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1. Inleiding 
Sciensano, de Universiteit Gent (UGent) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben de handen in elkaar geslagen voor het 

CIVISANO project gefinancierd door Sciensano. Het CIVISANO-project onderzoekt de gezondheid (SANO) van burgers (CIVI). 

Dit wordt gedaan door de subjectieve en objectieve omgevingsdeterminanten te onderzoeken die invloed hebben op de 

lichaamsbeweging en eetgedrag van de inwoners van twee Vlaamse gemeenten. De doelgroep van dit project zijn 

maatschappelijk kwetsbare volwassenen tussen de 25 en 65 jaar. In januari 2021, zijn de gemeenten Duffel en Herselt in het 

project gestapt.  

 

Het CIVISANO-project bestaat uit meerdere onderdelen (bv. Een vragenlijst, wandelinterviews, groepsdiscussies) maar in dit 

rapport zal enkel het verloop en de resultaten van de enquête worden besproken. Vooraf zijn er in samenspraak met alle 

wetenschappelijke en gemeentelijke partners vragen geselecteerd die zowel op gemeentelijk als voor wetenschappelijk 

onderzoek relevant en interessant zijn. De vragenlijst peilde naar hoe burgers hun lokale omgeving waarnemen met een 

specifieke focus op lichaamsbeweging en eetgedrag. Vervolgens is de vragenlijst  in beide gemeenten beschikbaar gesteld 

voor alle inwoners tussen de 25 en 65 jaar oud. Vanwege de focus van het project op de maatschappelijk kwetsbare inwoners 

is deze laatste groep actief benaderd geweest voor deelname.  

 

Er werden in totaal 571 vragenlijsten verzameld in een periode van zes maanden (mei 2021 tot en met november 2021) over 

beide gemeenten heen, waarvan 331 vragenlijsten ingevuld zijn door maatschappelijk kwetsbare inwoners en 240 door  

maatschappelijk niet-kwetsbare inwoners. Daarna zijn de data verwerkt en geanalyseerd door onderzoekers van Sciensano. 

In dit rapport worden de uitkomsten van deze analyses besproken. De vragen zijn onderverdeeld in thema’s en de uitkomsten 

worden per thema toegelicht. Binnen de resultaten wordt telkens gesproken over de doel- en referentiegroep. De 

maatschappelijk kwetsbare volwassenen worden aangeduid als doelgroep en de maatschappelijk niet-kwetsbare volwassenen 

als referentiegroep. Tevens worden de resultaten telkens vergeleken tussen beide gemeenten en tussen de mannen en 

vrouwen. Door de grote hoeveelheid vragen worden enkel de significante verschillen tussen de groepen (kwetsbaarheid, 

gemeenten en per geslacht) aangehaald.   
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2.Samenvatting 
Tussen mei en november 2021 hebben 331 maatschappelijk kwetsbare en 240 maatschappelijk niet-kwetsbare inwoners van 

de gemeenten Duffel en Herselt deelgenomen aan de vragenlijst, als onderdeel van het CIVISANO-project. De gegevens van 

deze deelnemers zijn geanalyseerd en worden uitvoerig besproken in dit rapport. Op basis van deze analyses kunnen dus 

enkele globale conclusies worden getrokken. Deze staan hieronder per thema samengevat:  

 
 

• MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID: Deelnemers worden in dit rapport als “maatschappelijk 

kwetsbaar” geclassificeerd als ze aan één van de volgende criteria voldeden: 

o Geen hoger onderwijs genoten (i.e. geen hogeschool of universitair diploma)  

o Geen betaald werk hebben 

o Zichzelf een score lager dan vijf geven voor subjectieve socio-economische status (1-10) 

o Een relatief laag netto gezinsinkomen (in verhouding tot de grootte van het gezin) 

o Maandelijks zeer moeilijk, moeilijk of eerder moeilijk financieel rond kunnen komen 

 

• ALGEMENE GEZONDHEID EN MOBILITEIT: Bijna de helft van de deelnemers in de doelgroep geeft 

aan een redelijke tot zeer slechte algemene gezondheid te hebben, tegenover nog geen vijfde van 

de niet-kwetsbare deelnemers. Ook geeft iets meer dan de helft van de kwetsbare deelnemers aan 

de afgelopen zes maanden voor het invullen van de vragenlijst problemen te hebben gehad met hun 

mobiliteit. Bij de niet-kwetsbare deelnemers ligt dit percentage ruim onder de helft. 
 

• VOEDINGSSTATUS: De BMI van deelnemers in de doelgroep is gemiddeld 26,7. Dit valt in de 

categorie overgewicht. De gemiddelde BMI van de niet-kwetsbare deelnemers is 24,9. Dit valt nog 

net binnen de categorie gezond gewicht. Het percentage deelnemers met overgewicht en/of obesitas 

is ook hoger onder de kwetsbare deelnemers dan onder deelnemers in de referentiegroep. Er is geen 

significant verschil tussen de gemeenten als er wordt gekeken naar de BMI categorieën. Wel is er 

een significant verschil zichtbaar tussen de geslachten. Mannen hebben vaker overgewicht of 

obesitas. 

 
• VOEDINGSGEWOONTEN:  Naast de voedingsstatus zijn ook de voedingsgewoonten van 

deelnemers bevraagd. 

o Ongeveer de helft van alle deelnemers eet dagelijks fruit. 

o Een hoger percentage niet-kwetsbare deelnemers eet meer dan één stuk fruit per dag. 

o Ook eet ongeveer de helft van alle deelnemers dagelijks groenten. Onder de niet-kwetsbare 

deelnemers eet iets meer dan de helft van de deelnemers dagelijks groenten, terwijl dit bij 

de kwetsbare deelnemers juist iets minder dan de helft van de groep is.  

o Er zijn geen niet-kwetsbare deelnemers die rapporteren nooit of minder dan één keer per 

week groenten eten, onder de maatschappelijk kwetsbare deelnemers zijn deze er wel. 

o Maatschappelijk kwetsbare deelnemers drinken frequenter gesuikerde dranken. 

o Rondom het eten van zoete of zoute snacks is een wisselend patroon zichtbaar, in enkele 

categorieën zoals 1 tot 3x per week is het percentage kwetsbare deelnemers hoger terwijl 

voor andere het percentage niet-kwetsbare deelnemers hoger is. 
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o Het percentage deelnemers dat fastfood eet is hoger onder de niet-kwetsbare deelnemers. 

 
• GEPERCIPIEERDE VOEDSELOMGEVING: Naast het voedingspatroon is gevraagd aan de 

deelnemers hoe ze hun voedselomgeving percipiëren. De perceptie van kwetsbare deelnemers 

omtrent de verkrijgbaarheid en kosten van groenten en fruit in hun buurt is gemiddeld negatiever. 

Ook zijn deze deelnemers minder vaak akkoord met de stelling dat de prijs van fastfood goedkoop is 

in hun buurt. Niet-kwetsbare deelnemers rapporteren vaker dat fastfood gemakkelijk verkrijgbaar is 

in hun buurt.  

 
• LICHAAMSBEWEGING: Er zijn verschillende domeinen (werk-gerelateerd, actief transport en 

vrijetijd) van lichaamsbeweging bevraagd.  

o Maatschappelijk kwetsbare deelnemers besteden gemiddeld 196.6 minuten per week aan 

sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten, niet-kwetsbare deelnemers 214.6. 

o Duffelaars besteden gemiddeld 186.7 minuten per week aan sport, fitness of sportieve 

vrijetijdsactiviteiten, in Herselt is dit 224.6 minuten per week. De proportie mannen/vrouwen 

of kwetsbaar/niet-kwetsbaar is gelijkaardig voor beide gemeenten en verklaren dus op het 

eerste gezicht niet deze verschillen. 

o Mannen besteden gemiddeld per week meer tijd aan sport, fitness of sportieve 

vrijetijdsactiviteiten dan vrouwen, namelijk 241.2 voor mannen tegenover 184.1 minuten 

voor vrouwen. 

o Maatschappelijk kwetsbare deelnemers besteden meer tijd aan wandelen als verplaatsing, 

gemiddeld 2.9 dagen per week tegenover 1.5 dagen per week bij niet-kwetsbare 

deelnemers. 

o Niet-kwetsbare deelnemers doen vaker aan georganiseerde beweging en sport. 

o De reden om niet aan sport te doen is verschillend voor de doel- en referentiegroep. 

Maatschappelijk kwetsbare deelnemers geven vaker aan niet aan sport te doen vanwege 

gezondheidsredenen of financiën dan niet-kwetsbare deelnemers.  

o Niet-kwetsbare deelnemers hebben vaker een zittend beroep. Meer maatschappelijk 

kwetsbare deelnemers hebben zwaar lichamelijk werk of geen betaald werk. 

 

• GEPECIPIEERDE BEWEGINGSOMGEVING: Naast fysieke activiteit is ook de perceptie van 

deelnemers op hun bewegingsomgeving bevraagd. Over het algemeen hebben zowel deelnemers 

uit de doel-als referentiegroep een positieve perceptie over hun bewegingsomgeving.  

o Het aantal fiets- en voetpaden in hun buurt: niet-kwetsbare groep en Duffelaars hebben een 

positievere perceptie dan kwetsbare deelnemers en deelnemers uit Herselt 

o Onderhoud van voetpaden: niet-kwetsbaren en deelnemers uit Duffel hebben een 

positievere perceptie dan kwetsbare deelnemers en deelnemers uit Herselt .  

o Luchtvervuiling: kwetsbaren en deelnemers uit Duffel vinden de lucht in hun buurt vaker 

vervuild. Terwijl niet-kwetsbare deelnemers en deelnemers uit Herselt positiever denken 

over de luchtkwaliteit in hun buurt. 

o Zwerfvuil, afval en graffiti: Deelnemers uit Duffel hebben een meer negatieve perceptie 

tegenover deelnemers uit Herselt 
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o Aantal zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars: kwetsbaren en deelnemers uit 

Herselt hebben een meer negatieve perceptie. Deelnemers uit Duffel en niet-kwetsbare 

deelnemers hebben een meer positieve perceptie 

o Criminaliteit in de buurt: kwetsbare deelnemers hebben een negatievere perceptie 

tegenover niet-kwetsbare deelnemers Er is geen verschil zichtbaar tussen deelnemers uit 

Duffel of Herselt. 

  

• SOCIALE OMGEVING: Maatschappelijk kwetsbare deelnemers hebben over het algemeen een 

negatievere perceptie over hun sociale omgeving. Zo zijn meer maatschappelijk kwetsbare 

deelnemers helemaal niet akkoord met de stelling dat mensen in hun buurt graag dingen samen 

doen. Er is een patroon zichtbaar in de meerderheid van de bevraagde variabelen, zoals rondom het 

aandacht hebben voor elkaar, om elkaar geven, elkaar helpen als er problemen zijn, elkaar raad 

geven, het proper houden van de buurt en zich gelukkig voelen in de buurt. Er is een trend 

waargenomen waarbij maatschappelijk kwetsbare deelnemers over het algemeen een negatievere 

perceptie hebben dan niet-kwetsbare deelnemers. Tevens hebben meer deelnemers uit de doelgroep 

een negatievere perceptie als het gaat over zicht gelukkig voelen in de buurt. Tussen de gemeenten 

zijn er geen significante verschillen waargenomen als het gaat om de sociale omgeving. Mannen 

hebben over het algemeen een negatievere perceptie dan vrouwen. 
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3. METHODOLOGIE 
 

3.1 STEEKPROEF KADER 

De CIVISANO-enquête was gericht op alle inwoners van de gemeenten Duffel en Herselt tussen de 25 en 65 jaar 

oud, onafhankelijk van geboorteplaats, nationaliteit of andere kenmerken. Vanwege de focus van het project op 

maatschappelijk kwetsbare inwoners. Daarom is er gekozen om de steekproef niet willekeurig te trekken, maar 

de nadruk te leggen op het actief bereiken van de maatschappelijk kwetsbare inwoners. Onderzoekers zijn van 

deur-tot-deur gegaan in wijken waarvan de gemeenten voorafgaand aan de rekrutering hadden aangegeven dat 

er een relatief hoog aantal maatschappelijk kwetsbare inwoners woonachtig is.  Eveneens zijn onderzoekers 

aanwezig geweest op plekken waarvan gekend is dat maatschappelijk kwetsbare inwoners er vaker komen zoals 

voedselbedelingen. Daarnaast zijn inwoners gerekruteerd op plekken die toegankelijk zijn voor de gehele 

bevolking zoals (basis)scholen, de openbare markt, sport evenementen en vanwege de rekrutering van 

deelnemers tijdens de COVID-19 pandemie ook in een vaccinatiecentrum. Hierbij lag de focus niet enkel op 

maatschappelijk kwetsbare inwoners maar ook op maatschappelijk niet-kwetsbare inwoners. 

 

3.2 INHOUD VAN DE VRAGENLIJST 

Samen met alle betrokken partijen die zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep (i.e. lokale besturen, Logo’s, 

Sciensano) werd de vragenlijst opgemaakt. Er werd rekening gehouden met de thematiek van het project, reeds 

bestaande vragenlijsten en wetenschappelijk literatuur rondom thema’s zoals dieet, voedingsgewoonten en de 

perceptie op de voedsel, bewegings- en sociale omgeving. Om de vragenlijst zo toegankelijk mogelijk te maken 

is deze voorafgaand aan het onderzoek nagelezen en onduidelijke vragen werden door Wablieft herschreven. 

Hieronder volgt een lijst met de in de vragenlijst opgenomen modules.  

 
Tabel 1|   Overzicht modules van de CIVISANO vragenlijst 
 

Modules 
Algemene informatie 
Locatie (adres op kaart) 
Geslacht 
Nationaliteit 
Gezinsgrootte 
Opleidingsniveau 
Subjectieve socioeconomisch status 
Tewerkstelling en inkomen 
Huidige tewerkstelling 
Reden werkloosheid/onbetaald werk 
Netto gezinsinkomen 
Subjectief financieel rondkomen 
Wekelijkse gezinsuitgaven voeding 
Gezondheid 
Subjectieve gezondheidsstatus 
Bewegingsproblematiek 
BMI 
Lengte 
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Gewicht 
Voedingsgewoonten 
Dieet 
Voedselomgeving 
Perceptie voedselomgeving in de buurt 
Meest bezochte voedingswinkel(s) 
Perceptie meest bezochte voedingswinkel 
Vervoer naar voedingswinkel 
Restaurant bezoek en/of eten afhalen, bestellen 
Voedselzekerheid 
Voedselonzekerheid in de afgelopen drie maanden 
Beweging 
Beweging tijdens werk 
Wandelen als verplaatsing 
Fietsen als verplaatsing 
Sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten 
Rusten 
Deelname sport of georganiseerde beweging 
Motivatie sporten 
Motivatie niet te sporten 
Buurt  
Type woning 
Motivatie wonen in de buurt 
Perceptie bewegingsomgeving 
Sociale omgeving 

 

3.3 GEGEVENSVERZAMELING 

De gegevens werden verzameld aan de hand van een mixed mode design. Dit betekent dat er twee mogelijkheden 

waren om de vragenlijst in te vullen, op papier of online. Het is noodzakelijk om de vragenlijst op beide manieren 

aan te bieden, aangezien niet alle deelnemers toegang hebben tot het internet, de vaardigheden hebben om de 

vragenlijst online in te vullen en omdat sommige deelnemers liever niet online deelnemen. De inhoud van beide 

vragenlijsten is identiek.  

