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1. Situering 

Het Vlaamse Parlement keurde op 21 april 2004 het decreet houdende 'de stimulering van een 
inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen' goed. Via dit decreet wil men 

de participatie van ouderen aan het lokale beleid stimuleren, vandaar de naam 'het 
participatiedecreet'.  
Gemeenten op hun beurt worden gestimuleerd om een ouderenbeleidsplan op te stellen. Hiervoor 
zijn reeds heel wat gemeenten aan de slag gegaan. Daarvoor hebben zij echter cijfermateriaal 
nodig dat niet voor handen was. Het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS) en 
het provinciebestuur West-Vlaanderen constateerden dat de gemeenten en de seniorenadviesraden 
vragende partij waren voor ondersteuning bij de opmaak van een ouderenbeleidsplan.  

Als antwoord hierop werd een ouderenbehoeftenonderzoek ontwikkeld door de Vrije Universiteit 
Brussel, samen met de provincie West-Vlaanderen. De vragenlijst omvat vele thema's zoals 
huisvesting, buurtkenmerken, mobiliteit, eenzaamheid, onveiligheid, hulpverlening, gezondheid, 
maatschappelijke participatie, ... waarop een lokaal bestuur haar beleid dan zou kunnen baseren. 
Alvorens noden te kunnen oplossen, moet men ze immers eerst kennen. 

De data werd verzameld door een uniek systeem van peer-research. Dat betekent dat de enquêtes 

verzameld werden door 'peers' of leeftijdsgenoten van de respondenten. Voor dit 

ouderenbehoeftenonderzoek betekent dit dat de data verkregen werd via gestandaardiseerde 
vragenlijsten, die afgenomen werden bij ouderen en waar de enquêteurs bovendien zelf senior 

waren. 

Het resultaat van dit ouderenbehoeftenonderzoek is een zeer ruime Vlaamse dataset, die op 

verschillende niveaus bruikbaar is, namelijk op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.  
Binnen elke gemeente realiseerde men een proportioneel gestratificeerde steekproef, zowel naar 
leeftijd als naar geslacht. Wanneer de enquêteurs bij één van hun respondenten geen gehoor 
kregen, kregen zij een gelijkaardig vervangadres toegewezen opdat de representativiteit 
gewaarborgd zou blijven. Met andere woorden, de cijfers zijn steeds representatief op gemeentelijk 
niveau. 

Het rapport dat voorligt gaat in op de beschikbare gemeentelijke gegevens. De gemeente wordt 

vergeleken met West-Vlaanderen en Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen en Vlaanderen wordt een 
benchmark gebruikt. Dit is een steekproef van de beschikbare West-Vlaamse en Vlaamse data. Er 

wordt telkens een jaar lang gewerkt met dezelfde West-Vlaamse en Vlaamse steekproef, daarna 

wordt een nieuwe steekproef genomen zodat de nieuwe gegevens van nieuw ingestapte gemeenten 
eveneens worden opgenomen. 

Naast de geografische vergelijking (West-Vlaanderen en Vlaanderen) wordt de gemeente ook 

vergeleken met gemeenten in Vlaanderen die enerzijds een gelijkaardige vergrijzingsgraad kennen 
(voor Zwevegem is dit Vergrijzingsklasse=3 = het aandeel ouderen in de bevolking bedraagt 
tussen 22,27% en 23,58%) en anderzijds een gelijkaardige bevolkingsdichtheid hebben (voor 
Zwevegem is dit Dichtheidsklasse=2 = bevolkingsdichtheid ligt tussen 249 en 377 inwoners per 
km²). 

 

2. Methodologie 

Het seniorenbehoeftenonderzoek heeft tot doelstelling te peilen naar de behoeften van de senioren.  

De behoeften van senioren zijn echter niet éénduidig vast te stellen door middel van een 

eenvoudige meting. Daarom wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van meerdere dimensies, 
die samen een beeld geven van de behoeften van senioren. Elke dimensie wordt op haar beurt 
gemeten aan de hand van subdimensies. Een subdimensie kan nog verder opgesplitst worden in 

items die gemeten worden aan de hand van vragen. De opsplitsing van subdimensies naar items is 
niet bij alle dimensies het geval. Bijgevolg komt elke subdimensie of elk item (indien verdere 
opsplitsing) overeen met één vraag(onderdeel) uit de vragenlijst. 
Dit meetmodel werd ontwikkeld door de firma Kpiware. Onderstaande figuur geeft het meetmodel 
weer. 
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In totaal werden 22 dimensies geconstrueerd. Dat betekent dat niet alle vragen uit de vragenlijst 
vervat zijn in een dimensie. De vragen werden namelijk enkel samengevoegd tot een dimensie 

indien dit statistisch correct was. Dit gemeentelijk rapport beperkt zich tot de bespreking van de 22 
dimensies. 

Wanneer bij de vergelijking van de gemeente met de benchmarks de verschillen in scores meer 

dan 0,2 bedragen, spreken we van een betekenisvol verschil. 

 

3. Beschrijving van de steekproef... 

In een eerste deel van de analyse wordt de steekproef besproken.  

De steekproef werd zo getrokken dat het aandeel mannen en vrouwen in de steekproef 
overeenkomt met het werkelijke aandeel in de bevolking. Ook naar leeftijd werden de 
verhoudingen in de populatie gerespecteerd. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de socio-demografische kenmerken van de 

respondenten. De categorie 'missing' zijn de respondenten die de betreffende vraag niet ingevuld 
hebben. 

In Zwevegem werden in totaal 476 ouderen bevraagd. 

 

Geslacht Aantal: Percentage: 

man 216 45.38% 

vrouw 258 54.20% 

MISSING: 2 0.42% 

TOTAAL: 476 100.00% 

45,4% van de ondervraagde respondenten zijn mannen. 54,2% van de respondenten zijn vrouwen. 

2 personen hebben niet geantwoord op deze vraag. 
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Leeftijdsklasse Aantal: Percentage: 

60-69 224 47.06% 

70-79 181 38.03% 

80+ 71 14.92% 

MISSING: 0 0.00% 

TOTAAL: 476 100.00% 

 
47,1% van de respondenten bevindt zich in de leeftijdsklasse 60-69 jaar. 38% van de 

respondenten is tussen 70-79 jaar en 14,9% van de respondenten is ouder dan 80 jaar. 
 

Opleiding Aantal: Percentage: 

geen afgeronde opleiding 17 3.57% 

lager onderwijs 199 41.81% 

lager beroepsonderwijs 67 14.08% 

lager technisch onderwijs 43 9.03% 

lagere humaniora 30 6.30% 

hoger beroepsonderwijs 15 3.15% 

hoger technisch onderwijs 23 4.83% 

hogere humaniora 25 5.25% 

hoger niet-universitair onderwijs 32 6.72% 

universitair onderwijs 8 1.68% 

MISSING: 17 3.57% 

TOTAAL: 476 100.00% 

 

Een derde persoonskenmerk van de respondenten is het opleidingsniveau. Het grootste aandeel 
van de respondenten heeft enkel een diploma lager onderwijs (41,8%). 14% heeft een diploma 
lager beroepsonderwijs. Een kleine minderheid van de respondenten (1,7%) heeft een universitaire 
opleiding genoten. 6,7% van de respondenten heeft een diploma hoger niet-universitair onderwijs.  

Een lage opleidingsgraad van de senioren betekent geenszins dat deze groep enkel laaggeschoolde 

jobs uitgeoefend heeft. Vooreerst was, op het moment dat de ondervraagde groep naar school 
ging, de leerplicht enkel tot 12 jaar. In de tweede plaats was de doorgroeikans binnen de bedrijven 
zeer groot: de job die men uitvoerde stond veel minder in relatie tot het behaalde diploma dan wat 
nu het geval is. 

