarheidsmonitor) Huidige situatie 
van de respondenten die geen betaalde job hebben.

Niet werkzaam naar categorieën,  
Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

werkzoekend 62 14,3%

Arbeidsongeschikt en/ of invalide 50 6,7%

Gepensioneerd 383 51,1%

Huisvrouw (man) 73 9,7%

Schoolgaand / studerend 122 16,3%

Ander antwoord 15 2,0%

Totaal 750 100,0%

Wat direct opvalt, is dat er hier een hoog percentage 
schoolgaande of studerende personen krijgen, terwijl er 
in de vraag staat als je dagonderwijs volgt, om hier dan 
de situatie van het gezinshoofd te beschrijven. Vermoede
lijk is de vraag hier niet altijd correct beantwoord (zie ook 
opmerking hoger).

Van de respondenten die op het moment van de 
enquête niet studeerden en geen betaalde job hadden, is 
51% gepensioneerd en 16% schoolgaand/studerend. 14% 
is werkzoekend en 7% is arbeidsongeschikt en/of invalide. 
Wanneer we kijken naar de gehele steekproef, blijkt 19% 
gepensioneerd en 6% is schoolgaand/studerend. Voorts 
is 4% huisvrouw(man), 3% arbeidsongeschikt en/of inva
lide, evenzoveel reeds minstens een jaar werkzoekend en 
tot slot is 2% minder dan een jaar werkzoekend.
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Een meer gedetailleerd zicht op de categorieën 
‘werkzoekend’ en ‘nietberoepsactief’ van de indicator 
‘Socioeconomische positie’ (DWH AM&SB) geeft volgen
de cijfers:

'Niet beroepsactief' en 'werkzoekend' naar categorieën,  
1874 jaar, DWH AM & SB, Gent.

arbeidsongeschikt (o.w.v. arbeids-
ongeval, beroepsziekte, invaliditeit  
of gekend bij mutualiteiten)

4.626 8,6%

financiële hulp of leefloon 5.147 9,6%

(brug)gepensioneerd 23.070 43,1%

tegemoetkoming aan personen  
met een handicap (IVT)

1.237 2,3%

rechtgevende kinderen voor  
kinderbijslag

7.675 14,3%

loopbaanonderbreking /  
tijdskrediet

499 0,9%

werkzoekend 11.293 21,1%

Totaal 53.547 100,0%

Ook hier is het niet evident om een correcte vergelij
king tussen beide bronnen te maken.

INKOMEN

Vraag 91: Kan je met het totale beschikbare 
inkomen van je gezin per maand, zoals het nu is, 
rondkomen?

Inkomen, vraag 91, Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

Zeer moeilijk 6,3%

Moeilijk 7,8%

Eerder moeilijk 18,7%

Eerder gemakkelijk 29,8%

Gemakkelijk 26,1%

Zeer gemakkelijk 11,2%

Totaal 100,0%

Gezien het hier om een subjectieve inschatting gaat, 
is het moeilijk om hiernaast een gelijkaardig cijfer te plak
ken op basis van registers. 

Vraag 92: Als je de volgende schaal van inkomens 
bekijkt, met welk cijfers komt het totale 
beschikbare inkomen per maand van je gezin 
(zijnde alle familieleden wonende onder hetzelfde 
dak) dan overeen?

Inkomen, vraag 92, Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent. 

< 500 EURO 0,6%

500-999 EURO 6,7%

1000-1499 EURO 19,1%

1500-1999 EURO 20%

2000-2499 EURO 12,4%

2500-2999 EURO 13,5%

3000-3499 EURO 11,4%

> 3500 EURO 16,2%

Totaal 100,0%
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In het Datawarehouse vind je cijfers over inkomen, 
namelijk het equivalent huishoudinkomen op jaarbasis 
(dit zijn bruto inkomensgegevens: inkomen zonder aftrek 
van bedrijfsvoorheffing op gezinsniveau). Ook hier is 
het zeer moeilijk om deze cijfers te vergelijken met een 
effectief beschikbaar gezinsinkomen. Vakantiegeld en 
eindejaarspremies zijn bijvoorbeeld wel meegerekend in 
het inkomen uit het Datawarehouse, terwijl dit waarschijn
lijk niet is verrekend als een individu zijn beschikbaar 
maandinkomen weergeeft.

Inkomensklasse, DWH 2010, Gent.