 

De papieren vragenlijst, waar eveneens een link en QR-code opstond om de vragenlijst online in te vullen, werd 

beschikbaar gesteld op diverse punten in de gemeenten zoals bij de bibliotheek, het OCMW en de 

voedselbedelingen. De vragenlijst kon online worden ingevuld door middel van het scannen van een QR-code die 

op posters en flyers was afgedrukt ter promotie van deelname aan de vragenlijst. Deze posters en flyers hingen 

op diverse plekken de gemeenten (bijv. gemeentehuis, bibliotheek, apotheken, huisartsenpraktijken etc.). Tevens 

konden deelnemers op een link klikken die online via verschillende kanalen (bijv. websites en sociale media van 

de gemeenten, intranet van diverse scholen, sneeuwbalmails etc.) gedeeld werd. Bij de deur-tot-deur rekrutering 

kregen deelnemers de keuze tussen de papieren en online vragenlijst. 

 

De deelnemers konden de ingevulde papieren vragenlijsten deponeren in de “CIVISANO” dozen die door  de 

gemeenten verspreid waren (bijv. op het gemeentehuis, in de bibliotheek, apotheken, sportfaciliteiten etc.). Indien 

deelnemers het wensten kon er ook een afspraak worden gemaakt met de onderzoeker om de ingevulde 

vragenlijst aan de deur op te halen.  
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Achteraf zijn de papieren vragenlijsten handmatig ingevoerd en samengevoegd met de databank van de online 

vragenlijsten. 

 

3.4 VELDWERK 

Vanaf mei 2021 tot en met november 2021 hebben onderzoekers veldwerk verricht om deelnemers te rekruteren 

voor de vragenlijst. De focus lag hierbij voornamelijk op het van deur-tot-deur gaan in wijken waarvan de 

gemeenten vooraf hadden aangegeven dat er een relatief hoog aantal maatschappelijk kwetsbare inwoners 

woonachtig waren. Voorafgaand aan het veldwerk is er een overzicht gemaakt van deze wijken. Vervolgens is 

elke wijk meerdere keren bezocht om deelnemers te rekruteren en/of ingevulde vragenlijsten op te halen. Tevens 

is er contact gelegd met (middenveld) organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare inwoners in de 

gemeenten. Zo zijn de onderzoekers meerdere keren aanwezig geweest tijdens de voedselbedeling in Duffel en 

in Westerlo voor de gemeente Herselt. 

 

3.5 DATAVERWERKING EN CONTROLE 

De vragenlijsten die online werden ingevuld, werden automatisch opgeslagen in de database van LimeSurvey op 

de server van Sciensano. De papieren vragenlijsten werden niet automatisch opgeslagen in een database en zijn 

achteraf handmatig ingevoerd. De antwoorden van de papieren vragenlijsten zijn ingevoerd in een aparte dataset 

door de onderzoekers en jobstudenten. Tijdens de data invoer zijn de antwoorden gekopieerd zoals ze op de 

papieren vragenlijst stonden. Vragen die zijn opgelaten zijn ingevoerd als missing, eveneens als er meerdere 

antwoorden zijn aangeduid als er maar één antwoord van toepassing is of als het antwoord onduidelijk is. Open 

vragen zijn ingevoerd zoals het door de deelnemers genoteerd was. Incorrecte gespelde of vreemde antwoorden 

zijn hierbij ook letterlijk overgenomen. Nadat alle papieren vragenlijsten waren ingevoerd zijn de databases 

samengevoegd tot één database. 

 

3.6 SAMENSTELLING VAN DE STUDIEPOPULATIE 

In totaal werden er 571 vragenlijsten opgenomen in de studie. Deze werden verzameld tussen mei en november 

2021. De meerderheid van de deelnemers (n=492) heeft de vragenlijst online ingevuld. Minder dan één vijfde van 

de deelnemers (n=79) heeft de vragenlijst op papier ingevuld.  

 
Tabel 2|  Samenstelling van de studiepopulatie 
 

    Aantal % 
Modus      
 Papier   79 13.8 
 Online   492 86.2 
 Totaal   571 100.0 
Geslacht      
 Man    195 34.2 
 Vrouw   368 64.5 
 Ander   4 0.70 
Opleiding      
 Geen diploma   9 1.6 
 Lager onderwijs   27 4.8 
 Secundair onderwijs   197 34.6 
 Hoger onderwijs   336 59.1 

 
  



 

11 
 

 
 
 

4. Profiel inwoners in maatschappelijk 
kwetsbare situaties 

4.1 INLEIDING 

In dit rapport worden inwoners als maatschappelijk kwetsbaar beschouwd als ze aan minimaal één van de 

volgende criteria voldeden: 

 Geen hoger onderwijs genoten 

o Waarbij hoger onderwijs is gedefinieerd als het hebben gevolgd van een studie aan de 

hogeschool en/of universiteit.  

 Geen betaald werk werken 

 Zichzelf een score lager dan vijf geven op de MacArthur schaal voor subjectieve socio-economische 

status (1-10). Dit instrument brengt de socio-economische status van een persoon in verhouding tot de 

rest van de maatschappij in kaart door deelnemers te vragen zichzelf op een ladder te plaatsen met één 

tot tien treden. De hoogte van de trede correspondeert met de subjectieve socio-economische status, zo 

komt trede tien overeen met de personen in de maatschappij die het meest geld en status tot hun 

beschikking hebben en trede één met de personen die het minste geld en status hebben.  

 Een relatief laag netto gezinsinkomen (in verhouding tot de grootte van het gezin) 

 Maandelijks zeer moeilijk, moeilijk of eerder moeilijk financieel rond kunnen komen 

 

Als er naar deze criteria werd gekeken dan hebben 331 inwoners in maatschappelijk kwetsbare situaties verspreid 

over de twee gemeenten de vragenlijst ingevuld. In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de socio-

demografische karakteristieken van deze groep deelnemers. 

 

4.2 VRAGEN 

Er zal vooral worden gekeken naar socio-demografische vragen om het profiel van inwoners in maatschappelijk 

kwetsbare situaties in kaart te brengen. Vragen omtrent levensstijl en de lokale omgeving komen in de overige 

hoofdstukken van dit rapport aanbod.  

 

V3. Hoe oud bent u? …..jaar 

 
V4. Wat is uw geslacht? 

1. Man 

2. Vrouw 

3. Zeg ik liever niet 

 
V5. Welke nationaliteit heeft u? 

 

1. Belg 

2. Niet-Belg, lid van de Europese Unie 

3. Niet-Belg, geen lid van de Europese Unie 
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4. Dubbele nationaliteit, welke?...........+……… 
 
V6. Hoe groot is uw gezin? ….. volwassenen (18 jaar of ouder)…….. kinderen 

 
V7. Wat is uw hoogst behaalde getuigschrift of diploma? 

 

1. Geen 

2. Lager onderwijs 

3. Secundair onderwijs 

4. Hogeschool of universiteit 

 
V8. Denk aan een ladder met tien treden. Zie deze als een voorstelling van waar mensen in België staan. Op 

trede tien staan de mensen die het beste af zijn – zij die het meeste geld hebben, het hoogst geschoold zijn, en 

de meest gerespecteerde jobs. Op trede één staan de mensen die het slechtste af zijn – zij die het minste geld 

hebben, het laagst geschoold zijn en de minst gerespecteerde jobs of geen job hebben. Hoe hoger je op de ladder 

staat, hoe dichter je bij de mensen aan de top staat. Hoe lager je staat, hoe dichter je bij de mensen onderaan 

staat. Waar zou u uzelf plaatsen op deze ladder? 

 

Vul hier een nummer in tussen 0 en 10: ……………….. 

 
V9. Werkt u? 

 

1. Ja, ik heb betaald werk 

2. Ja, ik heb betaald werk, maar werk nu tijdelijk niet 

3. Nee, ik werk nu niet betaald 
 
V10. Welke situatie is nu juist voor u? 

 

1. Ik ben werkloos 

2. Ik ben tijdelijk werkloos door COVID-19 

3. Ik ben ziek of invalide 

4. Ik ben student 

5. Ik ben met pensioen 

6. Ik ben huisman of huisvrouw 

7. Ik heb een sociaal verlof 

8. Ik heb een loopbaanonderbreking 

9. Andere situatie 

 

V11. Wat is het netto inkomen van uw gezin? 

 

1. Tussen 500 en 999 euro 

2. Tussen 1.000 en 1.499 euro 

3. Tussen 1.500 en 1.999 euro 



 

13 
 

4. Tussen 2.000 en 2.499 euro 

5. Tussen 2.500 en 3.999 euro 

6. Tussen 4.000 en 4.999 euro 

7. Meer dan 5.000 euro 

 

V12. Kan u moeilijk of gemakkelijk leven met het inkomen van uw gezin? 

 

1. Zeer moeilijk 

2. Moeilijk 

3. Eerder moeilijk 

4. Eerder gemakkelijk 

5. Gemakkelijk 

6. Zeer gemakkelijk 

 
 

4.3 RESULTATEN 

DEMOGRAFISCHE INFORMATIE 

De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 46. jaar oud. De gemiddelde leeftijd van deelnemers  in de 

doelgroep, dit zijn de maatschappelijk kwetsbare deelnemers, ligt iets hoger, deze is 48.2jaar oud. De leeftijd van 

deelnemers in de referentiegroep, dit zijn de maatschappelijk niet-kwetsbare deelnemers, is lager, in deze groep 

is de gemiddelde leeftijd 42.9 jaar oud. In beide groepen hebben meer vrouwen dan mannen deelgenomen aan 

de vragenlijst (n=368, 64.5% vs. n=195, 34.2%). Van de vier deelnemers die aangeven hun geslacht liever niet te 

zeggen zijn drie personen maatschappelijk kwetsbaar. Maar liefst 97.4% van de deelnemers heeft de Belgische 

nationaliteit. Het aantal deelnemers dat afkomstig is uit de Europese Unie (1.2%) is iets hoger dan het aantal 

deelnemers dat niet afkomstig is uit de Europese Unie (0.9%). Slechts een zeer klein percentage deelnemers 

geeft aan een dubbele nationaliteit te bezitten.  

 

Meer dan de helft van deelnemers in de doelgroep heeft een diploma secundair onderwijs (59.9%) als hoogst 

behaald getuigschrift of diploma behaald. Hieronder vallen ook de deelnemers die een zevende jaar hebben 

voltooid. Bijna een derde (29.2%) heeft de hogeschool of universiteit voltooid. Een minderheid heeft geen enkel 

getuigschrift of diploma behaald (2.7%) of enkel het lager onderwijs afgerond (8.2%). In de referentiegroep had 

iedereen een diploma hoger onderwijs. Onderwijsniveau was een selectiecriterium voor maatschappelijke 

kwetsbaarheid. Meer bepaald werden alle deelnemers met hoogstens een diploma secundair onderwijs ingedeeld 

in de kwetsbare groep. Toch zien we ook dat personen met een diploma hoger onderwijs in de groep kwetsbare 

personen zijn ingedeeld. Deze personen voldeden aan een ander criterium voor maatschappelijke kwetsbaarheid. 

 

Tussen de gemeenten en geslachten is geen statistisch significant verschil te zien betreffende onderwijs. 
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Figuur 1) Percentage van de deelnemers naar gelang van onderwijsniveau opgedeeld naar 
maatschappelijke kwetsbaarheid  
 

 
SUBJECTIEVE SOCIOECONOMISCH STATUS 

De gemiddelde subjectieve socio-economische score voor alle deelnemers is 5.9 Echter de subjectieve socio-

economische status was een selectiecriterium voor “maatschappelijke kwetsbaarheid”. Waarbij een hogere score 

op een schaal van 1-10 een hogere subjectieve socio-economische status betekend. Deelnemers die zichzelf een 

score van vijf of lager gaven werden als kwetsbaar beschouwd. Echter, de subjectieve socio-economische score 

was niet het enige criterium voor kwetsbaarheid waardoor deelnemers die zichzelf een score van vijf of hoger 

gaven maar wel op een andere criterium zoals educatie voldeden aan de criteria toch als kwetsbaar zijn 

geclassificeerd. Niemand in de groep van niet-kwetsbare deelnemers heeft bijgevolg een score van 5 of lager. De 

scores van de niet-kwetsbare personen bevinden zich tussen de 6 en 10 met een gemiddelde van 7.0. Hierdoor 

is de spreiding bij maatschappelijk kwetsbare deelnemers tussen de 0-10 met een gemiddelde van 5.0.  
 
Als er wordt gekeken naar de gemeenten apart en de geslachten zijn er geen statistisch significante verschillen 

te zien. 

 
 
Figuur 2)  Subjectieve socio-economische status naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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WERKSTATUS 

 

Werkstatus is eveneens gebruikt als selectiecriterium om kwetsbaarheid te bepalen. Daarom hebben alle niet-

kwetsbare deelnemers betaald of onderbroken betaald werk. Het merendeel van de deelnemers in de doelgroep 

(53.0%) rapporteerde betaald werk te hebben tijdens het invullen van de vragenlijst. Terwijl een op de tien 

personen (10.1%) op dat moment onderbroken betaald werk had en 36.9% geen betaald werk. In de 

referentiegroep is dit respectievelijk 95.0%, 5.0% en 0%.  

 

De belangrijkste redenen waarom deelnemers in de doelgroep niet betaald werken is ziekten of invaliditeit (41.9%) 

en pensionering (27.7%). Onder deelnemers in de referentiegroep geeft 33.3% aan tijdelijk niet betaald te werken 

vanwege pensionering of sociaal verlof (33.3%). Binnen de referentiegroep heeft  8.3% tijdelijk onbetaald werk 

vanwege ziekte of invaliditeit.  

 

Bij het vergelijken van de twee gemeenten valt op dat de percentages wederom dicht bij elkaar liggen. Enkel het 

aantal deelnemers dat aangeeft geen betaald werk te hebben ligt hoger in Duffel  (22.0%) dan in Herselt (19.0%).  

 

Tussen mannen en vrouwen is er geen statistisch significant verschil waargenomen. 

 
 
Figuur 3) Werkstatus naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Figuur 4) Werk specificatie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 

GEZINSINKOMEN 

Zowel het netto gezinsinkomen als de subjectieve financiële situatie van de deelnemers is gebruikt als 

selectiecriterium om “maatschappelijke kwetsbaarheid” te bepalen. Bij het gebruiken van netto gezinsinkomen als 

selectiecriterium is rekening gehouden met de gezinsgrootte. Een inkomen van 1.500 tot 1.999 is bijvoorbeeld 

voor een eenpersoonshuishouden voldoende maar voor een gezin met twee kinderen ontoereikend.  

 

Van de deelnemers in de doelgroep heeft 24.8% een netto gezinsinkomen dat onder de 1.499 euro ligt. In de 

referentiegroep heeft geen enkele deelnemer een inkomen onder de 1.499 euro per maand. In de referentiegroep 

heeft ruim een derde (33.1%) een netto gezinsinkomen van meer dan 5.000 euro per maand, tegenover 10.1% 

van de deelnemers in een maatschappelijk kwetsbare situatie.  