 

Burgerlijke staat Aantal: Percentage: 

gehuwd 341 71.64% 

nooit gehuwd 15 3.15% 

gescheiden 4 0.84% 

samenwonend 5 1.05% 

weduw(e) naar 109 22.90% 

kloosterling(e) 0 0.00% 

MISSING: 2 0.42% 

TOTAAL: 476 100.00% 

 
Het merendeel van de ondervraagden is gehuwd (71,6%). Op de tweede plaats zien we 
weduwen/weduwnaars (22,9%). Minder dan 1% van de respondenten is gescheiden, slechts 1% is 
samenwonend en tot slot is 3% van de ondervraagden nooit getrouwd.  
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Op basis van de aangeduide burgerlijke staat werden de respondenten onderverdeeld in 2 klassen, 

namelijk met of zonder partner. 

 

klas Partner Aantal: Percentage: 

partner 346 72.69% 

geen partner 128 26.89% 

MISSING: 2 0.42% 

TOTAAL: 476 100.00% 

 
 72,7% van de respondenten heeft een partner.   
 

klas Kinderen Aantal: Percentage: 

geen kinderen 56 11.76% 

kinderen 412 86.55% 

MISSING: 8 1.68% 

TOTAAL: 476 100.00% 

  
86,5% van de respondenten heeft kinderen tegenover 11,7% kinderloze respondenten. 
 

klas Inkomensklasse Aantal: Percentage: 

500-999€ 132 27.73% 

1000-1499€ 146 30.67% 

>1500  113 23.74% 

MISSING: 85 17.86% 

TOTAAL: 476 100.00% 

  
27,8% van de respondenten moet met minder dan 1.000 euro per maand rondkomen. 30% van de 
respondenten heeft een inkomen tussen de 1.000 en 1.499 euro. 23,7% van de respondenten 

heeft een inkomen hoger dan 1.500 euro.  

Deze vraag werd door 17,8% van de respondenten niet beantwoord.  
 

klas Rondkomen met het inkomen Aantal: Percentage: 

moeilijker rondkomen 155 32.56% 

makkelijker rondkomen 267 56.09% 

MISSING: 54 11.34% 

TOTAAL: 476 100.00% 

Naast het werkelijke inkomen werd ook gevraagd of de respondenten vonden of ze al dan niet 

kunnen rondkomen met hun inkomen (subjectieve beoordeling). 
Deze vraag werd door 11,3% van de respondenten niet beantwoord.  
Van de respondenten die wel een antwoord gaven op deze vraag, stelde iets meer dan helft wel 

makkelijk rond te komen met het inkomen (56%). 32,5% gaf aan eerder moeilijk rond te komen.  

Tot slot van deze steekproefbeschrijving worden een aantal kenmerken met elkaar gecombineerd. 

Enkel de respondenten die geantwoord hebben op beide kenmerken worden weergegeven in de 
tabel. 
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Geslacht-Leeftijd 60-69 70-79 80+ TOTAAL: 

man 
110 

49.3% 

80 

44.4% 

26 

36.6% 

216 

45.6% 

vrouw 
113 
50.7% 

100 
55.6% 

45 
63.4% 

258 
54.4% 

TOTAAL: 
223 
100.0% 

180 
100.0% 

71 
100.0% 

474 
100.0% 

 
45,6% van de respondenten is man tegenover 54,4% vrouwen. We zien dat naarmate de leeftijd 
stijgt het aandeel mannen steeds kleiner wordt ten voordele van het aandeel vrouwen. 
 

Partner-Leeftijd 60-69 70-79 80+ TOTAAL: 

partner 
186 
83.4% 

124 
68.5% 

36 
51.4% 

346 
73.0% 

geen partner 
37 

16.6% 

57 

31.5% 

34 

48.6% 

128 

27.0% 

TOTAAL: 
223 
100.0% 

181 
100.0% 

70 
100.0% 

474 
100.0% 

Gemiddeld woont 73% van de respondenten samen met een partner. Naarmate de leeftijd stijgt, 

daalt het aandeel senioren dat samenwoont met een partner. 

 

Inkomen-Leeftijd 60-69 70-79 80+ TOTAAL: 

500-999€ 
40 
20.6% 

59 
42.1% 

33 
57.9% 

132 
33.8% 

1.000-1.499€ 
69 
35.6% 

58 
41.4% 

19 
33.3% 

146 
37.3% 

>1.500  
85 

43.8% 

23 

16.4% 

5 

8.8% 

113 

28.9% 

TOTAAL: 
194 
100.0% 

140 
100.0% 

57 
100.0% 

391 
100.0% 

Uit deze tabel blijkt dat inkomen en leeftijd gerelateerd zijn aan elkaar. Naarmate de leeftijd stijgt 

zien we dat het aandeel senioren in de laagste inkomensklasse toeneemt terwijl het aandeel 
senioren uit de hoogste inkomensklasse aanzienlijk daalt.  
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4. Bespreking van de resultaten... 

Thema 1: Woonsituatie en buurt 

Binnen dit thema werden de scores berekend voor 3 dimensies, namelijk buurtbetrokkenheid, 

verhuisgeneigdheid en aangepastheid van de wijk. 

BUURTBETROKKENHEID 

De dimensie buurtbetrokkenheid wordt gemeten aan de hand van de volgende 7 vragen. “Hoe vaak 

hebt u contact met mensen die in uw wijk wonen?“(vraag 20); “Hoe ervaart u dit contact?” (vraag 
21); “Hoe prettig vindt u het over het algemeen om in u wijk te wonen?” (vraag 23); “Hoe 
betrokken voelt u zich bij hetgeen in uw wijk gebeurt?” (vraag 24); “Hoe vaak gaat u op bezoek 
bij/ ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact met buren of mensen uit de wijk?” (vraag 
32 nr 7); “Hoe tevreden bent u over de contacten met de buren of mensen uit de wijk?” (vraag 33 
nr 9); “Vindt u dat er in uw wijk voldoende wordt georganiseerd voor mensen, ouder dan 60 jaar?” 

(vraag 27). 
 

Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Buurtbetrokkenheid 6.67 6.59 6.56 6.51 6.65 

 
De gemiddelde score op de dimensie buurtbetrokkenheid bedraagt voor Zwevegem 6,67 (op een 
schaal van 10). Wanneer de scores tussen regio‟s 0,2 hoger of lager liggen dan kan men van een 
betekenisvol verschil spreken.  
 
Concreet betekent dit hier dat de beoordeling van de buurtbetrokkenheid in Zwevegem niet echt 
verschilt van de beoordeling in de andere beschouwde regio‟s.  