=<13500 25,6%

13501-15000 5,4%

15001-20000 15,1%

20001-25000 11,0%

25001-30000 9,7%

30001-35000 8,5%

35001-40000 6,7%

40001-45000 5,3%

45001-50000 3,8%

50001-60000 4,4%

60001-70000 2,0%

70001-80000 1,0%

80001-90000 0,5%

90001-100000 0,3%

> 100000 0,6%

Totaal 100,0%

Ook Statistics Belgium heeft cijfers over het inkomen, 
nl de fiscale inkomens. Deze cijfers worden standaard 
weergegeven per aangifte. Het is dus niet mogelijk om op 
basis daarvan een inkomen op gezinsniveau te berekenen. 
Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels vullen 
immers een gezamelijke aangifte in, feitelijk samenwo
nenden doen dit niet. 

Nationaliteit en herkomst
In het rapport van de leefbaarheidsmonitor 2010 

lezen we dat 90% van de respondenten de Belgische 
nationaliteit heeft. In de werkelijke Gentse populatie 
(31/12/2010) is dat 12,4% van de 1074 jarigen. 

Indien we rekening houden met de nationaliteit van 
vader en moeder kunnen we een indicatie krijgen van 
het aantal respondenten van nietBelgische afkomst. Bij 
15% van de respondenten uit de leefbaarheidsmonitor 
zijn beide ouders en bij 4% één van beide ouders van 
nietBelgische nationaliteit. In totaal heeft van 19% van 
de respondenten één of beide ouders niet de Belgische 
nationaliteit. We kunnen dus stellen dat één op vijf res
pondenten van nietBelgische afkomst is.

We kunnen dit vergelijken met de cijfers van het DWH 
op 31/12/2010. Echter, de indicator voor herkomst zoals 
berekend door DWH bekijkt de geboortenationaliteit van 
vader, moeder én individu als ook de huidige nationali
teit van het individu (zie ook: definitie gebruikt in Lokale 
Inburgerings en Integratiemonitor). Deze laatste definitie 
is dus niet helemaal hetzelfde dan wat we uit de leefbaar
heidsmonitor kunnen halen.

Op basis van deze definitie zien we dat 26% van 
vreemde herkomst is. Hierbij gebruiken we de leeftijdsca
tegorie 1279 jaar2.

Herkomst uitgebreide definitie (DHW) 1279 jaar,  
2010, Gent.

Geen informatie beschikbaar 0,06%

Geen vreemde herkomst gekend 58,97%

Geen vreemde herkomst gekend -  

onvolledige informatie
14,66%

Vreemde herkomst gekend EU 8,51%

Vreemde herkomst gekend niet-EU 17,80%

Eindtotaal 100,00%

 

2 BRON: WEBTOEPASSING LOKALE CIJFERS – DWH: HTTPS://WWW.BCSS.FGOV.BE/SAMILC/
CRITERIAPAGE.XHTML  NIET ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN ZIJN DAAR BESCHIKBAAR 1279 
JAAR BENADERT BEST DE LEEFTIJDSCATEGORIE 1079 JAAR.
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Eigendomstype  
van de woning
In de leefbaarheidsmonitor 2010 is 62% eigenaar, 

30% private huurder, 8% sociale huurder van de woning 
waarin ze wonen.

Eigendomsstatuut, Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

Private eigenaar 62,3%

Sociale huurder  
(inclusief huurder bij Stad of OCMW)

8,2%

Private huurder 29,5%

Totaal 100,0%

 

Dit kunnen we naast een indicator uit de Census 2011 
leggen: 

Bevolking naar type eigendom van hun woning,  
Census 2011, Gent.

Door de eigenaar bewoonde woningen 56,0%

Huurwoningen 42,0%

Niet aangegeven 0,5%

Andere wooneenheden of collectieve  

woonverblijven
1,5%

Totaal 100,0%

Ook hier zien we niet exact dezelfde categorieën, 
maar zien we wel dat het aandeel eigenaars in beide 
datasets vergelijkbaar is. 
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Gezinstype
Hieronder vind je de verdeling van huishoudens naar 

gezinsgrootte voor het bevolkingsregister en vervolgens 
voor de leefbaarheidsmonitor. Er lijkt een onderschat
ting van het aantal alleenstaanden in alle edities van de 
leefbaarheidsmonitor. Vraag is hier of het om een werke
lijke onderschatting gaat of dat de geregistreerde situatie 
verschilt van de feitelijke situatie waarin mensen leven?

Bevolking op basis van bevolkingsregister naar huishoudengrootte, 2001, 2004, 2008, 2011, Gent.