 

Maandelijks zeer moeilijk, moeilijk of eerder moeilijk financieel rond kunnen komen was een selectiecriterium voor 

maatschappelijke kwetsbaarheid. Meer bepaald werden alle deelnemers die aangeven het financieel moeilijk te 

hebben ingedeeld in de kwetsbare groep. Hierdoor zijn er geen deelnemer binnen de niet-kwetsbare groep die 

het financieel eerder tot zeer moeilijk  hebben. Tegenover bijna de helft van de deelnemers in een maatschappelijk 

kwetsbare situatie (42.5%) die aangeven “zeer moeilijk”, “moeilijk” of “eerder moeilijk” te kunnen leven van het 

inkomen van hun gezin.  

 

Tussen de gemeenten en geslachten is er geen statistisch significant verschil waargenomen. 
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Figuur 5) Netto maandelijks gezinsinkomen naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
Figuur 6) Subjectief financieel rondkomen naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
   
 

  



 

18 
 

 

CONCLUSIE 

 

De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 46 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van maatschappelijk kwetsbare 

deelnemers is iets hoger, deze is 48.2 jaar oud. De leeftijd van deelnemers in de referentiegroep is lager, in deze 

groep is de gemiddelde leeftijd 42.9 jaar oud. Maatschappelijk kwetsbare deelnemers zijn dus gemiddeld ouder 

dan niet-kwetsbare deelnemers. Er is geen verschil te zien in de nationaliteit van deelnemers, vrijwel alle 

deelnemers hebben de Belgische nationaliteit. In zowel de doel- als referentiegroep  is het overgrote deel van de 

deelnemers Belgisch.  

 

De meerderheid van de demografische variabelen is gebruikt om “maatschappelijke kwetsbaarheid” te bepalen. 

Zoals onder andere onderwijsniveau, hierdoor hebben alle niet-kwetsbare deelnemers een hogeschool en/of 

universitair diploma. Meer dan de helft van de kwetsbare deelnemers heeft een diploma secundair onderwijs als 

hoogst behaald getuigschrift of diploma behaald. Bijna een derde heeft de hogeschool of universiteit voltooid. Een 

minderheid heeft geen enkel getuigschrift of diploma behaald of enkel het lager onderwijs afgerond.   

 

Omdat subjectieve socio-economische status ook is gebruikt als selectiecriterium geven alle niet-kwetsbare 

deelnemers zichzelf een score van vijf of hoger. Hun gemiddelde score is 7 met een spreiding tussen de 5 en 10. 

Onder de maatschappelijk kwetsbare deelnemers ligt de spreiding tussen de 0 en 10, met een gemiddelde score 

van 5.  

 

Vanwege het selectiecriterium vallen alle deelnemers die geen betaald werk hebben binnen de maatschappelijk 

kwetsbare groep. De voornaamste reden voor kwetsbare deelnemers om geen betaald werk te hebben is ziekte 

of invaliditeit gevolgd door pensionering. Deelnemers in de referentiegroep geven als voornaamste redenen om 

onderbroken betaald werk te hebben pensionering of sociaal verlof aan. Slechts een klein deel van de deelnemers 

in de referentiegroep heeft onderbroken betaald werk vanwege ziekte of invaliditeit.  

 

Het netto maandelijks gezinsinkomen is tevens als selectiecriterium gebruikt. Echter, hierbij is rekening gehouden 

met de gezinsgrootte, zo is 1.500 euro per maand toereikend voor een eenpersoonshuishouden maar 

onvoldoende voor een gezin met twee kinderen. Hierdoor is het netto maandelijks gezinsinkomen van 

maatschappelijk kwetsbare deelnemers gemiddeld lager dan dit van niet-kwetsbare deelnemers. Ongeveer 1/4 

van deze groep heeft een inkomen onder de 1.499 per maand tegenover geen enkele deelnemer in de 

referentiegroep. Ook hebben zij minder vaak een inkomen van meer dan  >5.000 per maand terwijl bijna 1/3) van 

de deelnemers in de referentiegroep dit bedrag aangeeft. Naast het netto maandelijks gezinsinkomen is ook het 

subjectieve financiële rondkomen van de deelnemers bevraagd. Echter dit is ook als selectiecriterium gebruikt. 

Hierdoor zijn er geen deelnemers in de niet-kwetsbare groep die aangeven eerder tot zeer moeilijk financieel rond 

te komen. Onder de maatschappelijk kwetsbare deelnemers gaf ongeveer 1/3 aan het financieel eerder tot zeer 

moeilijk te hebben.  

 

Omdat de bovenstaande indicatoren zijn gebruikt als selectiecriterium zijn er waarschijnlijk maatschappelijk 

kwetsbare inwoners in beide gemeenten gemist of verkeerd geclassificeerd als niet-kwetsbaar omdat zij een hoger 

onderwijsniveau hebben, ten tijde van het invullen van de vragenlijst een betaalde baan hebben, zichzelf een 
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gemiddeld of hoge subjectieve socio-economische status (>5) geven en aangeven financieel gemakkelijk rond te 

komen, maar desondanks omwille van andere redenen kwetsbaar zijn.  

 

Er is voor alle bovenstaande indicatoren geen significant verschil waargenomen tussen de gemeenten en de 

geslachten.  
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TABELLEN 

Tabel 3| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van demografische gegevens  

 
 

  

Indicator N Groepen Alle 
deelnemers 

Maatschappelijk 
kwetsbare 
deelnemers 

Niet 
kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

Geslacht 571 Mannen 
Vrouwen 
Anders 

34.4% (195) 
64.9% (368) 
0.7% (4) 

36.5% (120) 
62.6% (206) 
0.9% (3) 

31.5% (75) 
68.1% (162) 
0.4% (1) 

36.2% (109) 
63.1% (190) 
0.7% (2) 

32.3%(86) 
66.9% (178) 
0.8% (2) 

Leeftijd 570 Gemiddelde leeftijd 46.0 48.2 42.9 44.8 47.4 

Onderwijsniveau 569 Geen 
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 
Hogeschool-universiteit 

1.6% (9) 
4.8% (27) 
34.6% (197) 
59.1% (336) 

2.7% (9) 
8.2% (27) 
59.9% (197) 
29.2% (96) 

0.0% (0) 
0.0% (0) 
0.0% (0) 
100.0% (240) 

2.0% (6) 
5.3% (16) 
33.6% (102) 
59.2% (180) 

1.1% (3) 
4.2% (11) 
35.9% (95) 
58.9% (156) 

Subjectieve 
socio-
economische 
status 

419 Gemiddelde ladder trede 5.9 5.1 7.1 6.0 5.8 

Netto 
maandelijks 
gezinsinkomen 

557 500 en 999 euro 
1.000 en 1.499 euro 
1.500 en 1.999 euro 
2.000 en 2.499 euro 
2.500 en 3.999 euro 
4.000 en 4.999 euro 
>5.000 euro 

1.8% (10) 
10.6% (59) 
9.9% (55) 
12.6% (70) 
23.3% (130) 
21.9% (122) 
19.9% (111) 

3.1% (10) 
18.6% (59) 
14.5% (46) 
17.6% (56) 
25.2% (80) 
11.0% (35) 
10.1% (32) 

0.0% (0) 
0.0% (0) 
3.8% (9) 
5.9% (14) 
20.9% (50) 
36.4% (87) 
33.1% (79) 

1.7% (5) 
12.5% (37) 
7.8% (23) 
12.5% (37) 
24.4% (72) 
19.3% (57) 
21.7% (64) 

1.9% (5) 
8.4% (22) 
12.2% (32) 
12.6% (33) 
22.1% (58) 
24.8% (65) 
17.9% (47) 

Subjectief 
financieel 
rondkomen 

564 Zeer moeilijk 
Moeilijk 
Eerder moeilijk 
Eerder gemakkelijk 
Gemakkelijk 
Zeer gemakkelijk 

2.0.% (11) 
6.4% (36) 
16.1% (91) 
31.2% (176) 
30.0.% (169) 
14.4% (81) 

3.4% (11) 
11.1% (36) 
28.0% (91) 
32.% (104) 
21.2% (69) 
4.3% (14) 

0.0% (0) 
0.0% (0) 
0.0% (0) 
30.1% (72) 
41.8% (100) 
28.03% (67) 

1.7% (5) 
7.0% (21) 
13.7% (41) 
32.8% (98) 
30.4% (91) 
14.4% (43) 

2.3% (5) 
5.7% (15) 
18.9% (50) 
29.4% (78) 
29.4% (78) 
14.3% (38) 
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5. Gezondheidstoestand 
5.1 INLEIDING 

De vragen rondom de gezondheidstoestand van deelnemers waren gericht op de subjectieve gezondheid. Dit 

concept is gericht op de inschatting die mensen aan hun eigen gezondheid geven. De interpretatie van gezondheid 

kan onder de deelnemers verschillen en omvat zowel de fysieke, psychische als sociale gezondheid. De uitkomst 

kan afhankelijk zijn van een medisch vastgesteld diagnose, maar kan ook worden beïnvloed door de aanwezigheid 

van symptomen of klachten. Omdat mobiliteitsproblemen ook een invloed kunnen hebben op de 

gezondheidstoestand van deelnemers zijn deze eveneens bevraagd voor de afgelopen zes maanden. 

 

Naast de gezondheidstoestanden mobiliteitsproblemen van deelnemers is ook de Body Mass Index (BMI of Index 

van Quetelet) berekend. Dit is een gemakkelijke manier om het relatief lichaamsgewicht weer te geven en wordt 

berekend door het gewicht in kilogram (kg) te delen door de lengte in meters tot het kwadraat (kg/m²). Op basis 

van de BMI kan het gewicht vervolgens worden onderverdeeld in ondergewicht, een gezond gewicht, overgewicht 

en obesitas. Bij ondergewicht is de BMI <18.5 kg/m². Bij een gezond gewicht valt de BMI tussen de 18.5 kg/m² en 

25 kg/m². Bij overgewicht is de BMI tussen de 25 kg/m² en 30 kg/m² en bij een BMI van >30 kg/m² wordt er 

gesproken over obesitas.  

 
 

5.2 VRAGEN 

V14. Hoe is uw gezondheid in het algemeen? 

 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Redelijk 

4. Goed 

5. Zeer goed 
 
V15. Had u de vorige zes maanden problemen met uw gezondheid waardoor u moeilijk kon bewegen of sporten? 

 

1. Ja, veel problemen  

2. Ja, enkele problemen 

3. Nee, geen problemen  

 

V16. Hoe groot bent u, zonder schoenen aan? …..cm 

 
V17. Hoeveel weegt u zonder kleding en zonder schoenen aan? ….kg 
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5.3 RESULTATEN 

ALGEMENE GEZONDHEID 

Als er wordt gekeken naar de doelgroep dan geeft bijna de helft van de deelnemers (46.5%) dat hun gezondheid 

in het algemeen “zeer slecht”, “slecht” of “redelijk” is ten opzichte van 18.8% van de referentiegroep. Een lager 

percentage van de doelgroep (53.5%) geeft aan een goede gezondheid te hebben in vergelijking met het 

percentage deelnemers uit de referentiegroep (81.3%).  

 

Tussen de gemeenten en geslachten zijn geen statistisch significante verschillen waargenomen. 

 
Figuur 7) Algemene gezondheid naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
MOBILITEITSPROBLEMEN 

Gedurende de afgelopen zes maanden geeft meer dan de helft (52.3%) van de deelnemers in de doelgroep aan 

minstens enkele problemen met mobiliteit te hebben ervaren ten opzichte van 38.3% in de referentiegroep.  

 

Tussen de gemeenten en geslachten zijn geen statistisch significante verschillen waargenomen.  

 
Figuur 8) Functionele mobiliteitsproblemen naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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BMI 

De gemiddeld BMI van de doelgroep is 26.7. Het gemiddelde gewicht valt binnen de categorie overgewicht (BMI 

tussen 25 en 30). De referentiegroep heeft een gemiddeld BMI van 24.9, wat net binnen de categorie gezond 

gewicht valt (BMI <25).  
 
Figuur 9) BMI naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
Ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht en obesitas 
 
De meerderheid van alle deelnemers heeft een BMI dat binnen de categorie gezond gewicht valt (43.5%). Echter 

een substantieel deel van de deelnemers heeft een BMI dat binnen de categorie overgewicht valt (36.4%). Ook 

heeft bijna 1/6e van de deelnemers obesitas (16.7%), terwijl slechts een klein deel van de deelnemers 

ondergewicht heeft (3.4%).  

 

Als er wordt gekeken naar deelnemers in de doel- en referentiegroep dan zijn er verschillen zichtbaar. Het 

percentage deelnemers met ondergewicht ligt in beide groepen dicht bij elkaar (3.1% in de doelgroep, 3.8% in de 

referentiegroep). De overige percentages liggen verder uit elkaar. Zo heeft 54.8% van de deelnemers in de 

referentiegroep een gezond gewicht tegenover 35.2% van de deelnemers in de doelgroep. De percentages voor 

overgewicht en obesitas liggen daarentegen hoger in de doelgroep (respectievelijk 42.0% en 28.9%) dan in de 

referentiegroep (respectievelijk 19.8% en 12.3%).  

 

Er is geen statistisch significant verschil waargenomen tussen de gemeenten. Tussen de geslachten zijn wel 

statistisch significante verschillen zichtbaar, zo heeft 4.4% van de vrouwelijke deelnemers ondergewicht 

tegenover 1.0% van de mannen. Ook hebben meer vrouwen (46.8%) dan mannen (36.6%) een gezond gewicht. 

Er zijn meer mannen dan vrouwen met overgewicht (respectievelijk 43.8% en 32.7%) en obesitas (respectievelijk 

18.6% en 16.1%).  
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Figuur 10) BMI klassen naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 

CONCLUSIE 

Bijna de helft van de maatschappelijk kwetsbare inwoners geeft aan een redelijke tot zeer slechte algemene 

gezondheid te hebben, tegenover nog geen 1/5e van de niet-kwetsbare deelnemers. Ook geeft iets meer dan de 

helft van de kwetsbare deelnemers problemen te hebben gehad met hun mobiliteit in de zes maanden 

voorafgaand aan de vragenlijst. Bij de niet-kwetsbare deelnemers ligt dit percentage ruim onder de helft. 

 

De BMI van kwetsbare deelnemers is gemiddeld 26,7. Dit valt in de categorie overgewicht. Terwijl het gemiddelde 

BMI van de niet-kwetsbare deelnemers 24,9 is, wat nog net binnen de categorie gezond gewicht valt. 

 

Het percentage deelnemers met overgewicht of obesitas is ook hoger onder de kwetsbare deelnemers dan onder 

de niet-kwetsbare deelnemers. 

 

Er is geen significant verschil waargenomen tussen de gemeenten als er wordt gekeken naar de BMI categorieën. 