 
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Frequentie contact 
in de wijk 

7.66 7.48 7.37 7.45 7.46 

Ervaring contact 
in de wijk 

7.91 7.83 7.79 7.74 7.88 

Prettig wonen in 
de wijk 

7.70 7.71 7.64 7.68 7.83 

Wijkbetrokkenheid 4.80 4.52 4.74 4.47 4.91 

Bezoek 
buren/mensen in 

de wijk 

5.06 5.36 5.57 5.41 5.52 

Tevreden contact 
buren 

7.83 7.82 7.59 7.73 7.72 

Activiteiten in de 
wijk 

5.51 5.23 5.03 4.93 5.05 

 
Globaal genomen vinden de senioren het prettig wonen in hun wijk (7,7 op 10). 
Drie items van buurtbetrokkenheid kregen wel duidelijk een lagere score dan de overige: 
wijkbetrokkenheid, bezoek mensen/buren in de wijk en activiteiten in de wijk. Het item 
wijkbetrokkenheid kreeg een score onder de 5 op 10: de senioren voelen zich gemiddeld niet sterk 
betrokken op hetgeen in hun wijk gebeurt. Dit is een tendens die we overal waarnemen, niet enkel 

in Zwevegem. De senioren gaan gemiddeld ook niet vaak op bezoek bij mensen/buren in de wijk of 
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ontvangen zelf niet bijzonder veel buren (5 op 10). Maar ze zijn wel tevreden over het contact met 

de buren (7,8 op 10) en globaal genomen hebben ze wel veel contact met mensen in de wijk (7,6 

op 10). Wat de activiteiten in de wijk voor senioren betreft, vinden de senioren gemiddeld 
genomen, dat er niet bijzonder veel activiteiten zijn (5,5 op 10). Maar met een 5,5 op 10 zijn de 
Zwevegemse senioren wel net iets meer tevreden over de wijkactiviteiten dan de senioren uit de 
andere regio‟s. 
 

 
 
Uit de figuur kan afgeleid worden dat van de items aan de hand waarvan buurtbetrokkenheid 
gemeten wordt, tevredenheid met contact met de buren en ervaring met contact in de wijk de 
hoogste scores halen. Wijkbetrokkenheid en bezoek van buren/mensen in de wijk scoren het 

laagst.  
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Wanneer we scores van Zwevegem vergelijken met deze van de andere regio‟s dan stellen we het 
volgende vast.  
Voor het item „frequentie van contact in de wijk‟ scoort Zwevegem hoger dan Vlaanderen en 

gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse en bevolkingsdichtheid. Concreet betekent dit 

dat de Zwevegemse senioren iets vaker contact hebben dan de gemiddelde senior uit de andere 
regio‟s, uitgezonderd West-Vlaanderen. Voor het item „wijkbetrokkenheid‟ scoort Zwevegem hoger 
dan West-Vlaanderen en gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. De Zwevegemse 
senioren voelen zich iets meer betrokken op hetgeen gebeurt in hun wijk, maar niettegenstaande 
blijft het globaal genomen een lage score (4,8). Verder zijn ze in Zwevegem iets meer tevreden 

met het contact met de buren dan gemiddeld genomen in Vlaanderen. 
Wat de activiteiten in de wijk betreft, zagen we reeds dat de Zwevegemse senioren doorgaans 
meer tevreden zijn dan de senioren uit de andere beschouwde regio‟s.    
 
Enkel voor het item „bezoek van mensen/buren in de wijk‟ scoort Zwevegem lager dan de overige 
regio‟s.  
 

 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 

In een volgend deeltje van de analyse gaan we na welke kenmerken van de respondenten 

significante verschillen geven bij de beoordelingen. 
Voor de volgende kenmerken van de respondenten wordt de statistische significantie nagegaan: 
geslacht, leeftijd, het samenwonen met een partner, het hebben van kinderen, het gezamenlijk 
netto-maandinkomen, het subjectief aanvoelen van rondkomen met het inkomen. Enkel de 
significante, aldus de reële, verschillen worden hieronder besproken. 
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ITEMS VAN BUURTBETROKKENHEID Score op 10 

 Geen kinderen Kinderen 

Frequentie contacten in de wijk 8.4 7.5 

   

 
Senioren die geen kinderen hebben zijn meer tevreden met de contacten in de wijk en senioren die 
kinderen hebben zijn minder tevreden over deze contacten. 

 
 

 
 
ITEMS VAN BUURTBETROKKENHEID Score op 10 

 Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Ervaring contact in de wijk 7.5 8.2 

Prettig wonen in de wijk 7.3 7.9 

Tevreden met contact buren 7.4 8.0 

Activiteiten in de wijk 5.0 8.7 
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Voor vier items van buurtbetrokkenheid werden significante verschillen vastgesteld tussen de 

respondenten die menen moeilijk dan wel makkelijk rond te komen met het inkomen. Senioren die 

ervaren moeilijker rond te komen met het inkomen zijn minder tevreden met de ervaring van 
contacten in de wijk, vinden het minder prettig om te wonen in de wijk, zijn minder tevreden met 
het contact met de buren en minder tevreden over de activiteiten in de wijk. Senioren die ervaren 
makkelijker rond te komen met het inkomen zijn voor deze vier items meer tevreden.   
 
Voor de overige persoonskenmerken van de senioren werden geen verschillen gevonden. 

 
Welke items hebben een grote impact ? 

Het laatste onderdeel van de analyse van een dimensie betreft de impact van de items op de 

dimensie. Bij deze oefening gaan we na welke onderscheiden items een hoge impact hebben op de 
dimensie. Items die een hoge impact hebben en een lage score behalen, kunnen wijzen op 
elementen waar bij voorkeur aan gewerkt kan worden. 

 

 
 

Het diagram laat zien dat 4 van de 7 factoren van buurtbetrokkenheid een hogere score halen 

dan de gemiddelde dimensiescore in Zwevegem (ze bevinden zich boven de rode lijn die 

doorheen het diagram loopt). Deze factoren worden met andere woorden het meest positief 

beoordeeld door de respondenten. Deze vier factoren blijken eveneens een grote impact te 

hebben op de beoordeling van buurtbetrokkenheid door de respondenten. Dit betekent dat 

deze factoren belangrijk geacht worden in functie van de buurtbetrokkenheid.  

 

Drie van de 7 factoren hebben daarentegen een lagere score dan de dimensiescore van 

Zwevegem. Het bezoek van buren of mensen in de wijk en de wijkbetrokkenheid hebben 

naast hun lagere score, ook een grote impact op de buurtbetrokkenheid. Dit betekent dat 

deze 2 factoren minder positief beoordeeld worden door de senioren, maar dat ze wel 

belangrijk zijn in functie van de buurtbetrokkenheid. Bijgevolg kan het belangrijk zijn om het 

bezoek van buren en mensen in de wijk, alsook de wijkbetrokkenheid te stimuleren opdat de 

buurtbetrokkenheid van de senioren zou vergroten. De vraag stelt zich alleen in welke mate 

een lokaal bestuur hierop invloed kan uitoefenen. 

De factor „activiteiten in de wijk‟ werd eveneens minder positief beoordeeld, maar heeft maar 

een matige invloed op de buurtbetrokkenheid al is dit dan wel een item waarop het lokaal 
bestuur zelf kan inzetten.  
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VERHUISGENEIGDHEID 

Om de verhuisgeneigdheid van de ouderen te meten, vroegen we aan de respondenten: “Hoe staat 
u ten opzichte van de volgende mogelijkheden?”, waarna 6 woonvormen gegeven worden. De 

respondenten konden steeds kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden: uiterst negatief, eerder 
negatief, noch negatief noch positief, eerder positief en uiterst positief. Dit is vraag 17 uit de 
vragenlijst. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Verhuisgeneigdheid 1.35 1.31 1.41 1.51 1.47 

 
Met een gemiddelde score van 1.35 geven de senioren in Zwevegem aan niet erg geneigd te zijn te 
verhuizen naar een andere woonvorm. In vergelijking met de andere regio‟s is deze 
verhuisgeneigdheid in Zwevegem niet groter of kleiner. 
 

Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Aangepaste 
woonvorm 

1.61 1.69 1.58 1.80 1.67 

Rusthuis/RVT 1.02 0.99 1.14 1.19 1.07 

Aangepaste 

bejaardenwoning 
1.35 1.28 1.40 1.37 1.32 

Kinderen 0.82 0.82 0.89 1.05 1.21 

Samenwonen 
senioren 

0.96 0.95 1.15 1.17 1.22 

Serviceflat 2.34 2.13 2.32 2.47 2.35 
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Uit de figuur kan afgeleid worden dat de senioren het meest geneigd zijn om te verhuizen naar een 

serviceflat of een aangepaste woonvorm. Het verhuizen naar de kinderen of het gaan samenwonen 

met andere senioren scoort het laagst. 
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De senioren uit Zwevegem zijn meer geneigd om te verhuizen naar een serviceflat dan de 

gemiddelde West-Vlaamse senioren. Voor de overige woonvormen is er geen verschil in 

verhuisgeneigdheid tussen de senioren uit Zwevegem en de Vlaamse of West-Vlaamse senioren 
(verschil <0,2).  
In vergelijking met gemeenten met een zelfde vergrijzingsgraad of bevolkingsdichtheid stellen we 
vast dat de senioren uit Zwevegem minder geneigd zijn om te verhuizen naar de kinderen of om te 
gaan samenwonen met andere senioren.  
 

 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
 

  
De Senioren tussen 70-79 jaar oud zijn minder geneigd te gaan samen wonen met andere senioren 
dan de andere leeftijdscategorieën van senioren. 
 
 

 
 
ITEMS VAN VERHUISGENEIGDHEID Score op 10 

 Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Serviceflats 1.9 3.0 

 
De senioren die moeten rondkomen met een inkomen lager dan 1.000 euro per maand zijn 

duidelijk minder geneigd om te verhuizen naar een serviceflat dan de senioren die een inkomen 
hebben van meer dan 1.500 euro per maand. 
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Welke items hebben een grote impact ? 

 

  
 
De interpretatie van het impactdiagram is afhankelijk van het gewenste ouderenbeleid in de 
gemeente. Wanneer het beleid ernaar streeft om ouderen zo lang mogelijk te laten wonen in hun 
huidige woning dan is de erg lage verhuisgeneigdheid bij de senioren een goede zaak. Is het beleid 

daarentegen gericht op de verhuizing van de senioren naar woningen die aangepast zijn aan hun 
noden dan moet er gewerkt worden in functie van een verhoging van de verhuisgeneigdheid.  
Wil men de verhuisgeneigdheid bij de senioren vergroten dan dient op alle 6 de items ingezet te 
worden. Immers ook de 2 items die het hoogst scoren (serviceflat en aangepaste woonvorm) 
hebben een zodanig lage score dat de bereidheid om te verhuizen naar 1 van deze mogelijkheden 
ook nog vergroot kan worden. Tenslotte toont het diagram ons dat „inwonen bij de kinderen‟ de 
kleinste impact heeft waardoor werken naar dit item toe het minst effect zal opleveren; met andere 

woorden voor de kleinste verhoging van verhuisgeneigdheid zal zorgen. 
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AANGEPASTHEID VAN DE WIJK 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van vraag 26 uit de vragenlijst waarin de ouderen een 
reeks voorzieningen worden voorgelegd en hen wordt gevraagd: “Welke van de onderstaande 

voorzieningen zijn onvoldoende aanwezig in uw wijk?”. Men kon antwoorden met ja of neen. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Aangepastheid 
van de wijk 

8.45 7.84 7.44 7.59 7.32 

 
De dimensie aangepastheid van de wijk kreeg van de senioren in Zwevegem een score van 8,45. 
Dit betekent dat de senioren in Zwevegem globaal genomen vinden dat er voldoende voorzieningen 
aanwezig zijn in de wijk. In vergelijking met de andere regio‟s (West-Vlaanderen, Vlaanderen en 
gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsgraad/bevolkingsdichtheid) zien we dat de senioren 
in Zwevegem meer tevreden zijn over de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk.   

 
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Aangepastheid van de wijk' werd gemeten aan de hand van 24 items. Deze 24 items 
werden samengevoegd tot 3 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder de 

score op 10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Ontspanning en 
cultuur 

8.70 7.99 7.54 7.73 7.31 

Basisvoorzieningen 8.33 8.06 7.62 7.70 7.56 

Mobiliteitscomfort 
vanuit de wijk 

8.32 7.48 7.16 7.32 7.11 
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Uit bovenstaande grafieken valt af te leiden dat de senioren in Zwevegem voor elke categorie van 

voorzieningen meer tevreden zijn dan gemiddeld in de overige regio‟s (West-Vlaanderen, 
Vlaanderen en gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsgraad/bevolkingsdichtheid).  
 
Het meest tevreden zijn ze in Zwevegem over de categorie van voorzieningen die vallen onder 
Ontspanning en Cultuur. Over de basisvoorzieningen en de mobiliteit vanuit de wijk zijn de 
Zwevegemse senioren nagenoeg even tevreden.    

 
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 
subdimensie. 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Ontspanning en 
cultuur 

  

Theater 8.58 7.82 7.47 7.63 7.01 

Cinema 8.39 7.47 7.33 7.37 6.81 

Zwembad 8.65 7.99 7.37 7.80 7.15 

Sporthal 8.89 8.31 7.76 7.84 7.67 

Bibliotheek 8.78 8.44 7.79 8.05 7.80 

Dienstencentrum 8.65 7.90 7.34 7.48 7.05 

Buurt-wijkcentrum 8.95 8.16 7.77 7.94 7.66 

Basisvoorzieningen   

Kruidenierszaak 6.58 7.05 6.64 6.74 6.65 

Bank 7.60 7.43 7.05 7.24 7.00 

Kapper 8.65 8.64 7.93 8.12 8.01 

Apotheek 8.30 8.40 7.90 7.83 7.49 

Huisarts 8.71 8.54 8.04 8.24 7.89 

Slager 8.08 7.87 7.44 7.36 7.35 

Bakker 8.69 8.39 7.62 7.58 7.62 

Mobiele winkel 9.11 7.90 7.67 7.68 7.41 
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Postkantoor 7.65 7.38 7.06 7.01 7.19 

Kerk 9.39 9.04 8.37 8.56 8.43 

Café 8.91 8.76 8.13 8.38 8.11 

Mobiliteitscomfort 

vanuit de wijk 
  

Rustbanken 7.47 7.07 6.23 6.44 6.43 

Openbare toiletten 7.12 6.22 5.97 6.06 5.73 

Openbaar vervoer 8.78 7.85 7.42 7.72 7.48 

Bushalte 8.87 7.81 7.60 7.82 7.48 

Groen/park 8.87 8.20 8.00 8.11 7.97 

Oversteekplaatsen 8.80 8.07 7.77 7.79 7.61 

 
Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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Voor elke voorziening binnen de categorie Ontspanning en Cultuur zijn de senioren in Zwevegem 
meer tevreden dan de senioren in de overige regio‟s (West-Vlaanderen, Vlaanderen en gemeenten 

met een gelijkaardige vergrijzingsgraad/bevolkingsdichtheid). Het meest tevreden zijn ze over de 
aanwezigheid van een buurt-/wijkcentrum in de wijk. De laagste score ging naar de aanwezigheid 
van een cinema. Merken we wel op dat de score voor cinema ook hier nog steeds hoog is (8,39). 
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Wat de tevredenheid met basisvoorzieningen betreft, zien we een iets ander beeld. Daarnet zagen 
we dat de senioren in Zwevegem globaal genomen meer tevreden zijn met de aanwezigheid van 
basisvoorzieningen dan de senioren in de andere regio‟s. In bovenstaande grafieken kunnen we 
aflezen dat dit niet voor elke basisvoorziening het geval is. Voor de aanwezigheid van de 

kruidenierszaak in de wijk zijn de senioren in Zwevegem minder tevreden dan de senioren uit 
West-Vlaanderen. Wat de aanwezigheid van een bank, kapper, huisarts, apotheek en café in de 
wijk betreft, zijn de Zwevegemse senioren niet meer of minder tevreden dan de gemiddelde senior 
in West-Vlaanderen maar wel meer tevreden dan de senioren uit de andere regio‟s. Voor de 

overige basisvoorzieningen zijn de senioren in Zwevegem wel meer tevreden dan de senioren uit 
alle andere regio‟s (verschil tussen scores >0,2). 
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Voor elke voorziening binnen de categorie Mobiliteit vanuit de wijk zijn de senioren in Zwevegem 

meer tevreden dan de senioren in de overige regio‟s (West-Vlaanderen, Vlaanderen en gemeenten 

met een gelijkaardige vergrijzingsgraad/bevolkingsdichtheid). Het meest tevreden zijn ze in 
Zwevegem over de aanwezigheid van een bushalte en groen/park in de wijk. De laagste score ging 
naar de aanwezigheid van openbare toiletten. Merken we wel op dat de score voor openbare 
toiletten ook hier nog steeds hoog is (7,12). 
 