 2001 2004 2008 2011

Totaal aantal inwoners - Bevolkingsregister 225 956 230 723 239 905 247 262

Aantal huishoudens met 1 persoon 44 527 42% 47 423 43% 49 590 44% 49 060 43%

Aantal huishoudens met 2 personen 32 689 31% 33 368 30% 33 646 30% 33 418 29%

Aantal huishoudens met 3 personen 13 217 12% 13 267 12% 13 643 12% 13 703 12%

Aantal huishoudens met 4 personen 9 965 9% 9 980 9% 10 610 9% 11 338 10%

Aantal huishoudens met 5 personen 3 819 4% 3 817 3% 4 174 4% 4 619 4%

Aantal huishoudens met 6 personen 1 248 1% 1 352 1% 1 402 1% 1 576 1%

Aantal huishoudens met 7 of meer personen 828 1% 814 1% 821 1% 874 1%

Gemiddeld aantal personen per huishouden 2,1 2,1 2,1 2,2

Totaal aantal huishoudens 106 293 110 021 113 886 114 588

Bevolking naar huishoudengrootte, Leefbaarheidsmonitor 2010, Gent.

2003 2006 2010 2014

76. HOEVEEL PERSONEN 
WONEN ER SAMEN IN HET 
GEZIN (JEZELF INBEGREPEN)

1 persoon 143 15,5% 301 18,1% 323 15,9% 404 17,2%

2 personen 326 35,3% 607 36,6% 679 33,4% 787 33,6%

3 personen 160 17,3% 285 17,2% 417 20,5% 409 17,5%

4 personen 180 19,5% 279 16,8% 377 18,5% 415 17,7%

5 personen 77 8,3% 133 8,0% 133 6,5% 211 9,0%

6 personen 13 1,4% 34 2,1% 65 3,2% 72 3,1%

7 personen  

of meer
24 2,6% 21 1,2% 41 2,0% 44 1,9%

Totaal 923 100% 2344 100% 2344 100% 2344 100%
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Conclusie
In dit stuk is getracht om de socioeconomische 

kenmerken van de steekproefpopulatie te vergelijken 
met de bevolking van Gent, op basis van wat we weten uit 
registratiecijfers.

Dit is geen gemakkelijke oefening. De vraagstelling 
in enquêtes komt niet altijd overeen met wat we weten 
uit de registers. De vragen trachten zoveel mogelijk naar 
de feitelijke situatie te vragen, zoals die benoemd wordt 
door de respondenten. Registerdata zijn vaak construc
ten, louter op basis van wat geregistreerd wordt of kan 
geregistreerd worden. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk 
om de categorieën uit de administratieve databanken 
voor te leggen aan de respondenten, omdat het niet altijd 
eenvoudig is voor die respondent om zijn / haar juiste  
categorie te kiezen, laat staan dat alle categorieën voor 
een respondent zonder achtergrondkennis te begrijpen 
zijn. Categorieën uit administratieve databanken zijn 
immers de resultaten van een methodologische denk
oefening, voornamelijk in functie van beleid en beleids
relevant onderzoek. 

 Globaal kunnen we zeggen dat we dezelfde grootte
ordes zien binnen de steekproef als binnen de registers. 
Enkel op vlak van opleidingsniveau is er wel een groter 
verschil.

In een ideale situatie zou het registratie materiaal 
moeten gekoppeld worden aan enquêtemateriaal. 
Technisch is dit mogelijk als we bij beide bronnen de 
Rijksregisternummers hebben, maar in de praktijk lijkt 
de oefening nog niet voor morgen. Er zijn privacyissues, 
maar naar de toekomst toe willen we toch proberen om 
deze koppeling op poten te zetten.  

Een andere oefening die we op basis van gekoppelde 
data zouden kunnen uitvoeren, is of enquêtedata ook de 
registratiedata kunnen aanvullen. Zo blijkt bijvoorbeeld 
uit alle edities van de leefbaarheidsmonitor dat in de 
steekproef de grote huishoudens oververtegenwoordigd 
zijn en de alleenstaanden ondervertegenwoordigd. In de 
enquête wordt naar de gezinssituatie ‘as is’ gevraagd, 
terwijl als er vergeleken wordt met de totale bevolking 
het over de geregistreerde gezinssituatie gaat. Misschien 
wijkt de geregistreerde gezinssamenstelling in bepaalde 
mate wel af van de werkelijke situatie?
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