Wel is er een significant verschil zichtbaar tussen de geslachten. Zo hebben meer vrouwen ondergewicht en een 

normaal gewicht terwijl mannen vaker overgewicht of obesitas hebben. 
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TABELLEN 

Tabel 2| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van gezondheidsindicatoren  
 

Indicator N Groepen Alle 
deelnemers 

Maatschappelij
k kwetsbare 
deelnemers 

Niet kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

Algemene 
gezondheid 

569 Zeer slecht 
Slecht 
Redelijk 
Goed 
Zeer goed 

1.8% (10) 
7.6% (43) 
25.5% (145) 
47.6% (271) 
17.6% (100) 

2.4% (8) 
12.2% (40) 
31.9% (105) 
40.4% (134) 
12.8% (42) 

0.8% (2) 
1.3% (3) 
16.7% (40) 
57.1% (137) 
24.2% (58) 

1.7% (5) 
6.3% (19) 
23.5% (71) 
49.7% (150) 
18.9% (57) 

1.9% (5) 
9.0% (24) 
27.7% (74) 
45.3% (121) 
16.1% (43) 

Mobiliteitsproblemen 569 Ja, veel 
problemen 
Ja, enkele 
problemen 
Nee, geen 
problemen 

9.5% (54) 
36.9% (210) 
53.6% (305) 

15.5% (51) 
36.8% (121) 
47.7% (157) 

1.3% (3) 
37.1% (89) 
61.7% (148) 

8.3% (25) 
36.8% (111) 
55.0% (166) 

10.9% (29) 
37.1% (99) 
52.1% (139) 

BMI 563 Gemiddeld 
BMI 

25.4 26.4 24.3 25.0 25.9 

Gewichts- 
status 

563 Ondergewicht 
Normaal 
gewicht 
Overgewicht 
Obesitas 

3.4% (19) 
43.5% (245) 
36.4% (205) 
16.7% (97) 

3.1% (10) 
35.2% (114) 
42.0% (136) 
19.8% (64) 

3.8% (9) 
54.8% (131) 
28.9% (69) 
12.6% (30) 

3.3% (10) 
47.5% (142) 
34.8% (104) 
14.4% (43 

3.4% (9) 
39.0% (103) 
38.3% (101) 
19.3% (51) 
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6. Voeding 
6.1 INLEIDING 

Vanwege de focus van het project wordt er uitvoerig op het thema voeding ingegaan, er is niet enkel naar de 

voedingsgewoonten gekeken maar ook de voedselomgeving van deelnemers is geëvalueerd. Eerst is het dieet 

van de deelnemers geanalyseerd waarbij vooral werd gekeken naar de inname van gezonde voeding (groenten 

en fruit) maar eveneens naar de frequentie van het eten en drinken van ongezonde voeding en dranken (bijv. 

gesuikerde frisdranken, zoete/zoute snacks en fastfood). Daarna is de perceptie van deelnemers op hun 

voedselomgeving verder in kaart gebracht.  

 

6.2 VRAGEN 

V15. Hoe vaak eet of drinkt u (fruit/groenten/gesuikerde frisdranken/zoete of zoute snacks/fastfood)? 

 

1. Nooit 

2. Minder dan 1 keer per week 

3. 1 tot 3 keer per week 

4. 4 tot 6 keer per week 

5. 1 keer per dag 

6. Meer dan 1 keer per dag 

 
V16. Bent u akkoord met deze uitspraken? In mijn buurt…. 

….zijn verse groenten en fruit gemakkelijk verkrijgbaar 

….is fastfood gemakkelijk verkrijgbaar 

….zijn verse groenten en fruit goedkoop 

….is fastfood goedkoop 

….zijn verse groenten en fruit van goede kwaliteit 

 

1. Helemaal akkoord 

2. Eerder niet akkoord 

3. Neutraal 

4. Eerder akkoord 

5. Helemaal akkoord  
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6.3 RESULTATEN 

VOEDINGSGEWOONTEN 

Fruitconsumptie 

Van de doelgroep eet 53.3% dagelijks fruit en haalt 7.3% de richtlijn van twee stukken fruit per dag. In de 

referentiegroep eet 59.6% dagelijks fruit en 11.3% twee of meer stukken fruit per dag.  Dit verschil tussen de doel- 

en referentiegroep is statistisch significant.  

 

Er zijn verschillen zichtbaar tussen de twee gemeenten, maar deze zijn niet statistisch significant. In beide 

gemeenten eet ongeveer 1/5e van de deelnemers dagelijks fruit (23.1% in Duffel, 22.5% in Herselt). Echter de 

meerderheid van de deelnemers (27.4% in Duffel, 25.5% in Herselt) eten niet dagelijks fruit maar geven aan 1 tot 

3 keer per week fruit te eten. Een kleine minderheid van de deelnemers geeft aan nooit fruit te eten (4.0% in 

Duffel, 0.4% in Herselt).  

 

Tussen de geslachten zijn geen statistisch significante verschillen gevonden. 
 
Figuur 11) Fruit consumptie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Groenten consumptie 
Binnen de referentiegroep eet eveneens een meerderheid minstens 1x per dag groenten (79.5%) ten opzichte 

van  55.5% in de doelgroep. Als er wordt gekeken naar het aantal deelnemers die niet minstens 1 keer per dag 

groenten eten, dan valt het op dat bij deze categorieën dit aantal hoger ligt in de doelgroep. Zo zijn er geen 

deelnemers binnen de referentiegroep die aangeven “nooit” of “minder dan 1x per week” groenten te eten. Binnen 

de doelgroep geeft 0.9% aan nooit groenten te eten en 3.6% minder dan 1x per week.  

 

Tussen de gemeenten is geen statistisch significant verschil zichtbaar. In beide gemeenten eet bijna de helft van 

de deelnemers minstens 1x per dag groenten (65.9% in Duffel, 65.2% in Herselt). Het percentage deelnemers dat 

minder dan 1x per dag groenten eet, is zeer gelijkaardig in de twee gemeenten, het is 34.4% in Duffel en 34.8% 

in Herselt. De reden waarom deelnemers minder dan 1x per dag groenten eten is niet bevraagd in de vragenlijst.  

 

Tussen mannen en vrouwen is een statistisch significant verschil waargenomen. Zo geeft 24.5% van de vrouwen 

aan meer dan 1 keer per dag groenten te eten tegenover 9.3% van de mannen. Ook rapporteert 31.4% van de 

vrouwen 4 tot 6 keer per week groenten te eten tegenover 19.9% van de mannen. 

 

 
Figuur 12) Groenten consumptie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Gesuikerde frisdrank consumptie 

Tussen de doel- en referentiegroep is rondom het drinken van gesuikerde frisdranken een significant verschil te 

zien. Zo geeft 11.9% van deelnemers uit de doelgroep aan meer dan 1x per dag gesuikerde frisdranken te 

consumeren tegenover 5.4% van de deelnemers in de referentiegroep. Ook is het percentage deelnemers dat 1x 

per dag gesuikerde frisdranken inneemt hoger in de doelgroep (8.8%) dan in de referentiegroep (4.6%). Binnen 

de overige categorieën liggen de percentages dichter bij elkaar. Tenslotte geeft 25.9% van de doelgroep en 27.9% 

van de referentiegroep aan nooit gesuikerde frisdrank te drinken.  

 

Tussen de gemeenten is er ook een statistisch significant verschil waargenomen. In Duffel geeft 38.6% van de 

deelnemers aan minder dan 1 keer per week gesuikerde frisdrank te drinken, in Herselt gaat dit om 27.6% van de 

deelnemers. Voorts geeft 14.5% van de deelnemers in Duffel aan 1 tot 3 keer per week gesuikerde frisdrank te 

drinken tegenover 24.2% Herselt. In de overige categorieën liggen de percentages dichter bij elkaar. Tenslotte 

geven 25.1% van de deelnemers in Duffel en 28.7% van de deelnemers in Herselt aan nooit gesuikerde frisdrank 

te drinken. 

 

Tevens is een statistisch significant verschil vastgesteld tussen de geslachten. 7.7% van de mannen geeft aan 4 

tot 6 keer per week gesuikerde frisdrank te drinken tegenover 3.0% van de vrouwen. 9.8% van de mannen geven 

aan 1x per dag te gesuikerde frisdrank te drinken, bij vrouwen is dit 5.7%. Tenslotte rapporteert 12.9% van de 

mannen meer dan 1x per dag dit typen frisdranken te drinken tegenover 7.1% van de vrouwen. 

 
Figuur 13) Gesuikerde frisdrank consumptie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 14) Gesuikerde frisdrank consumptie naar gelang van gemeenten 
 

 
 
 
 
Consumptie snacks 
Bij het eten van zoete of zoute snacks (e.g. snoep, chocolade, koekjes, chips, nootjes, popcorn etc.) is er een 

significant verschil tussen de doel- en referentiegroep zichtbaar. 12.1% in de referentiegroep geeft aan dat zij 

meer dan 1x per dag zoete of zoute snacks eten, in de doelgroep ligt dit percentage op 6.7%. In de andere 

categorieën zijn er eveneens verschillen zichtbaar, zo geeft 4.6% van de deelnemers in de doelgroep aan nooit 

snacks te eten tegenover 0.8% in de referentiegroep. Het percentage deelnemers dat minder dan 1x per week 

snacks eet ligt ook hoger in de doelgroep (19.7%) dan in de referentiegroep (14.2%). Opvallend is dat het 

percentage deelnemers uit de doelgroep aanzienlijke lager ligt in de categorie “1 tot 3 keer per week”, het bedraagt 

31.8% in de doelgroep tegenover 41.3% in de referentiegroep.  

 
Figuur 15) Zoete en zoute snacks consumptie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 16) Zoete en zoute snacks consumptie naar gelang van gemeenten 

 
 
 
Fastfood consumptie 

Er is een statistisch significant verschil waargenomen tussen de doel- en referentiegroep. De meerderheid van de 

deelnemers in beide groepen bevind zich in de eerste drie categorieën. Zo geeft 55.7% van de doelgroep en 

63.8% van de referentiegroep aan minder dan 1 keer per week fastfood te eten.  Echter de doelgroep rapporteert 

frequenter 1 tot 3 keer per week fastfood te eten (35.4%) dan de referentiegroep (31.3%). Tenslotte geeft 6.5% 

van de doelgroep en 4.6% van de referentiegroep aan nooit fastfood te eten. 

 

Tussen de gemeenten is een statistisch significant verschil zichtbaar. In Duffel geeft 7.6% van de deelnemers aan 

nooit fastfood te eten; tegenover 3.4% in Herselt.  
 
Er is tevens een statistisch significant verschil waargenomen tussen de geslachten. Vrouwen rapporteren vaker 

minder dan 1x per week fastfood te eten (63.0%) dan mannen (52.1%). Slechts 0.5% van de vrouwen geeft aan 

4 tot 6 keer per week fastfood te eten. Bij mannen is dit 2.0% en 1.5% geeft aan nog frequenter fastfood te eten. 
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Figuur 17) Fastfood consumptie naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 
 
Figuur 18) Fastfood consumptie van deelnemers naar gelang van gemeenten 
 

 
VOEDSELOMGEVING 

Om de voedselomgeving te analyseren hebben deelnemers diverse stellingen beantwoord, deze begonnen 

telkens met: “In mijn buurt…”. De voedselomgeving is dus op buurtniveau bekeken in plaats van op gemeentelijk 

niveau. Dit laat verdere geografische analyses op het buurt niveau van de deelnemers toe, deze zullen in latere 

presentaties en/of rapporten worden gedeeld 
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Verkrijgbaarheid van groenten en fruit 

Tussen de doel- en referentiegroep is een statistisch significant verschil waargenomen omtrent hun perceptie over 

de verkrijgbaarheid van groenten en fruit in de wijk. In totaal is 9.5% van de deelnemers uit de doelgroep helemaal 

niet of eerder niet akkoord dat groenten en fruit makkelijk verkrijgbaar zijn in hun buurt, tegenover 1.3% van de 

deelnemers uit de referentiegroep. Anderzijds is slechts 45.7% van de doelgroep helemaal akkoord dat groenten 

en fruit makkelijk verkrijgbaar zijn, terwijl dat 65.7% bij de deelnemers uit de referentiegroep is.  

 
Tussen de gemeenten is geen statistisch significant verschil waargenomen. In Duffel is 8.0% helemaal of eerder 

niet akkoord met de stelling dat groenten en fruit makkelijk verkrijgbaar zijn tegenover 3.8% in Herselt. 

 

Er is tussen de geslachten eveneens geen statistisch significant verschil waargenomen. 

 
Figuur 19) Perceptie betreffende het gemakkelijk verkrijgbaar zijn van groenten en fruit in de buurt naar 
gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
 
Figuur 20) Perceptie betreffende het gemakkelijk verkrijgbaarheid zijn van groenten en fruit in de buurt 
naar gelang van gemeenten 
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Kostprijs van groenten en fruit 

Iets meer dan 1/10e van de deelnemers uit de doelgroep (10.7%) is helemaal niet akkoord met de stelling dat 

groenten en fruit goedkoop zijn in hun buurt, in de referentiegroep gaat het om 5.9% van de deelnemers. Ook 

geeft 34.1% van de doelgroep aan dat ze eerder niet akkoord zijn met deze stelling, tegenover 24.7% van de 

referentiegroep.  

 

In Duffel geeft 32.9% van de deelnemers aan eerder niet akkoord te zijn met de stelling dat groenten en fruit 

goedkoop zijn in hun buurt tegenover 27.0% in Herselt. De percentages voor de overige categorieën liggen dichter 

bij elkaar (zie figuur 22). 

 

Vrouwen neigen naar een negatievere perceptie over de kostprijs van groenten en fruit in de buurt. 10.7% van de 

vrouwelijke deelnemers geven aan dat ze helemaal niet akkoord zijn met de stelling “verse groenten en fruit zijn 

goedkoop” tegenover 5.7% van de mannen. Aan de andere kant geeft 6.8% van de mannen aan helemaal akkoord 

te zijn met de stelling tegenover 3.8% van de vrouwen.  

 
Figuur 21) Perceptie rondom de prijs van groenten en fruit op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 22) Perceptie rondom de prijs van groenten en fruit op buurtniveau naar gelang van gemeenten 
 
 

 
 
 
 
Kwaliteit van groenten en fruit 

9.5% van de doelgroep geeft aan het eerder niet akkoord te zijn met de stelling dat verse groenten en fruit van 

goede kwaliteit zijn in hun buurt tegenover 3.4% in de referentiegroep. Terwijl 56.3% van de referentiegroep 

aangeeft eerder akkoord te zijn met de stelling, tegenover 45.1% in de doelgroep.  

 

Er zijn tussen de beide gemeenten of geslachten geen statistisch significante verschillen waargenomen. 

 
 
Figuur 23) Perceptie rondom de kwaliteit van groenten en fruit op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Fastfood 

Verkrijgbaarheid van fastfood 

In de referentiegroep heeft men de perceptie dat fastfood makkelijk verkrijgbaar is: 41.0% van de referentiegroep 

ten opzichte van 34.4% van de doelgroep is eerder akkoord met deze stelling. 5.5% van de doelgroep geeft aan 

eerder niet akkoord te zijn met de stelling dat fastfood gemakkelijk verkrijgbaar is in hun buurt, in de 

referentiegroep is dit 3.8%.  

 

Er zijn tussen de gemeenten en geslachten geen statistisch significante verschillen waargenomen.  

 

Kostprijs van fastfood 

Naast de verkrijgbaarheid van fastfood zijn deelnemers ook gevraagd naar hun perceptie over de prijs van fastfood 

in hun buurt. Hierbij is gevraagd of ze het ermee eens waren dat fastfood goedkoop is in hun buurt. In de doelgroep 

geeft 33.4% aan helemaal of eerder niet akkoord te zijn tegenover 20.5% in de referentiegroep. 34.3% van de 

referentiegroep ging eerder akkoord met de stelling dat fastfood goedkoop is in hun buurt tegenover 23.8% in de 

doelgroep.  

 

Tussen zowel de gemeenten en geslachten zijn er geen statistisch significante verschillen zichtbaar. Bij de 

mannen geeft 34.0% aan eerder akkoord te zijn met de stelling, tegenover 25.6% van de vrouwen. 