 
 
Globaal kunnen we stellen dat de senioren in Zwevegem tevreden zijn met de aanwezigheid van 
voorzieningen in de wijk. Maar het meest tevreden zijn over de voorzieningen: groen/park, 

sporthal, buurt- wijkcentrum, mobiele winkel, kerk en café. De laagste score ging naar openbare 

toiletten, rustbanken, postkantoor, slager, bank en kruidenierswinkel.  
 
 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ?  
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De oudere senioren geven een hogere score aan de aanwezigheid van een postkantoor en café in 

de wijk. De jongere senioren geven een hogere score aan de aanwezigheid van een kerk in de wijk. 

 

 
 
Het verschil dat we hier zien tussen de mannen en vrouwen wat betreft de tevredenheid met de 
aanwezigheid van openbare toiletten is te wijten aan een hogere tevredenheid van de vrouwen en 
niet zozeer aan een lage tevredenheid van de mannen. Beide geslachten zijn immers wel tevreden 
met de aanwezigheid van openbare toiletten.  
 
ITEMS VAN AANGEPASTHEID VAN DE WIJK Score op 10 

 Man Vrouw 

Openbaar toilet 6.56 7.6 

   

 
 

 
 
Het verschil dat we hier zien tussen de senioren met en zonder kinderen is te wijten aan de hoge 

score die de senioren met kinderen gaven aan de aanwezigheid van bushaltes. De senioren zonder 
kinderen gaven geen opmerkelijk lage score aan dit item.  
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ITEMS VAN AANGEPASTHEID VAN DE WIJK Score op 10 

 Geen kinderen Kinderen 

Bushaltes 7.6 9.0 

   

 

 
 
De senioren uit de laagste inkomensklasse gaven een hogere score aan de aanwezigheid van een 
cinema en sporthal in de buurt dan de senioren uit de hogere inkomensklassen. Eerder zagen we 

reeds dat er een verband bestaat tussen het inkomen en de leeftijd van de senioren: het inkomen 
daalt naarmate de senioren ouder worden. In die zin kunnen we als mogelijke verklaring voor deze 
resultaten stellen dat de senioren uit de lagere inkomensklasse ook vaker oudere senioren zijn die 
geen directe behoefte meer hebben aan voorzieningen zoals een cinema en een sporthal. 
Voorgaande stelling is echter slechts een hypothese. 
 

 
De senioren uit de lagere inkomensklasse gaven een hogere score aan de aanwezigheid van een 
café en rustbanken in de buurt. De senioren uit de hogere inkomensklasse gaven een hogere score 
aan de aanwezigheid van een bakker en een bushalte. De senioren uit de middenklasse gaven een 

lagere score aan de aanwezigheid van openbare toiletten.  
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Welke items hebben een grote impact ? 

 

 
 

De voorzieningen die een lagere score kregen dan de gemiddelde beoordeling voor voorzieningen 
zijn: cinema, bank, slager, apotheek, postkantoor, rustbank, openbare toiletten en 
kruidenierszaak. Bovendien heeft de tevredenheid met deze voorzieningen volgens het 
impactdiagram een grote invloed op de algemene tevredenheid met de voorzieningen. Het 
verhogen van de tevredenheid met een van deze voorzieningen zal m.a.w. de algemene 
tevredenheid met de voorzieningen aanzienlijk beïnvloeden. 
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Thema 2: Gezondheid, zorg en hulpverlening 

Binnen dit thema werden de scores berekend voor 3 dimensies, namelijk objectieve gezondheid, 
potentieel hulpnetwerk en zorgafhankelijkheid. 

OBJECTIEVE GEZONDHEID 

Om de objectieve gezondheid en met name het lichamelijk functioneren van ouderen in kaart te 

brengen, werd gebruik gemaakt van de MOS-schaal (Medical Outcome Scale). De ouderen moeten 
voor 7 activiteiten aangeven of men al dan niet beperkingen ervaart als gevolg van 
gezondheidsproblemen. Vraag 34 uit de vragenlijst klinkt als volgt: “Heeft uw gezondheidstoestand 
u beperkt in de volgende activiteiten?”. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Objectieve 

gezondheid 
6.78 6.75 6.78 6.63 7.14 

 
De gemiddelde score op de MOS-schaal bedraagt in Zwevegem 6,78. Hoe hoger de score op deze 
schaal hoe minder fysieke beperkingen de senioren ervaren. De senioren uit Zwevegem geven aan 

iets meer fysieke beperkingen te ervaren dan de senioren uit een gelijkaardige gemeente naar 
bevolkingsdichtheid (verschil >0,2). Het verschil tussen Zwevegem en de andere regio‟s is 
nagenoeg onbestaand wat deze indicator betreft.  
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Zeer 
inspannende 
activiteiten 

4.41 4.65 4.53 4.60 5.20 

Minder 

inspannende 
activiteiten 

6.90 6.90 7.04 6.89 7.41 

Een heuvel of 

trap 
6.05 6.33 6.23 6.06 6.69 

Buigen, tillen 
of bukken 

5.93 6.12 6.06 6.09 6.49 

Een blokje 
stappen 

7.25 7.25 7.19 6.98 7.38 

Persoonlijke 
hygiëne 

8.79 8.23 8.40 8.13 8.60 

Huishoudelijke 
karweitjes 

8.18 7.81 7.99 7.67 8.20 
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De senioren in Zwevegem zijn het meest tevreden over het kunnen uitvoeren van huishoudelijke 
karweitjes en het instaan voor de persoonlijke hygiëne zonder al te veel fysieke beperkingen. Het 

minst tevreden zijn zij over het kunnen uitvoeren van zeer inspannende activiteiten en het buigen, 
tillen of bukken. Merken we op dat het item „zeer inspannende activiteiten‟ een score onder de 5 
kreeg. De senioren ervaren met andere woorden meer fysieke belemmeringen bij het uitvoeren 
van zeer inspannende activiteiten. 
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De senioren in Zwevegem geven vaker aan problemen te ondervinden met zeer inspannende 
activiteiten en het beklimmen van een heuvel of trap dan de West-Vlaamse senioren en de 
senioren uit een gemeente met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid.  
Ook zijn zij minder tevreden over het kunnen uitvoeren van minder inspannende activiteiten dan 
de senioren uit een gemeente met dezelfde bevolkingsdichtheid. Hetzelfde geldt voor wat het 
buigen, tillen of bukken betreft.  
Daarentegen geven de personen uit Zwevegem een hoger score aan het kunnen verzorgen van de 

persoonlijke hygiëne dan de senioren in West-Vlaanderen en Vlaanderen en senioren uit 
gemeenten met een zelfde vergrijzingsgraad en geven ze een hogere score aan het kunnen 

uitvoeren van huishoudelijke karweitjes dan de West-Vlaamse senioren en senioren uit gemeenten 
met een zelfde vergrijzingsgraad. Tot slot geven zij eveneens een hoger score aan het item een 
blokje stappen dan de senioren uit een gemeente met een zelfde vergrijzingsgraad.  
 

Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
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Leeftijd speelt duidelijk een rol bij de ervaring van senioren naar fysieke beperkingen. De tabel 

maakt meteen duidelijk dat jonge senioren tussen 60 en 69 jaar minder beperkingen ervaren 

dan oudere senioren. De hoogbejaarden daarentegen blijken voor alle activiteiten meer hinder 

te ondervinden. In onderstaande tabel staan de exacte scores en wordt het duidelijk dat de 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen behoorlijk groot zijn. 
 
ITEMS VAN OBJECTIEVE 
GEZONDHEID 

Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 
Zeer inspannende activiteiten 6.06 3.18 2.1 
Minder inspannende activiteiten 8.8 5.8 3.8 
Een heuvel of trap oplopen 7.9 4.8 3.06 
Buigen, tillen of bukken 7.4 5.03 3.3 
Een blokje stappen 8.9 6.5 4.03 
Persoonlijke hygiëne 9.8 8.4 6.6 
Huishoudelijke karweitjes 9.3 7.7 5.9 

 
 

 
 
Voor een aantal activiteiten zien we een significant verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zien we 
dat vrouwen vaker aangeven problemen te ondervinden met volgende activiteiten dan mannen: 

minder inspannende activiteiten, een blokje stappen en huishoudelijke karweitjes. Voor de overige 
activiteiten vinden we geen verschil terug tussen mannen en vrouwen. 
Onderstaande tabel laat wel zien dat de scores die gemiddeld gegeven worden door de mannen en 
vrouwen toch relatief hoog zijn. Dus ondanks het feit dat vrouwen voor een drietal activiteiten een 
lagere score geven dan de mannen kunnen we stellen dat ook zij globaal genomen niet opmerkelijk 
veel fysieke belemmeringen ervaren. 
 
ITEMS VAN OBJECTIEVE 
GEZONDHEID 

Score op 10 

  Man Vrouw 
Minder inspannende activiteiten  7.7 6.1 
Een blokje stappen  7.8 6.7 
Huishoudelijke karweitjes  8.7 7.6 
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We zien duidelijk dat het al dan niet hebben van een partner een invloed heeft op de beoordeling 
van de senioren over het kunnen uitoefenen van een aantal fysieke activiteiten. Zo geven senioren 
zonder partner vaker aan problemen te ondervinden met nagenoeg alle vernoemde activiteiten dan 

senioren met een partner. De enige uitzondering hierop is het buigen, tillen of bukken. Voor deze 
activiteit is er geen verschil tussen senioren met of zonder partner.  
 
 
ITEMS VAN OBJECTIEVE 
GEZONDHEID 

Score op 10 

  Partner Geen partner 
Zeer inspannende activiteiten          4.8 3.4 
Minder inspannende activiteiten                7.4 5.4 
Een heuvel of trap oplopen          6.4 5.2 
Een blokje stappen                 7.6 6.2 
Persoonlijke hygiëne          9.1 7.8 
Huishoudelijke karweitjes                 8.5 7.3 

 
 

 

 
 
Ook wat de inkomensklasse betreft, zien we een significant verschil tussen de senioren uit de 
laagste inkomensklasse en de senioren uit de hoogste inkomensklasse. De senioren uit de laagste 

inkomensklasse geven vaker aan problemen te ondervinden met de meeste vernoemde activiteiten 
dan de senioren uit de hoogste inkomensklasse. In onderstaande tabel zien we duidelijk dat zij een 
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lagere score en dus meer belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van de activiteiten. Zoals 

reeds vermeld is er echter een verband tussen leeftijd en inkomensklasse, waarbij oudere senioren 

vaker in de laagste inkomensklasse zitten. Dit gegeven kan mogelijks een verklaring zijn voor 
voornoemde vaststelling.  
 
ITEMS VAN OBJECTIEVE 
GEZONDHEID 

Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 
Zeer inspannende activiteiten 4.2 3.9 5.4 
Minder inspannende activiteiten 5.9 6.9 8.3 
Een heuvel of trap oplopen 5.0 5.9 7.7 
Buigen, tillen of bukken 5.1 5.9 7.1 
Een blokje stappen 6.3 7.2 8.8 

Persoonlijke hygiëne 8.3 8.6 9.7 
Huishoudelijke karweitjes 7.6 8.3 8.9 

 
 
 

 
Ook senioren die aangeven moeilijker rond te komen, ondervinden vaker problemen bij het 

uitoefenen van fysieke activiteiten dan senioren die makkelijker rondkomen. Twee uitzonderingen 
hierop zijn zeer inspannende activiteiten en minder inspannende activiteiten.  
In onderstaande tabel kunnen we wel vaststellen dat de activiteiten die de laagste scores kregen 
van de senioren die moeilijker rondkomen eveneens de laagste scores kregen van de senioren die 
aangeven makkelijker rond te komen. Hetzelfde geldt voor die activiteiten die hogere scores 
kregen. 
 
ITEMS VAN OBJECTIEVE 
GEZONDHEID 

Score op 10 

  Moeilijker Makkelijker 
Een heuvel of trap oplopen  5.3 6.6 
Buigen, tillen of bukken  5.1 6.5 
Een blokje stappen  6.5 7.8 
Persoonlijke hygiëne  8.1 9.4 
Huishoudelijke karweitjes  7.4 8.7 
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Welke items hebben een grote impact ? 

 

 
De vier items die het meest rechts gepositioneerd zijn in bovenstaand diagram (een blokje 

stappen, minder inspannende activiteiten, een heuvel of trap beklimmen en buigen, tillen of 

bukken) blijken het meest doorslaggevend te zijn voor de beoordeling. Dit betekent concreet 

dat als senioren op die 4 items beperkingen ervaren hun globale beoordeling over het al dan niet 
ervaren van beperkingen zeer sterk zal beïnvloed worden. 
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ZORGAFHANKELIJKHEID 

Vraag 37 uit de vragenlijst peilt naar de hulp die de oudere nodig heeft bij zijn/haar persoonlijke 
verzorging, het huishouden en zijn/haar persoonlijke verplaatsingen. De ouderen konden 

antwoorden met ja of neen. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Zorgafhankelijkheid 8.18 8.14 8.26 8.39 8.28 

 
Hoe hoger de score op zorgafhankelijkheid hoe minder de senioren aangeven zorgafhankelijk te 
zijn. Hoe beter dus met andere woorden. De senioren uit Zwevegem geven globaal een score van 
8,18 en zijn hiermee niet opmerkelijk meer of minder zorgafhankelijk dan de senioren uit andere 
regio‟s. Alleen indien we vergelijken met de senioren uit een gemeente met een gelijkaardige 
vergrijzingsklasse blijken de senioren uit Zwevegem iets meer zorgafhankelijk te zijn.   
 