 
Figuur 24) Perceptie rondom de verkrijgbaarheid van fastfood op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 25) Perceptie over de goedkope prijs van fastfood in de buurt naar gelang van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 
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CONCLUSIE 

 

 

Ongeveer de helft van zowel de maatschappelijk kwetsbare als niet-kwetsbare deelnemers eet dagelijks fruit. 

Echter, een hoger percentage niet-kwetsbate deelnemers eet meer dan één stuk fruit per dag. Ook eet ongeveer 

de helft van alle deelnemers dagelijks groenten. Hoewel  onder de niet-kwetsbare deelnemers het percentage iets 

boven de helft is terwijl het onder de maatschappelijk kwetsbare deelnemers net onder de helft ligt. Ook zijn er 

geen niet-kwetsbare deelnemers die aangeven nooit of minder dan één keer per week groenten te eten terwijl 

deze er wel zijn onder de maatschappelijk kwetsbare deelnemers.  

 

Maatschappelijk kwetsbare deelnemers drinken gemiddeld meer gesuikerde frisdranken dan niet-kwetsbare 

deelnemers. Zo zien we dat, het percentage deelnemers dat aangeeft dagelijks of meer dan één keer per dag 

gesuikerde frisdrank te drinken hoger is onder de kwetsbare deelnemers. Rondom het eten van zoete of zoute 

snacks is een wisselend patroon zichtbaar. Zo geven kwetsbare deelnemers aan door de week frequenter snacks 

te eten, terwijl niet-kwetsbare deelnemers vaker aangeven meer dan 1x per dag snacks eten. Het percentage 

deelnemers dat fastfood eet is hoger in de niet-kwetsbare groep. 

 

Naast het voedingspatroon van de deelnemers is ook de perceptie van deelnemers op hun voedselomgeving 

bevraagd. Hierbij is zichtbaar dat perceptie van kwetsbare deelnemers gemiddeld negatiever is omtrent de 

verkrijgbaarheid en kosten van groenten en fruit in hun buurt dan die van niet-kwetsbare. De perceptie van 

kwetsbare deelnemers over fastfood is dan weer positiever dan die van niet-kwetsbare deelnemers. Zo is de 

perceptie van kwetsbare deelnemers positiever als het gaat over de verkrijgbaarheid van fastfood in hun buurt. 

Echter kwetsbare deelnemers hebben een negatievere perceptie over de stelling dat fastfood goedkoop is in hun 

buurt dan niet-kwetsbare deelnemers. 
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TABELLEN 

Tabel 3| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van voedingsgewoonten 
 

Indicator N Groepen Alle 
deelnemers 

Maatschappelijk 
kwetsbare 
deelnemers 

Niet kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

Fruit  570 Nooit 
<1x per week 
1 tot 3x per week 
4 tot 6x per week 
1x per dag 
>1x per dag 

2.3% (13) 
8.8% (50) 
15.6% (89) 
8.4% (48) 
56.0% (319) 
9.0% (51) 

3.3% (11) 
10.9% (36) 
17.0% (56) 
8.2% (27) 
53.3% (176) 
7.3% (24) 

0.8% (2) 
5.8% (14) 
13.8% (33) 
8.8% (21) 
59.6% (143) 
11.3% (27) 

4.0% (12) 
14.9% (45) 
27.4% (83) 
14.9% (45) 
23.1% (70) 
15.8% (48) 

0.4% (1) 
1.9% (5) 
2.3% (6) 
1.1% (3) 
22.5% (60) 
1.1% (3) 

Groenten 569 Nooit 
<1x per week 
1 tot 3x per week 
4 tot 6x per week 
1x per dag 
>1x per dag 

0.5% (3) 
2.1% (12) 
7.9% (45) 
23.9% (136) 
46.1% (262) 
19.5% (111) 

0.9% (3) 
3.6% (12) 
12.1% (40) 
27.9% (92) 
41.2% (136) 
14.2% (47) 

0.0% (0) 
0.0% (0) 
2.1% (5) 
18.4% (44) 
52.7% (126) 
26.8% (64) 

1.0% (3) 
1.3% (4) 
8.3% (25) 
23.5% (71) 
48.0% (145) 
17.9% (54) 

0.0% (0) 
3.0% (8) 
7.5% (20) 
24.3% (65) 
43.8% (117) 
21.4% (57) 

Gesuikerde 
frisdranken 

568 Nooit 
<1x per week 
1 tot 3x per week 
4 tot 6x per week 
1x per dag 
>1x per dag 

26.8% (152) 
33.5% (190) 
19.0% (108) 
4.6% (26) 
7.0% (40) 
9.2% (52) 

25.9% (85) 
30.8% (101) 
17.7% (58) 
4.9% (16) 
8.8% (29) 
11.9% (39) 

27.9% (67) 
37.1% (89) 
20.8% (50) 
4.2% (10) 
4.6% (11) 
5.4% (13) 

25.1% (76) 
38.6% (117) 
14.5% (44) 
4.6% (14) 
7.3% (22) 
9.9% (30) 

28.7% (76) 
27.6% (73) 
24.2% (64) 
4.5.3% (12) 
6.8% (18) 
8.3% (22) 

Zoete of 
zoute 
snacks 

570 Nooit 
<1x per week 
1 tot 3x per week 
4 tot 6x per week 
1x per dag 
>1x per dag 

3.0% (17) 
17.4% (99) 
35.8% (204) 
15.8% (90) 
19.1% (109) 
9.0% (51) 

4.6% (15) 
19.7% (65) 
31.8% (105) 
17.3% (57) 
20.0% (66) 
6.7% (22) 

0.8% (2) 
14.2% (34) 
41.3% (99) 
13.8% (33) 
17.9% (43) 
12.1% (29) 

3.0% (9) 
16.8% (51) 
34.3% (104) 
16.8% (51) 
19.8% (60) 
9.2% (28) 

3.0% (8) 
18.0% (48) 
37.5% (100) 
14.6% (39) 
18.4% (49) 
8.6% (23) 

Fastfood 565 Nooit 
<1x per week 
1 tot 3x per week 
4 tot 6x per week 
1x per dag 
>1x per dag 

5.7% (32) 
59.1% (334) 
33.6% (190) 
1.1% (6) 
0.4% (2) 
0.2% (1) 

6.5% (21) 
55.7% (181) 
35.4% (115) 
1.9% (6) 
0.3% (1) 
0.3% (1) 

4.6% (11) 
63.8% (153) 
31.3% (75) 
0.0% (0) 
0.4% (1) 
0.0% (0) 

7.6% (23) 
60.1% (181) 
30.2% (91) 
1.3% (4) 
0.7% (2) 
0.0% (0) 

3.4% (9) 
58.0% (153) 
37.5% (99) 
0.8% (2) 
0.0% (0) 
0.4% (1) 
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Tabel 4| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van statements omtrent de voedselomgeving 

 
Statement N Perceptie Alle deelnemers Maatschappelijk 

kwetsbare 
deelnemers 

Niet 
kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

In mijn buurt zijn 
verse groenten en 
fruit gemakkelijk 
verkrijgbaar 

567 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

2.5% (14) 
3.5% (20) 
6.0% (34) 
33.9% (192) 
54.1% (307) 

4.0% (13) 
5.5% (18) 
8.5% (28) 
36.3% (119) 
45.7% (150) 

0.4% (1) 
0.8% (2) 
2.5% (6) 
30.5% (73) 
65.7% (157) 

3.3% (10) 
4.7% (14) 
5.3 (16) 
36.0% (108) 
50.7% (152) 

1.5% (4) 
2.3% (6) 
6.4% (18) 
31.5% (84) 
58.1% (155) 

In mijn buurt is 
fastfood gemakkelijk 
verkrijgbaar 

565 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

2.1% (12) 
4.8% (27) 
18.9% (107) 
37.2% (210) 
37.0% (209) 

2.8% (9) 
5.5% (18) 
20.3% (66) 
34.4% (112) 
37.1% (121) 

1.3% (3) 
3.8% (9) 
17.2% (41) 
41.0% (98) 
36.8% (88) 

1.0% (3) 
4.7% (14) 
20.7% (62) 
37.1% (111) 
36.5% (109) 

3.4% (9) 
4.9% (13) 
16.9% (45) 
37.2% (99) 
37.6% (100) 

In mijn buurt zijn 
verse groenten en 
fruit goedkoop 

565 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

8.7% 49) 
30.1% (170) 
35.0% (198) 
21.4% (121) 
4.8% (27) 

10.7% (35) 
34.1% (111) 
32.5% (106) 
18.4% (60) 
4.3% (14) 

5.9% (14) 
24.7% (59) 
38.5% (92) 
25.5% (61) 
5.4% (13) 

9.1% (27) 
32.9% (98) 
34.6% (103) 
19.8% (59) 
3.7% (11) 

8.2% (22) 
27.0% (72) 
35.6% (95) 
23.2% (62) 
6.0% (16) 

In mijn buurt is 
fastfood goedkoop 

562 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

7.5% (42) 
20.5% (115) 
37.4% (210) 
28.3% (159) 
6.4% (36) 

9.9% (32) 
23.5% (76) 
37.2% (120) 
23.8% (77) 
5.6% (18) 

4.2% (10) 
16.3% (39) 
37.7% (90) 
34.3% (82) 
7.5% (18) 

7.7% (23) 
22.6% (67) 
35.0% (104) 
26.7% (82) 
7.1% (21) 

7.2% (19) 
18.1% (48) 
40.0% (106) 
29.1% (77) 
5.7% (15) 
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7. Lichaamsbeweging 
 

7.1 INLEIDING 

Naast voeding is de mate van lichaamsbeweging ook van groot belang om de levensstijl in kaart te brengen. De 

vragen die hiervoor zijn gebruikt zijn gebaseerd op die van de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) en zijn ook 

toegepast in de lokale gezondheidsenquête (LHIS). De vragen peilden naar werk gerelateerde fysieke activiteit, 

lichaamsbeweging bij actief transsport (i.e. wandelen en fietsen), lichaamsbeweging in de vrije tijd zoals sport of 

fitness. Ook werd het sedentaire gedrag bevraagd, wat wordt gezien als de tijd die wordt gespendeerd aan rusten 

of zitten maar niet aan slapen. Eveneens werd deelname aan sport of georganiseerde sport en beweging zoals 

een club of vereniging, start-to-run of een wandelgroep bevraagd. Bovendien werden de motiverende of 

demotiverende factoren voor het al dan niet doen aan georganiseerde sport en beweging bevraagd.  

 

Naast de lichaamsbeweging van deelnemers werd ook hun bewegingsomgeving bevraagd. Hierbij werd eerst de 

omgeving waarin het actief transport van de deelnemers plaats vind in kaart gebracht, om vervolgens naar hun 

perceptie van de openbare ruimtes zoals speelpleinen en parken in de gemeenten te kijken. Factoren die een 

invloed kunnen hebben op de beleving van openbare ruimtes zoals criminaliteit en zwerfvuil werden in dit 

onderdeel ook bevraagd.   

 

7.2 VRAGEN 

V25. Welke situatie past het best tijdens uw werk? 

 

1. Ik zit meestal 

2. Ik sta meestal 

3. Ik wandel meestal of doe licht tot matig lichamelijk werk 

4. Ik doe meestal zwaar lichamelijk werk 

 

V26. Hoeveel dagen per week wandelt u gemiddeld als verplaatsing?....dagen 

 
V27. Hoelang wandelt u gemiddeld op zo’n dag als verplaatsing? 

 

1. 0 tot 10 minuten 

2. 10 tot 29 minuten 

3. 30 tot 59 minuten 

4. 1 tot 2 uur 

5. 2 tot 3 uur 

6. Meer dan 3 uur 

 

V28. Hoeveel dagen per week fietst u gemiddeld als verplaatsing?....dagen 
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V29. Hoelang fietst u gemiddeld op zo’n dag als verplaatsing? 

 

1. 0 tot 10 minuten 

2. 10 tot 29 minuten 

3. 30 tot 59 minuten 

4. 1 tot 2 uur 

5. 2 tot 3 uur 

6. Meer dan 3 uur 

 
V30. Hoeveel dagen doet u in een normale week aan sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten?....dagen 
 
V31.Hoeveel tijd besteedt u in een normale week in totaal aan sport, fitness of sportieve 
vrijetijdsactiviteiten?....uren….minuten 
 

V32. Hoelang zit of rust u gemiddeld op een weekdag?....uren….minuten 

 

V33. Doet u aan sport of georganiseerde beweging? 

 

1. Ja, namelijk…. 

2. Nee 

 
V34. Waarom doet u aan sport? 

1. Ik doe het graag 

2. Ik win graag 

3. Het verbetert mijn gezondheid en/of maakt me fitter 

4. Omdat ik dan mensen ontmoet 

5. Het ontspant mij 

6. Het geeft mij zelfvertrouwen 

7. Om me voor te bereiden op een andere sport of een (sport) evenement 

8. Het maakt mijn lichaam mooier 

9. Ik hou van uitdagingen 

10. Ik word steeds beter in een bepaalde sport 

11. Andere reden……. 

 
V35. Wat houdt u tegen om aan sport te doen? 

1. Weinig interesse in sport en beweging 

2. Weinig zelfvertrouwen 

3. Te weinig tijd 

4. Angst voor blessures 

5. Het afzien tijdens het sporten 

6. Te duur 

7. Slecht weer 

8. Weinig kennis van sport of weinig strategisch inzicht 

9. Gezondheidsredenen 
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10. Vermoeidheid 

11. Niet goed bereikbaar 

12. Andere reden……… 

 
V38. Bent u akkoord met deze uitspraken over voorzieningen in uw buurt? 

Er zijn genoeg fietspaden 

De fietspaden zijn goed onderhouden 

Er zijn genoeg voetpaden 

De voetpaden zijn goed onderhouden 

Er is veel druk verkeer 

Er zijn genoeg zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars 

De lucht is vervuild 

Er is veel zwerfvuil, afval of graffiti 

Er is veel criminaliteit 

De speeltuinen, parken of andere openbare ruimtes zijn goed onderhouden 

Het is een aangename buurt om te wandelen of te fietsen 

Er zijn verschillende routes om te wandelen of te fietsen 

 

1. Helemaal niet akkoord 

2. Eerder niet akkoord 

3. Neutraal 

4. Eerder akkoord 

5. Helemaal akkoord 

 

7.3 RESULTATEN 

BEWEGINGSGEWOONTEN 

Hoeveelheid sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten 

Gemiddeld doen deelnemers uit de doelgroep 196.6 minuten per week aan sport, fitness of sportieve 

vrijetijdsactiviteiten. Het aantal minuten ligt iets hoger voor deelnemers uit de referentiegroep, zij doen gemiddeld 

aan 214.6 minuten sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten per week.  

 

Als naar de gemeenten apart wordt gekeken dan is zichtbaar dat in Duffel deelnemers gemiddeld 186.7 minuten 

per week aan sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten besteden. In Herselt doen deelnemers dit gemiddeld 

224.6 minuten per week.  

 

Naar de geslachten gekeken valt op dat mannelijke deelnemers gemiddeld 241.2 minuten per week besteden aan 

sport. Bij vrouwelijke deelnemers ligt het gemiddelde op 184.1 minuten per week.  

 

Werk-gerelateerde lichaamsbeweging 

Een veel groter aandeel van deelnemers uit de referentiegroep (68.1%) heeft een zittend beroep. In de doelgroep 

is dit minder dan één derde van de deelnemers (27.3%). Meer dan 1/10 van de deelnemers in de doelgroep 

(14.6%) geeft aan zwaar lichamelijk werk te doen, in de referentiegroep is dit maar 2.1%. Tenslotte geeft 34.6% 

van de doelgroep geeft aan niet te werken, vanwege het selectiecriterium geeft geen enkele deelnemer in de 
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referentiegroep aan niet betaald te werken. Wel heeft 3.4% van de deelnemers in de referentiegroep tijdelijk niet 

betaald werk.  

 

Actief transport 

Gemiddeld wandelen deelnemers uit de doelgroep 2.87 dagen per week als verplaatsing (bijvoorbeeld wandelen 

van huis naar werk of van huis naar de winkel). Deelnemers in de referentiegroep wandelen gemiddeld 1.49 dagen 

per week om zich te verplaatsen. Van de deelnemers die aangeven te wandelen als verplaatsing, geeft zowel in 

de doelgroep (38.1%) als in de referentiegroep (47.8%) bijna de meerderheid van de deelnemers aan 10 tot 20 

minuten te wandelen als zij zich verplaatsen. Opvallend is dat 22.5% van de deelnemers uit de doelgroep aangeeft 

30 tot 59 minuten te wandelen als verplaatsing tegenover 13.5% in de referentiegroep. 14.7% van de deelnemers 

in de doelgroep geven aan meer dan 1 uur te wandelen als zij dit doen voor verplaatsing in vergelijking met 2.7% 

in de referentiegroep.  

 

In Duffel, wandelen deelnemers gemiddeld 2.46 dagen per week als verplaatsing. Deelnemers in Herselt 

wandelen gemiddeld 2.08 dagen per week om zich te verplaatsen. Zoals in de onderstaande figuur te zien is zijn 

er weinig verschillen tussen de gemeenten in het aantal minuten dat deelnemers gemiddeld wandelen als 

verplaatsing. Tussen vrouwen en mannen zijn eveneens weinig verschillen in het aantal minuten dat zij wandelen 

als verplaatsing.  

 
Figuur 26)  Gemiddeld aantal minuten per week besteed aan wandelen als verplaatsing naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 27)  Gemiddeld aantal minuten per week besteed aan wandelen als verplaatsing naar gelang van 
gemeenten 
 

 

 

SPORT OF GEORGANISEERDE BEWEGING 

In de doelgroep, geeft 21.4% van de deelnemers aan deel te nemen aan georganiseerde sport of beweging (e.g. 

in een club of vereniging, start-to-run of wandelgroep) tegenover 39.5% van de deelnemers in de referentiegroep. 

In beide gemeenten geeft een minderheid van de deelnemers (Duffel=29.1% en Herselt=28.9%) aan wel deel te 

nemen aan georganiseerde sport of beweging. Bij de mannen en vrouwen neemt respectievelijk 27.2% en 30.0% 

deel aan georganiseerde sport of beweging.  

 

Motiverende factoren sport 

De volgende factoren zijn de vijf meest voorkomende factoren die deelnemers aanhalen als motieven om aan 

sport te doen: 

1. Het verbetert mijn gezondheid en/of maakt me fitter (59.0%) 

2. Het ontspant mij (55.0%) 

3. Ik doe het graag (46.4%) 

4. Het maakt mijn lichaam mooier (20.0%) 

5. Omdat ik dan mensen ontmoet (19.4%) 

 

Demotiverende factoren sport 

De volgende factoren zijn de vijf meest voorkomende factoren die deelnemers aanhalen als motieven om aan niet 

sport te doen: 

1. Te weinig tijd (42.6%) 

2. Vermoeidheid (28.6%) 

3. Slecht weer (24.5%) 

4. Gezondheidsredenen (21.0%) 

5. Te duur (11.2%) 

 



 

46 
 

Tussen de doel- en referentiegroep zijn in de motieven om niet aan sport te doen enkele verschillen te zien. 

Onderstaand is voor beide groepen de top vijf van demotiverende factoren weergegeven.  

 
Maatschappelijk kwetsbare deelnemers (doelgroep) Niet-kwetsbare deelnemers (referentiegroep) 
1. Te weinig tijd (32.4%) Te weinig tijd (57.1%) 
2. Gezondheidsredenen (28.4%) Vermoeidheid (28.8%) 
3. Vermoeidheid (28.4%) Slecht weer (26.3%) 
4. Slecht weer (23.3%) Geen interesse (13.3%) 
5. Te duur (13.3%) Afzien tijdens het sporten (10.4%) 

 
 

BEWEGINGSOMGEVING 

 
 

Wandelen en fietsen 

Hoeveelheid fietspaden 

Het aantal deelnemers dat helemaal niet akkoord (9.9% in de doelgroep, 8.8% in de referentiegroep) of eerder 

niet akkoord (19.1% in de doelgroep, 19.7% in de referentiegroep) is met de stelling dat er genoeg fietspaden in 

de buurt zijn is gelijkaardig in beide groepen. Het percentage deelnemers dat eerder akkoord tot helemaal akkoord 

is met de stelling, is hoger in de referentiegroep (57.3%) dan in de doelgroep (45.4%).  

 

Als er wordt gekeken naar de beide gemeenten, dan ligt het aantal deelnemers dat helemaal niet akkoord is met 

de stelling dicht bij elkaar (13.7% in Duffel, 14.5% in Herselt). In Herselt is ongeveer 1/3 van de deelnemers 

(30.4%) eerder niet akkoord met de stelling, in Duffel gaat dit om iets minder dan 1/4 van de deelnemers (23.1%). 

Het percentage deelnemers dat eerder tot helemaal akkoord is ligt hoger in Duffel (42.1%) dan in Herselt (29.6%). 

 

Tussen de geslachten zijn geen statistisch significante verschillen waargenomen.  

 
Figuur 28) Stelling omtrent het hebben van genoeg fietspaden op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 29) Stelling omtrent het hebben van genoeg fietspaden op buurtniveau naar gelang van gemeenten 

 
 

 
 

Onderhoud fietspaden 

In de referentiegroep is 37.4% van de deelnemers eerder akkoord met de stelling dat fietspaden in hun buurt goed 

zijn onderhouden, tegenover 25.6% in de doelgroep.  

 

Meer deelnemers in Herselt (30.4%) dan in Duffel (23.1%) geven aan eerder niet akkoord te zijn. Het percentage 

deelnemers dat eerder tot helemaal akkoord is met de stelling is hoger in Duffel (42.1%) dan in Herselt (29.7%).  

 

Iets meer mannen (16.3%) dan vrouwen (13.2%) zijn helemaal niet akkoord met de stelling.  

 
Figuur 30) Stelling omtrent het goede onderhoud van fietspaden op buurt niveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 31) Stelling omtrent het goede onderhoud van fietspaden op buurt niveau naar gelang van 
gemeenten 
 

 

 
Hoeveelheid voetpaden 

Deelnemers uit de referentiegroep zijn eerder akkoord (46.6%) met de stelling dat er genoeg voetpaden in hun 

buurt zijn, dan deelnemers uit de doelgroep (37.9%). Echter meer deelnemers uit de doelgroep (9.2%) zijn 

helemaal akkoord met de stelling, dan deelnemers uit de referentiegroep (7.6%). 

 

Er zijn geen statistisch significante verschillen volgens gemeente of geslacht. 

 
Figuur 32) Stelling omtrent het hebben van voldoende voetpaden op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 

Onderhoud voetpaden 

Er worden geen verschillen geobserveerd tussen de doelgroep en referentiegroep over de stelling dat voetpaden 

in hun buurt goed zijn onderhouden. In beide groepen geeft 30% aan helemaal niet of eerder niet akkoord te zijn 

dat het voetpad goed onderhouden is. 
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We observeren wel een verschil tussen de gemeenten. In Duffel (47.0%) zijn er meer deelnemers eerder of 

helemaal akkoord dat de voetpaden goed onderhouden zijn dan in Herselt (30.4%).  

 

Er zijn geen statistisch significante verschillen volgens geslacht. Vrouwen hebben eerdere neutrale scores dan 

mannen die iets extremer zijn in hun scores.  

 
Figuur 33) Stelling omtrent het goed onderhouden zijn van voetpaden op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 

 
 
Figuur 34) Stelling omtrent het goed onderhouden zijn van voetpaden in de buurt naar gelang van 
gemeenten 

 
 

 
Drukte verkeer 

3.6% van deelnemers uit de doelgroep geeft aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling dat er veel druk 

verkeer is in hun buurt, geen enkele deelnemer (0.0%) in de referentiegroep bevind zich in dezelfde categorie. In 

de overige categorieën zijn er geen verschillen zichtbaar.  

 

Er zijn geen statistisch significante verschillen volgens gemeenten en geslacht. 
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Figuur 35) Stelling omtrent het hebben van veel druk verkeer op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 

 

 
 
Zebrapaden en verkeerslichten 

Er is een verschil zichtbaar tussen het aantal deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling dat er genoeg 

zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars zijn in hun buurt. In de doelgroep gaat dit om 34.3% van de 

deelnemers en in de referentiegroep om 45.2%. Iets meer deelnemers in de doelgroep (6.8%) dan in de 

referentiegroep (5.4%) geven aan helemaal akkoord te zijn met de stelling. 

 

Het aantal deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling ligt hoger in Duffel (43.3%) dan in Herselt (33.8%). 

Dit geld ook voor het aantal deelnemers dat helemaal akkoord is, in Duffel is dit 7.7% en in Herselt 4.6%.  

 

Tussen de beide geslachten zijn statistisch significante verschillen zichtbaar.  

 
Figuur 36) Stelling omtrent het hebben van genoeg zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars op 
buurtniveau naar gelang van maatschappelijke kwetsbaarheid 
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Figuur 37) Stelling omtrent het hebben van genoeg zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars op 
buurtniveau naar gelang van gemeenten 
 

 

 
Openbare ruimtes 

Luchtkwaliteit 

Het aantal deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling dat de lucht vervuild is ligt hoger in de doelgroep 

(16.6%) dan in de referentiegroep (11.3%). Dit geldt ook voor het aantal deelnemers dat helemaal akkoord is met 

de stelling. 3.8% van de deelnemers in de doelgroep geeft aan helemaal akkoord te zijn, in de referentiegroep 

gaat het om 2.5% van de deelnemers.  

 

In Duffel geeft 20.0% van de deelnemers aan eerder akkoord te zijn tegenover 8.0% van de deelnemers uit 

Herselt. Het percentage deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling ligt dichter bij elkaar. 4.4% van de 

deelnemers in Duffel en 1.9% van de deelnemers in Herselt geven aan helemaal akkoord te zijn. 

 

Er is een statistisch significant verschil zichtbaar tussen de geslachten. Vrouwen hebben vaker een neutrale 

perceptie dan mannen (vrouwen 49%, mannen 35%), terwijl mannen vaker helemaal niet akkoord (vrouwen 6%, 

mannen 14%) of helemaal akkoord  zijn met de stelling (vrouwen 3% mannen 4%).  
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Figuur 38) Stelling omtrent het vervuild zijn van de lucht op buurtniveau naar gelang van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 
 

 
 
Figuur 39) Stelling omtrent het vervuild zijn van de lucht op buurtniveau naar gelang van gemeenten 
 

 
 
Zwerfvuil, afval, graffiti 

Het percentage deelnemers dat helemaal niet akkoord is met de stelling dat er veel zwerfvuil, afval of graffiti in 

hun buurt is ligt op ongeveer 10% in de beide groepen. Ongeveer 1/3e van de deelnemers uit de referentiegroep 

(33.1%) is eerder niet akkoord met deze stelling, in de doelgroep gaat het om 25.9% van de deelnemers. Het 

aantal deelnemers dat een neutrale perceptie heeft is hoger in de doelgroep (26.5%) dan in de referentiegroep 

(20.9%). Het percentage deelnemers dat eerder akkoord of helemaal akkoord is met de stelling ligt voor de beide 

groepen dicht bij elkaar.  

 

In Duffel en Herselt geeft ongeveer 10% van de deelnemers aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling.  

Het percentage deelnemers dat eerder niet akkoord is met de stelling is relatief hoger in Herselt (32.6%) dan in 

Duffel (25.8%). Het percentage deelnemers met een neutrale perceptie is bijna hetzelfde (+/- 24%) in de beide 

gemeenten. Dit geldt ook voor het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord te zijn. Het verschil in het 

percentage deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling ligt hoger in Duffel (12.7%) dan in Herselt (7.6%). 
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Tussen mannen en vrouwen zijn rondom hun perceptie over zwerfvuil, afval en graffiti geen statistisch significante 

verschillen te zien. 

 
Figuur 40) Stelling omtrent de aanwezigheid van veel zwerfvuil, afval of graffiti op buurtniveau naar gelang 
van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 
 
Figuur 41) Stelling omtrent de aanwezigheid van veel zwerfvuil, afval of graffiti op buurtniveau naar gelang 
van gemeenten 
 

 
 

Criminaliteit 

Er is een relatief groot verschil zichtbaar als het gaat om het helemaal niet akkoord zijn van deelnemers op de 

stelling of er veel criminaliteit is in hun buurt. 18.3% van de deelnemers uit de doelgroep geeft aan hier helemaal 

niet mee akkoord te zijn, in de referentiegroep gaat het om 32.2% van de deelnemers. Het percentage deelnemers 

dat eerder niet akkoord is ligt in de beide groepen rond de 40%. Het percentage deelnemers met een neutrale 

perceptie ligt hoger in de doelgroep (28.8%) dan in de referentiegroep (20.0%). Dit is tevens zo voor het aantal 

deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling, 9.0% in de doelgroep en 5.9% in de referentiegroep. Ook geldt 

dit voor het percentage deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling, 3.1% van de deelnemers uit de 

doelgroep en 0.4% van de deelnemers uit de referentiegroep. 
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Het grootste verschil inde percentages is zichtbaar in de categorie eerder akkoord, 9.1% van de deelnemers in 

Duffel en 6.1% van de deelnemers in.  

 

Van de mannelijke deelnemers geeft 27.5% aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling dat er veel 

criminaliteit is in hun buurt. Onder de vrouwelijk deelnemers is 22.7% helemaal niet akkoord met deze stelling. 

Het percentage deelnemers dat niet akkoord is onder de beide geslachten rond de 40%. Meer vrouwen (26.0%) 

dan mannen (22.2%) hebben een neutrale perceptie. Ook zijn meer vrouwen (8.2%) dan mannen (6.9%) eerder 

akkoord met de stelling. Ongeveer 2% in de beide groepen geeft aan helemaal niet akkoord te zijn. 

 
Figuur 42) Stelling omtrent de aanwezigheid van veel criminaliteit op buurtniveau naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
 
 
Figuur 43) Stelling omtrent de aanwezigheid van veel criminaliteit op buurtniveau naar gelang van 
gemeenten 
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CONCLUSIE 

 
Maatschappelijk kwetsbare deelnemers besteden gemiddeld 196.6 minuten per week aan sport, fitness of 

sportieve vrijetijdsactiviteiten. Onder de niet-kwetsbare deelnemers ligt het aantal minuten per week hoger, 

namelijk op 214.6 minuten. In Duffel besteden deelnemers gemiddeld 186.7 minuten per week aan sport, fitness 

of sportieve vrijetijdsactiviteiten. In Herselt ligt het aantal minuten hoger, op 224.6 minuten per week. Mannen 

besteden gemiddeld per week meer tijd aan sport, fitness of sportieve vrijetijdsactiviteiten dan vrouwen, namelijk 

241.2 tegenover 184.1 minuten. 