 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Persoonlijke 
verzorging 

8.91 8.92 8.97 9.02 9.06 

Huishouden 7.81 7.51 7.78 7.94 7.88 

Persoonlijke 
verplaatsing 

7.81 8.00 8.03 8.21 7.91 
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Indien we zorgafhankelijkheid wat nader gaan bekijken dan zien we dat de hoogste score gegeven 
wordt aan de persoonlijke verzorging. De senioren geven met andere woorden aan hiermee het 
minst hulp nodig te hebben. Verder stellen we vast dat er geen verschil is tussen de senioren van 
Zwevegem en de senioren uit de andere regio‟s wat dit item betreft. 
Voor hulp bij huishoudelijke karweien zien we dat de senioren van Zwevegem minder hulp nodig 

hebben dan de gemiddelde senior in West-Vlaanderen. Met de overige regio‟s stellen we geen 
verschil vast. 
Voor hulp bij persoonlijke verplaatsing ten slotte stellen we vast dat de senior uit Zwevegem vaker 
aangeeft hulp nodig te hebben dan gemiddeld genomen in Vlaanderen en een gemeente met een 
gelijkaardige vergrijzingsklasse. Met de overige regio‟s stellen we geen verschil vast.     
 
 

Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
 

 
 
Er is een significant verschil tussen jongere en oudere senioren wat zorgafhankelijkheid betreft in 

die zin dat oudere senioren vaker aangeven hulp nodig te hebben voor de diverse activiteiten dan 
jongere senioren. 

Hoogbejaarden zijn m.a.w. in grotere mate zorgafhankelijk, wat erg duidelijk wordt in 

onderstaande tabel. 
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ITEMS VAN ZORGAFHANKELIJKHEID Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Persoonlijke verzorging 9.9 8.9 6.1 

Huishouden 9.2 7.4 4.6 

Persoonlijke verplaatsingen 9.5 7.2 4.1 

 

 
 
Vrouwen geven vaker aan hulp nodig te hebben bij het huishouden en voor persoonlijke 
verplaatsingen dan mannen. Voor de persoonlijke verzorging blijkt er geen verschil te zijn tussen 

man en vrouw. 
Wel zien we dat de scores, zowel voor de mannen als voor de vrouwen betrekkelijk hoog liggen wat 
wijst op een mindere mate van zorgafhankelijkheid. 
 
ITEMS VAN ZORGAFHANKELIJKHEID Score op 10 

  Man Vrouw 

Huishouden  8.3 7.4 

Persoonlijke verplaatsingen  8.5 7.3 

 
 

 
Senioren die geen partner hebben vaker hulp nodig voor het vervullen van de beschouwde taken 
dan senioren met een partner. Alleenstaande senioren zijn met andere woorden vaker 
zorgafhankelijk. In onderstaande tabel zien we dat dit vooral geldt voor huishoudelijke taken en 

persoonlijke verplaatsing. Het verschil tussen senioren met en senioren zonder partner is minder 
groot wat de persoonlijke verzorging betreft. 
 
ITEMS VAN ZORGAFHANKELIJKHEID Score op 10 

  Partner Geen partner 

Persoonlijke verzorging  9.2 8.1 

Huishouden  8.2 6.7 

Persoonlijke verplaatsingen  8.3 6.4 
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ITEMS VAN ZORGAFHANKELIJKHEID Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Persoonlijke verzorging 8.2 9.1 9.4 

Huishouden 7.3 7.6 8.6 

Persoonlijke verplaatsingen 6.7 7.6 9.3 

 
 

 
 
ITEMS VAN ZORGAFHANKELIJKHEID Score op 10 

  Moeilijker Makkelijker 

Persoonlijke verzorging  8.5 9.3 

Huishouden  7.2 8.3 

Persoonlijke verplaatsingen  7.2 8.2 

 

Zowel de senioren uit de laagste inkomensklasse als de senioren die aangeven moeilijker rond te 
komen met hun inkomen blijken vaker zorgafhankelijk dan de senioren uit de hogere 
inkomensklasse of de senioren die aangeven makkelijker rond te komen. Ook hier kunnen we 

veronderstellen dat de leeftijd van de betreffende senioren eveneens een rol zal spelen (zie supra). 
We stellen verder ook vast dat het verschil tussen de senioren die moeilijker of makkelijker 
rondkomen vooral de huishoudelijke activiteiten betreft evenals de persoonlijke verplaatsingen.  
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Thema 3: Welbevinden 

Binnen dit thema werden de scores berekend voor 7 dimensies, namelijk uitgebreidheid van het 

netwerk, eenzaamheid, negatieve psychologische beleving, negatieve stemmingsstoornissen, 
ervaren problemen, onveiligheidsgevoel en ouderdomsbeeld. 

UITGEBREIDHEID VAN HET NETWERK 

Om de uitgebreidheid van het netwerk van ouderen te meten, werd hen de volgende vraag 

gesteld: “Hoe vaak gaat u op bezoek bij / ontvangt u bezoek van / hebt u telefonisch contact met 
…?”. Daarna worden 7 groepen van mensen voorgesteld. De ouderen konden telkens kiezen uit 6 
antwoordmogelijkheden: nooit, minder dan 1 maal per maand, maandelijks, 1 à 2 maal per week, 
(bijna) dagelijks en niet van toepassing. Dit is vraag 32 uit de vragenlijst. 

 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Uitgebreidheid 
van het 
netwerk 

5.16 5.22 5.61 5.53 5.66 

 
Hoe hoger de score, hoe vaker de senioren aangeven contact te hebben met anderen. Met een 
gemiddelde score van 5,16 is het verschil tussen de senioren in Zwevegem en de gemiddelde 
West-Vlaamse senior nagenoeg onbestaand. Wel scoren Zwevegem en West-Vlaanderen hiermee 
lager dan Vlaanderen en het gemiddelde van de gemeenten uit een zelfde vergrijzingsklasse en 
dichtheidsklasse. 

 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Kinderen/schoonkinderen 8.23 7.66 7.97 7.93 8.13 

Kleinkinderen 7.36 6.75 7.09 7.20 7.33 

Broers/zussen 4.63 4.46 4.61 4.52 4.77 

Ouders 1.48 1.65 2.52 2.10 2.37 

Andere familieleden 3.58 3.63 3.89 3.85 3.86 

Vrienden/kennissen 5.08 5.39 5.56 5.69 5.74 

Buren/mensen uit de 
wijk 

5.06 5.36 5.57 5.41 5.52 
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De senioren uit Zwevegem hebben het meest contact met de kinderen/schoonkinderen en de 
kleinkinderen. Het minst vaak hebben zij contact met de ouders en andere familieleden. Daarnaast 
zien we echter dat ook contact met broers/zussen onder de 5 op 10 scoort, wat betekent dat er 
ook relatief weinig contact is met de broers/zussen.   
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De senioren uit Zwevegem hebben vaker contact met de kinderen/schoonkinderen en de 

kleinkinderen dan de gemiddelde senior in Vlaanderen en West-Vlaanderen (verschil >0,2). Wat 

het contact met broers/zussen betreft, is er geen verschil tussen de regio‟s.   
Zowel de senioren uit Zwevegem als de gemiddelde West-Vlaamse senioren geven minder vaak 
aan nog contact te hebben met de ouders en andere familieleden dan de gemiddelde senior in 
Vlaanderen.  
Ook voor wat betreft het contact met vrienden/kennissen en buren/mensen in de wijk scoort de 
gemiddelde senior in Zwevegem lager dan het Vlaamse gemiddelde maar tevens lager dan het 

West-Vlaamse gemiddelde.    
 

 
 
De senioren uit Zwevegem hebben vaker contact met de kinderen/schoonkinderen dan de senioren 

uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. Naar bevolkingsdichtheid zien we geen 
verschil tussen de gemeenten. 
Wat het contact met de kleinkinderen en broers/zussen betreft, zien we hier geen verschil tussen 
de regio‟s (verschil=<dan 0,2).     
Wel zien we een verschil voor het contact met de ouders, andere familieleden, vrienden/kennissen 
en buren/mensen in de wijk: de Zwevegemse senioren hebben gemiddeld genomen minder vaak 
contact met deze personen dan de senioren uit een gemeenten met een zelfde vergrijzingsklasse of 

bevolkingsdichtheid.   
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

 
Oudere senioren geven aan minder vaak contact te hebben met kleinkinderen, broers/zussen en 

ouders dan jongere senioren. In onderstaande tabel zien we duidelijk het verschil tussen de 
jongere senioren (< 70 jaar) en de senioren ouder dan 70 jaar.   
 