 

Ook besteden kwetsbare deelnemers meer tijd aan wandelen als verplaatsing, gemiddeld 2.87 dagen per week 

tegenover 1.49 dagen per week onder de niet-kwetsbare deelnemers. Tevens wandelen kwetsbare deelnemers 

gemiddeld een langer periode dan niet-kwetsbare deelnemers.  

 

Het aantal deelnemers dat aan georganiseerde sport of beweging doet is hoger in de referentiegroep dan in de 

doelgroep. Tussen de gemeenten en geslachten zijn er geen significante verschillen te zien in deelnamen. De 

redenen om niet aan sport te doen zijn verschillend voor de doel- en referentiegroep. Kwetsbare deelnemers 

geven vaker aan niet aan sport te doen vanwege gezondheidsredenen of financiën dan deelnemers in de 

referentiegroep. Meer niet-kwetsbare deelnemers hebben een zittend beroep.  

 

Naast fysieke activiteit is ook de perceptie van deelnemers op hun bewegingsomgeving bevraagd. Over het 

algemeen hebben zowel deelnemers uit de doel- als referentiegroep een positieve perceptie over hun 

bewegingsomgeving.  

o Het aantal fiets- en voetpaden in hun buurt: niet-kwetsbaren- en deelnemers in Duffel hebben een 

positievere perceptie dan deelnemers in Herselt.  

o Onderhoud van voetpaden: niet-kwetsbaren deelnemers en deelnemers uit Duffel hebben een 

positievere perceptie dan deelnemers in de doelgroep en uit Herselt. 

o Luchtvervuiling: kwetsbaren- en deelnemers uit Duffel vinden de lucht in hun buurt vaker vervuild.  

o Zwerfvuil, afval en graffiti: deelnemers uit Duffel hebben een meer negatieve perceptie ten opzichte 

van deelnemers uit Herselt. 

o Aantal zebrapaden en verkeerslichten voor wandelaars: kwetsbaren hebben een  meer negatieve 

perceptie dan niet-kwetsbare deelnemers. Deelnemers uit Duffel hebben een meer positieve perceptie 

ten opzichte van deelnemers uit Herselt.  

o Criminaliteit in de buurt: kwetsbare deelnemers hebben een negatievere perceptie, tegenover niet-

kwetsbare deelnemers.  
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TABELLEN 

 
Tabel 5| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van bewegingsgewoonten 

 
Statement N Perceptie Alle 

deelnemers 
Maatschappelijk 
kwetsbare 
deelnemers 

Niet kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

Werk gerelateerde 
beweging 

568 Zittend werk 
Staand werk 
Meestal wandelen of licht 
tot matig lichamelijk werk 
Zwaar lichamelijk werk 
Geen werk 
 

44.4% (252) 
6.2% (35) 
18.7% (106) 
 
9.3% (53) 
21.5% (122) 

27.3% (90) 
4.9% (16) 
18.8% (62) 
 
14.6% (48) 
34.6% (114) 

68.1% (162) 
8.0% (19) 
18.5% (44) 
 
2.1% (5) 
3.4% (8) 

48.2% (145) 
6.3% (19) 
16.0% (48) 
 
8.3% (25) 
21.3% (64) 

40.1% (107) 
6.0% (16) 
21.7% (58) 
 
10.5% (28) 
21.7% (58) 

Aantal dagen per 
week wandelen als 
verplaatsing 

551 Gemiddeld aantal dagen 2.3 2.9 1.5 2.5 2.1 

Gemiddeld aantal 
minuten wandelen 
als verplaatsing 

329 0-10 minuten 
10-29 minuten 
30-59 minuten 
1-2 uur 
2-3 uur 
>3 uur 

28.6% (94) 
41.3% (136) 
19.5% (64) 
4.9% (16) 
1.5% (5) 
4.3% (14) 

24.8% (54) 
38.1% (83) 
22.5% (49) 
6.4% (14) 
2.3% (5) 
6.0% (13) 

36.1% (40) 
47.8% (53) 
13.5% (15) 
1.8% (2) 
0.0% (0) 
0.9% (1) 

29.3% (58) 
42.9% (85) 
18.7% (37) 
5.1% (10) 
0.0% (0) 
4.0% (8) 
 

27.5% (36) 
38.9% (51) 
20.6% (27) 
4.6% (6) 
3.8% (5) 
4.6% (6) 

Aantal dagen per 
week fietsen als 
verplaatsing 

549 Gemiddeld aantal dagen 
 

1.9 1.9 1.9 2.2 1.6 

Gemiddeld aantal 
minuten fietsen als 
verplaatsing 

336 0-10 minuten 
10-29 minuten 
30-59 minuten 
1-2 uur 
2-3 uur 
>3 uur 

0.3% (1) 
24.1% (81) 
42.9% (144) 
23.5% (79) 
6.3% (21) 
2.4% (8) 
0.6% (2) 

0.5% (1) 
27.6% (53) 
43.8% (84) 
18.8% (36) 
6.3% (12) 
2.6% (5) 
0.5% (1) 

0.0% (0) 
19.4% (28) 
41.7% (60) 
29.9% (43) 
6.3% (9) 
2.1% (3) 
0.7% (1) 

0.5% (1) 
25.4% (49) 
40.4% (78) 
23.8% (46) 
7.8% (15) 
1.6% (3) 
0.5% (1) 

0.0% (0) 
22.4% (32) 
46.2% (66) 
23.1% (33) 
4.2% (6) 
3.5% (5) 
0.7% (1) 
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Tabel 6| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van stellingen over de bewegingsomgeving 

 
Statement N Perceptie Alle deelnemers Maatschappelijk 

kwetsbare 
deelnemers 

Niet 
kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

Er zijn genoeg 
fietspaden 

563 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

9.4% (53) 
19.4% (109) 
20.8% (117) 
42.1% (237) 
8.4% (47) 

9.9% (32) 
19.1% (62) 
25.6% (83) 
38.3% (124) 
7.1% (23) 

8.8% (21) 
19.7% (47) 
14.2% (34) 
47.3% (113) 
10.0% (24) 

9.4% (28) 
17.1% (51) 
17.8% (53) 
44.6% (133) 
11.1% (33) 

9.4% (25) 
21.9% (58) 
24.2% (64) 
39.3% (104) 
5.3% (14) 

De fietspaden zijn 
goed onderhouden 

562 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

14.1% (79) 
26.5% (149) 
23.1% (130) 
30.6% (172) 
5.7% (32) 

15.1% (49) 
28.1% (91) 
25.3% (82) 
25.6% (83) 
5.9% (19) 

12.6% (30) 
24.4% (58) 
20.2% (48) 
37.4% (89) 
5.5% (13) 

13.7% (41) 
23.1% (69) 
21.1% (63) 
35.1% (105) 
7.0% (21) 

14.5% (38) 
30.4% (80) 
25.5% (67) 
25.5% (67) 
4.2% (11) 

Er zijn genoeg 
voetpaden 

563 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

10.1% (57) 
18.1% (102) 
21.7% (122) 
41.6% (234) 
8.5% (48) 

10.2% (33) 
19.1% (62) 
23.7% (77) 
37.9% (123) 
9.2% (30) 

10.1% (24) 
16.8% (40) 
18.9% (45) 
46.6% (111) 
7.6% (18) 

6.2% (18) 
14.4% (43) 
15.4% (46) 
52.2% (156) 
12.0% (36) 

14.8% (39) 
22.4% (59) 
28.8% (76) 
29.6% (78) 
4.6% (12) 

De voetpaden zijn 
goed onderhouden 

563 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

12.6% (71) 
19.7% (111) 
28.4% (160) 
34.5% (194) 
4.8% (27) 

13.2% (43) 
19.1% (62) 
30.5% (99) 
32.3% (105) 
4.9% (16) 

11.8% (28) 
20.6% (49) 
25.6% (61) 
37.4% (89) 
4.6% (11) 

12.3% (37) 
17.7% (53) 
23.0% (69) 
42.0% (126) 
5.0% (15) 

12.9% (34) 
22.1% (58) 
34.6% (91) 
25.9% (68) 
4.6% (12) 

Er is veel druk 
verkeer 

567 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

1.9% (11) 
13.1% (74) 
27.0% (153) 
39.0% (221) 
19.1% (108) 

3.4% (11) 
12.5% (41) 
25.6% (84) 
38.4% (126) 
20.1% (66) 

0.0% (0) 
13.8% (33) 
28.9% (69) 
39.6% (95) 
17.6% (42) 

2.0% (6) 
12.6% (38) 
25.6% (77) 
40.5% (122) 
19.3% (58) 

1.9% (5) 
13.5% (36) 
28.6% (76) 
37.2% (99) 
18.8% (50) 

Er zijn genoeg 
zebrapaden en 
verkeerslichten voor 
wandelaars 

563 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

6.9% (39) 
18.1% (102) 
29.8% (168) 
38.9% (219) 
6.2% (35) 

9.0% (29) 
18.2% (59) 
31.8% (103) 
34.3% (111) 
6.8% (22) 

4.2% (10) 
18.0% (43) 
27.2% (65) 
45.2% (108) 
5.4% (13) 

6.0% (18) 
18.7% (56) 
24.3% (73) 
43.3% (130) 
7.7% (23) 

8.0 (21) 
17.5% (46) 
36.1% (95) 
33.8% (89) 
4.6% (12) 

De lucht is vervuild 558 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

8.8% (49) 
29.2% (163) 
44.4% (248) 
14.3% (80) 
3.2% (18) 

10.6% (34) 
23.4% (75) 
45.6% (146) 
16.6% (53) 
3.8% (12) 

6.3% (15) 
37.0% (88) 
42.9% (102) 
11.3% (27) 
2.5% (6) 

6.4% (19) 
24.1% (71) 
45.1% (133) 
20.0% (59) 
4.4% (13) 

11.4% (30) 
35.0% (92) 
43.7% (115) 
8.0% (21) 
1.9% (5) 

Er is veel zwerfvuil, 
afval of graffiti  

563 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

9.4% (53) 
29.0% (163) 
24.2% (136) 
27.2% (153) 
10.3% (58) 

9.6% (31) 
25.9% (84) 
26.5% (86) 
27.2% (88) 
10.8% (35) 

9.2% (22) 
33.1% (79) 
20.9% (50) 
27.2% (65) 
9.6% (23) 

8.4% (25) 
25.8% (77) 
24.1% (72) 
29.1% (87) 
12.7% (38) 

10.6% (28) 
32.6% (86) 
24.2% (64) 
25.0% (66) 
7.6% (20) 

Er is veel criminaliteit 562 Helemaal niet 
akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 

24.2% (136) 
41.3% (232) 
24.9% (140) 
7.7% (43) 
2.0% (11) 

18.3% (59) 
40.9% (132) 
28.8% (93) 
9.0% (29) 
3.1% (10) 

32.2% (77) 
41.8% (100) 
19.7% (47) 
5.9% (14) 
0.4% (1) 

22.5% (67) 
39.6% (118) 
26.9% (80) 
9.1% (27) 
2.0% (6) 

26.1% (69) 
43.2% (114) 
22.7% (60) 
6.1% (16) 
1.9% (5) 
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8. Sociale omgeving 
 

8.1 INLEIDING 

Naast de voedsel en bewegingsomgeving is ook de sociale  omgeving een belangrijk onderdeel. Het beïnvloedt 

de sociale interacties en levensstijl van deelnemers en kan hierop een positieve of negatieve uitwerking hebben. 

De vragen rondom de sociale omgeving zijn gebaseerd op de Vlaamse versie van de SPOTLIGHT vragenlijst, 

een gelijkaardig project dat een aantal jaren geleden in meerdere Europese landen is uitgevoerd. De vragen zijn 

op buurtniveau en bevragen de perceptie van deelnemers op de sociale interacties in hun buurt. 

8.2 VRAGEN 

V39. Bent u akkoord met deze uitspraken over sociale interacties in uw buurt? 

De mensen doen graag dingen samen 

De mensen praten met elkaar en zeggen goeiendag 

De mensen hebben aandacht voor elkaar 

De mensen geven om elkaar 

De mensen helpen elkaar als er problemen zijn 

De mensen geven elkaar raad als dat nodig is 

 

1. Helemaal niet akkoord 

2. Eerder niet akkoord 

3. Neutraal 

4. Eerder akkoord  

5. Helemaal akkoord 

6. Ik weet het niet 

 

8.3 RESULTATEN 

Mensen doen graag dingen samen 

In de doelgroep geeft 8.6% van de deelnemers aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling dat mensen 

graag dingen samen doen in hun buurt. 4.6% van de deelnemers uit de referentiegroep is ook helemaal niet 

akkoord met deze stelling.  

 

In Duffel geeft 8.7% van de deelnemers aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling, in Herselt gaat dit om 

4.9% van de deelnemers. Anderzijds is het percentage deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling is hoger 

in Herselt (31.2%) dan in Duffel (22.5%).  

 

Van de mannelijke deelnemers geeft 8.3% aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling, onder de vrouwelijk 

deelnemers is dit 6.3%. Het percentage mannen (25.4%) dat eerder niet akkoord is ligt hoger dan het percentage 

vrouwen (19.0%).  
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Figuur 44) Stelling omtrent het graag samen doen van dingen onder buurtbewoners naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 
Figuur 45) Stelling omtrent het graag samen doen van dingen onder buurtbewoners naar gelang van 
gemeenten 

 
 
 
Mensen praten met elkaar en zeggen goeiendag 

In de meeste categorieën liggen de percentages rondom de perceptie van deelnemers dat mensen in hun buurt 

met elkaar praten en goeiendag zeggen van de deelnemers in de doel- en referentiegroep relatief dicht bij elkaar. 

Enkel het percentage deelnemers uit de referentiegroep dat eerder akkoord is met de stelling (53.4%) is 

substantieel hoger dan het percentage deelnemers uit de doelgroep (46.3%).  

 

In beide gemeenten liggen de percentages van de verschillende categorieën relatief dicht bij elkaar. Echter het 

percentage deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling, ligt hoger in Herselt (27.1%) dan in  

Duffel.(22.2%).   

 

Als er wordt gekeken naar de twee geslachten dan liggen de percentages eveneens dicht bij elkaar.  
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Het opvallendst is dat het percentage vrouwen dat aangeeft helemaal akkoord te zijn met de stelling (26.9%) , 

hoger is dan het percentage mannen (20.8%).  

 
Figuur 46) Stelling omtrent het met elkaar praten en goeiendag zeggen onder buurtbewoners naar gelang 
van maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 
 

Mensen hebben aandacht voor elkaar 

Het percentage deelnemers dat helemaal niet akkoord is met de stelling dat in hun buurt mensen aandacht hebben 

voor elkaar is gelijkaardig in de doel- en referentiegroep. Een groter verschil is zichtbaar in het percentage 

deelnemers dat aangeeft eerder niet akkoord te zijn, namelijk 16.0% in de doelgroep en 10.9% in de 

referentiegroep. In vrijwel alle andere categorieën zijn de percentages wederom gelijkaardig, behalve het 

percentage deelnemers dat eerder akkoord is, dit is 46.2% in de referentiegroep tegenover 37.5% in doelgroep.  

 

Het percentage deelnemers dat eerder akkoord (42.9%) en helemaal akkoord (12.4%) is met de stelling is hoger 

Herselt dan in Duffel (respectievelijk 39.7% en 9.4%).  

 

Terwijl het percentage deelnemers dat eerder akkoord is met de stelling hoger ligt bij de vrouwen (44.1%) dan bij 

de mannen (35.9%). Dit geldt ook voor het percentage deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling, 12.1% 

van de vrouwen en 8.9% van de mannen geeft aan helemaal akkoord te zijn.  
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Figuur 47) Stelling omtrent het aandacht voor elkaar hebben onder buurtbewoners naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
Figuur 48) Stelling omtrent het aandacht hebben voor elkaar onder buurtbewoners gelang van gemeenten 

 
 
 
Mensen geven om elkaar 

Opvallend is dat het percentage deelnemers dat eerder akkoord is hoger is in de referentiegroep (37.8%) dan in 

de doelgroep (29.9%).  

 

Tussen de twee gemeenten zijn de percentages eveneens gelijkaardig verdeeld.  Het opvallendste verschil is dat 

het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord te zijn met de stelling hoger is in Herselt (37.6%) dan in 

Duffel (29.3%).  

 

Zo is het percentage mannelijke deelnemers (6.8%) dat aangeeft helemaal niet akkoord te zijn met de stelling is 

hoger dan het percentage vrouwelijke deelnemers (3.6%). Het percentage deelnemers met een neutrale perceptie 

is eveneens hoger onder de mannen (40.1%) dan bij de vrouwen (35.3%).  
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Figuur 49) Stelling omtrent het geven om elkaar onder buurtbewoners naar gelang van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 

 
 
Figuur 50) Stelling omtrent het geven om elkaar onder buurtbewoners naar gelang van gemeenten 

 
 
 

Mensen helpen elkaar als er problemen zijn 

Er zijn tussen de doel- en referentiegroep enkel kleine verschillen zichtbaar in het merendeel van de categorieën.  

Het opvallendste is dat het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord te zijn met de stelling hoger ligt 

in de referentiegroep (46.6%) dan in de doelgroep (42.0%).  

 

Het merendeel van de percentages in de verschillende categorieën ligt dicht bij elkaar voor de beide gemeenten. 

Opvallend is het verschil in het percentage deelnemers dat aangeeft helemaal akkoord te zijn met de stelling in 

Duffel (14.9%) en  Herselt (41.7%).  

 

Het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord te zijn met de stelling ligt dan weer hoger bij de vrouwen 

(45.7%) dan bij de mannen (40.8%).  
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Figuur 51) Stelling omtrent het elkaar helpen als er problemen zijn onder buurtbewoners naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

 
 
Figuur 52) Stelling omtrent het elkaar helpen als er problemen zijn onder buurtbewoners naar gelang van 
gemeenten 

 
 
 
Mensen geven elkaar raad als dat nodig is 

Echter het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord te zijn met de stelling is hoger in de 

referentiegroep (42.8%) dan in de doelgroep (36.7%).  

 

Een verschil is tevens zichtbaar tussen de gemeenten in het percentage deelnemers dat aangeeft eerder akkoord 

te zijn, 42.3% in Herselt en 36.6% in Duffel.  

 

De perceptie van mannelijke en vrouwelijke deelnemers is gelijkaardig voor de meeste categorieën. Het 

opvallendste verschil is dat het percentage deelnemers dat aangeeft helemaal akkoord te zijn of het niet te weten 

hoger ligt onder de vrouwen (11.4% en 5.5%) dan bij de mannen (8.4% en 2.1%).  
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Figuur 53) Stelling omtrent het elkaar raad geven als dat nodig is onder buurtbewoners naar gelang van 
maatschappelijke kwetsbaarheid 

 
 
Figuur 54) Stelling omtrent het elkaar raad geven als dat nodig is onder buurtbewoners naar gelang van 
gemeenten 

 
 
 
Mensen houden de buurt proper 

Het percentage deelnemers dat aangeeft helemaal niet akkoord te zijn met de stelling dat in hun buurt mensen 

de buurt proper houden ligt bijna meer dan tweemaal zo hoog in de doelgroep (7.7%) als in de referentiegroep 

(2.9%). In de tweede categorie, het aantal deelnemers dat eerder akkoord is met deze stelling, is het verschil 

minder uitgesproken. Hierbij geeft 15.1% van de doelgroep en 13.0% van de referentiegroep aan eerder niet 

akkoord te zijn.  

 

Het percentage deelnemers dat aangeeft eerder of helemaal akkoord te zijn met de stelling is hoger in Herselt 

(41.1% en 10.9%) dan in Duffel (36.7% en 10.1%).  

 

Van de mannelijke deelnemers geeft 6.8% aan het helemaal niet eens te zijn met de stelling, onder de vrouwelijke 

deelnemers is dit 5.3%. Het percentage deelnemers dat aangeeft eerder niet akkoord te zijn is eveneens  hoger 

onder de mannen (17.2%) dan bij de vrouwen (12.7%). 
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Figuur 55) Stelling dat buurtbewoners de buurt proper houden naar gelang van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 
 

 
Figuur 56) Stelling dat buurtbewoners de buurt proper houden naar gelang van gemeenten 

 
 
 
Gelukkig voelen 

Meer deelnemers in de doelgroep (3.1%) dan in de referentiegroep (0.4%) geven aan helemaal niet akkoord te 

zijn met de stelling dat zij zich gelukkig voelen in hun buurt. Dit is tevens zo voor het percentage deelnemers dat 

aangeeft eerder niet akkoord te zijn, dit is 4.3% in de doelgroep en 2.5% in de referentiegroep. Ook ligt het 

percentage deelnemers met een neutrale perceptie hoger in doelgroep (15.4%) dan in de referentiegroep  (9.2%). 

Het percentage deelnemers dat eerder of helemaal akkoord is met de stelling ligt dan weer hoger in de 

referentiegroep  (respectievelijk 39.9% en 47.5%) dan in doelgroep (resp. 35.7% en 40.6%). Het percentage 

deelnemers dat aangeeft het niet te weten is gelijkaardig in de beide groepen. 

 

In elke categorie behalve in het aantal deelnemers dat helemaal akkoord is met de stelling liggen de percentages 

hoger in Duffel dan in Herselt. De verschillen tussen de beide gemeenten zijn echter gering, zoals te zien is in 

figuur 67.  
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Meer mannen (3.1%) dan vrouwen (1.4%) geven aan helemaal niet akkoord te zijn met de stelling. Echter voor 

de meeste categorieën ligt de perceptie van vrouwen en mannen dicht bij elkaar. Hoewel meer mannen dan 

vrouwen eerder akkoord zijn met de stelling (40.4% van de mannen en 35.1% van de vrouwen). Terwijl het 

percentage deelnemers dat aangeeft helemaal akkoord te zijn met de stelling ligt hoger is onder de vrouwen 

(47.2%) dan bij de mannen (38.3%).  

 
 
Figuur 57) Stelling dat deelnemers zich gelukkig voelen in hun buurt naar gelang van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 
 

 
 
 

Figuur 58) Stelling dat deelnemers zich gelukkig voelen in hun buurt naar gelang van gemeenten

 
  



 

67 
 

 

CONCLUSIE 

 

Maatschappelijk kwetsbare deelnemers hebben over het algemeen een negatievere perceptie over hun sociale 

omgeving. Zo zijn meer deelnemers uit de doelgroep helemaal niet akkoord met de stelling dat mensen in hun 

buurt graag dingen samen doen dan deelnemers in de referentiegroep. Dit patroon is zichtbaar in de meerderheid 

van de bevraagde variabelen. Zo is dit ook zichtbaar in de perceptie van deelnemers uit de doelgroep rondom het 

aandacht hebben voor elkaar, om elkaar geven, elkaar helpen als er problemen zijn, elkaar raad geven, het proper 

houden van de buurt en zich gelukkig voelen in de buurt. Als er wordt gekeken naar al deze variabelen dan is er 

een trend zichtbaar waarbij maatschappelijk kwetsbare deelnemers een negatievere perceptie hebben tegenover 

maatschappelijk niet-kwetsbare deelnemers. Tevens hebben meer deelnemers uit de doelgroep een negatievere 

perceptie als het gaat over zich gelukkig voelen in de buurt.  

 

Tussen de gemeenten zijn er geen statistisch significante verschillen waargenomen als het gaat om de sociale 

omgeving. Als er wordt gekeken naar de geslachten dan hebben mannen over het algemeen een negatievere 

perceptie dan vrouwen.  
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TABELLEN 

 
Tabel 7| Percentage van de deelnemers opgedeeld aan de hand van statements over de sociale omgeving 

 
Statement N Perceptie Alle 

deelnemers 
Maatschappelijk 
kwetsbare 
deelnemers 

Niet 
kwetsbare 
deelnemers 

Duffel Herselt 

De mensen doen graag 
dingen samen 

564 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

6.9% (39) 
21.1% (119) 
30.5% (172) 
26.6% (150) 
8.2% (46) 
6.7% (38) 

8.6% (28) 
20.6% (67) 
30.7% (100) 
24.9% (81) 
8.0% (26) 
7.4% (24) 

4.6% (11) 
21.9% (52) 
30.3% (72) 
29.0% (69) 
8.4% (20) 
5.9% (14) 

8.7% (26) 
22.8% (68) 
29.9% (89) 
22.5% (67) 
8.7% (26) 
7.4% (22) 

4.9% (13) 
19.2% (51) 
31.2% (83) 
31.2% (83) 
7.5% (20) 
6.0% (16) 

De mensen praten met 
elkaar en zeggen 
goeiendag 

564 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

2.8% (16) 
7.8% (44) 
15.1% (85) 
49.3% (278) 
24.5% (138) 
0.5% (3) 

2.8% (9) 
8.6% (28) 
16.9% (55) 
46.3% (151) 
24.9% (81) 
0.6% (2) 

2.9% (7) 
6.7% (16) 
12.6% (30) 
53.4% (127) 
24.0% (57) 
0.4% (1) 

3.0% (9) 
8.4% (25) 
16.8% (50) 
48.7% (145) 
22.2% (66) 
1.0% (3) 

2.6% (7) 
7.1% (19) 
13.2% (35) 
50.0% (133) 
27.1% (72) 
0.0% (0) 

De mensen hebben 
aandacht voor elkaar 

563 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

3.7% (21) 
13.9% (78) 
28.6% (161) 
41.2% (232) 
10.8% (61) 
1.8% (10) 

4.0% (13) 
16.0% (52) 
29.2% (95) 
37.5% (122) 
11.4% (37) 
1.9% (6) 

3.4% (8) 
10.9% (26) 
27.7% (66) 
46.2% (110) 
10.1% (24) 
1.7% (4) 

4.4% (12) 
16.5% (49) 
27.6% (82) 
39.7% (118) 
9.4% (28) 
2.7% (8) 

3.4% (9) 
10.9% (29) 
29.7% (79) 
42.9% (114) 
12.4% (33) 
0.8% (2) 

De mensen geven om 
elkaar 

563 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

4.8% (27) 
11.4% (64) 
37.1% (209) 
33.2% (187) 
9.4% (53) 
4.1% (23) 

5.5% (18) 
12.6% (41) 
36.6% (119) 
29.9% (97) 
11.4% (37) 
4.0% (13) 

3.8% (9) 
9.7% (23) 
37.8% (90) 
37.8% (90) 
6.7% (16) 
4.2% (10) 

5.7% (17) 
12.5% (37) 
38.1% (113) 
29.3% (87) 
9.4% (28) 
5.1% (15) 

3.8% (10) 
10.2% (27) 
36.1% (96) 
37.6% (100) 
9.4% (25) 
3.0% (8) 

De mensen helpen 
elkaar als er problemen 
zijn 

562 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

3.6% (20) 
6.6% (37) 
27.8% (156) 
44.0% (247) 
14.8% (83) 
3.4% (19) 

4.0% (13) 
7.7% (25) 
28.4% (92) 
42.0% (136) 
14.8% (48) 
3.1% (10) 

2.9% (7) 
5.0% (12) 
26.9% (64) 
46.6% (111) 
14.7% (35) 
3.8% (9) 

4.4% (13) 
6.4% (19) 
27.7% (82) 
42.6% (126) 
14.9% (44) 
4.1% (12) 

2.6% (7) 
6.8% (18) 
27.8% (74) 
45.5% (121) 
14.7% (39) 
2.6% (7) 

De mensen geven 
elkaar raad als dat 
nodig is 

560 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

4.1% (23) 
9.1% (51) 
33.0% (185) 
39.3% (220) 
10.% (57) 
4.3% (24) 

4.6% (15) 
10.2% (33) 
34.3% (111) 
36.7% (119) 
10.5% (34) 
3.7% (12) 

3.4% (8) 
7.6% (18) 
31.4% (74) 
42.8% (101) 
9.8% (23) 
5.1% (12) 

4.8% (14) 
10.9% (32) 
32.2% (95) 
36.6% (108) 
10.5% (31) 
5.1% (15) 

3.4% (9) 
7.2% (19) 
34.0% (90) 
42.3% (112) 
9.8% (26) 
3.4% (9) 

De mensen houden de 
buurt proper 

562 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

5.7% (32) 
14.2% (80) 
29.9 (168) 
38.8% (218) 
10.5% (59) 
0.9% (5) 

7.7% (25) 
15.1% (49) 
26.9% (87) 
38.9% (126) 
11.1% (36) 
0.3% (1) 

2.9% (7) 
13.0% (31) 
34.0% (81) 
38.7% (92) 
9.7% (23) 
1.7% (4) 

5.7% (17) 
16.8% (50) 
29.6% (88) 
36.7% (109) 
10.1% (30) 
1.0% (3) 

5.7% (15) 
11.3% (30) 
30.2% (80) 
41.1% (109) 
10.9% (29) 
0.8% (2) 

Ik voel me gelukkig in 
mijn buurt 

563 Helemaal niet akkoord 
Eerder niet akkoord 
Neutraal 
Eerder akkoord 
Helemaal akkoord 
Ik weet het niet 

2.0% (11) 
3.6% (20) 
12.8% (72) 
37.5% (211) 
43.5% (245) 
0.7% (4) 

3.1% (10) 
4.3% (14) 
15.4% (50) 
35.7% (116) 
40.6% (132) 
0.9% (3) 

0.4% (1) 
2.5% (6) 
9.2% (22) 
39.9% (95) 
47.5% (113) 
0.4% (1) 

2.0% (6) 
4.1% (12) 
13.2% (39) 
38.2% (113) 
41.6% (123) 
1.0% (3) 

1.9% (5) 
3.0% (8) 
12.4% (33) 
36.7% (98) 
45.7% (122) 
0.4% (1) 
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9. Dankbetuiging 
We danken alle leden van de CIVISANO stuurgroepen in de gemeenten Duffel en Herselt oprecht voor hun inzet 

in het opzetten van het project in hun gemeenten en hun ondersteuning in het tot stand komen van de 

verschillende onderdelen ervan. We hopen dat dit rapport een toegevoegde waarde biedt aan hun werk. Tevens 

willen we alle instellingen en vrijwilligers bedanken die het verzamelen van de data mogelijk hebben gemaakt. 

Vanzelfsprekend gaat onze grote dank ook uit naar alle inwoners die tijd hebben vrijgemaakt om de vragenlijst in 

te vullen.  
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