ITEMS VAN UITGEBREIDHEID VAN HET NETWERK Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Kinderen/schoonkinderen                                        
8.4 

 
8.1 

 
8.0 

 

Kleinkinderen 
8.1 

 
6.9 

 
6.2 

 

Broers/zussen 
4.9 

 
4.7 

 
3.2 

 

Ouders 
2.1 

 
0.7 

 
0.6 

 

Andere familieleden 
3.6 

 
3.8 

 
3.2 

 

Vrienden/kennissen 
5.1 

 
5.1 

 
5.0 

 

Buren/mensen in de wijk 
5.1 

 
5.3 

 
4.5 
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Vrouwen hebben vaker contact met de kinderen/schoonkinderen dan mannen. 

 

 
De senioren in Zwevegem zonder partner hebben minder vaak contact met kleinkinderen en ouders 
dan de senioren met een partner. 
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Zowel de senioren uit de hoogste inkomensklassen als de senioren die aangeven makkelijker rond 
te komen geven aan vaker contact met de ouders te hebben dan de senioren uit de lagere 

inkomensklassen.  
 
ITEMS VAN UITGEBREIDHEID VAN HET NETWERK Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Ouders  
0.8 

 
1.9 
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EENZAAMHEID 

De eerste 10 items van vraag 31 uit de vragenlijst werden gebruikt om de dimensie „eenzaamheid‟ 

te construeren. Enkele voorbeelden zijn: “Ik mis een echt goede vriend of vriendin”; “Ik mis 
gezelligheid om mij heen”; “Ik voel me vaak in de steek gelaten”. De respondenten konden kiezen 
uit vijf antwoordmogelijkheden, namelijk helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens / noch 
mee eens, mee eens en helemaal mee eens. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Eenzaamheid 2.90 2.90 2.92 3.05 2.75 

 
Hoe hoger de score, hoe eenzamer de senioren zich voelen. Bij de verwerking van de gegevens 
werd ervoor gezorgd dat de scores op alle vragen (of ze nu positief of negatief gesteld werden) op 
eenzelfde manier geïnterpreteerd kunnen  worden. 

De gemiddelde score voor eenzaamheid in Zwevegem bedraagt 2,9 op 10: de Zwevegemse senior 

is doorgaans niet eenzaam. Ook zien we geen verschil tussen de senioren in Zwevegem en de 
senioren uit de andere regio‟s wat eenzaamheid betreft.  
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Dagelijkse 
problemen 

3.45 3.46 3.41 3.31 3.16 

Goede 

vriend/-in 
2.58 2.82 2.66 3.17 2.60 

Leegte 2.71 2.43 2.33 2.67 2.16 

Narigheid 3.02 3.03 3.42 3.39 2.99 

Gezelligheid 2.68 2.57 2.60 2.74 2.50 

Kenniskring 2.78 2.75 2.70 3.09 2.75 

Vertrouwen 3.76 3.92 3.96 3.81 3.71 

Verbondenheid 3.44 3.51 3.62 3.51 3.37 

Mis mensen 2.49 2.58 2.52 2.71 2.42 

In de steek 
gelaten 

2.03 1.97 2.02 2.13 1.88 
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Let op: een hogere score duidt hier op meer eenzaamheid. De senioren geven dus vaker aan 
niemand in de omgeving te hebben bij wie ze terecht kunnen met dagelijkse probleempjes, 
onvoldoende mensen te hebben met wie ze zich verbonden voelen en weinig mensen te kennen op 
wie ze volledig kunnen vertrouwen. Maar globaal genomen wijzen de scores, die ook voor deze 
items zeer laag zijn, op een positieve situatie. 
De beste scores gingen naar de items: goede vriend/-in, in de steek gelaten en mis mensen: deze 

items kregen op de schaal eenzaamheid de laagste scores. De senioren in Zwevegem missen 
m.a.w. niet vaak een goede vriend/-in, voelen zich niet vaak in de steek gelaten en missen niet 
vaak mensen om zich heen.   
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Ten opzichte van de gemiddelde senior in West-Vlaanderen geven de senioren in Zwevegem vaker 
aan een goede vriend/-in te hebben. Met de Vlaamse senioren is er geen verschil. Wel geven ze 
iets vaker aan een leegte om zich heen te voelen dan de gemiddelde West-Vlaamse en Vlaamse 

senior.  
In vergelijking met Vlaanderen kennen ze in Zwevegem ook vaker mensen op wie ze in geval van 
narigheid kunnen terugvallen. 
Voor de overige items stellen we geen significant verschil vast tussen de regio‟s (verschil niet 

groter dan 0,2). 
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De senioren in Zwevegem geven vaker aan niemand in de omgeving te hebben bij wie ze voor 
dagelijkse probleempjes terecht kunnen dan de senioren uit een gemeente met een gelijkaardige 
bevolkingsdichtheid.  

Ten opzichte van de gemiddelde senior in een gemeente met dezelfde vergrijzingsgraad als 
Zwevegem geven de senioren in Zwevegem vaker aan een goede vriend/-in te hebben. Ook geven 
ze iets vaker aan een leegte om zich heen te voelen dan de gemiddelde senior in een gemeente 
met dezelfde vergrijzingsgraad als Zwevegem. In vergelijking met een gemeente met dezelfde 

vergrijzingsgraad kennen ze in Zwevegem ook vaker mensen op wie ze in geval van narigheid 
kunnen terugvallen. 
Tot slot geven ze minder vaak aan een te beperkte kenniskring te hebben of mensen om zich heen 
te missen dan senioren uit een gemeente met dezelfde vergrijzingsgraad. 
 
 

Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
 

Let op: In alle onderstaande tabellen wijst een rode S op minder eenzaamheidsgevoelens 

en een groene S op meer eenzaamheidsgevoelens. 
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Jongere senioren (< 70 jaar) voelen minder vaak een leegte om zich heen dan oudere senioren.  
 

 
Senioren met een partner voelen minder vaak een leegte om zich heen dan senioren zonder 
partner, missen minder vaak gezelligheid en mensen om zich heen en voelen zich minder vaak in 
de steek gelaten.  

Het verschil tussen de senioren met en zonder partner is het grootst voor de items: ik ervaar een 
leegte om mij heen, ik mis gezelligheid om mij heen en ik mis mensen om mij heen. 
 
ITEMS VAN EENZAAMHEID Score op 10 
  Partner Geen partner 
Ik ervaar een leegte om me 
heen 

 2.2 4.3 

Ik mis gezelligheid om me 
heen 

 1.4 3.5 

Ik mis mensen om me heen  1.3 3.1 
Ik voel mij vaak in de steek 
gelaten 

 1.8 2.7 
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Senioren uit een lagere inkomensklasse missen vaker een goede vriend of vriendin en ervaren 
vaker een leegte om zich heen. Omgekeerd zien we dat de senioren uit de hoogste inkomensklasse 
minder vaak een leegte om zich heen ervaren en mensen of gezelligheid missen. 
 

 
Ook de senioren die moeilijker rondkomen, missen vaker mensen om zich heen dan de senioren die 

makkelijker rond komen.  
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NEGATIEVE STEMMINGSSTOORNISSEN 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van de items 11 tem 17 van vraag 31 uit de 

vragenlijst. Enkele voorbeelden zijn: “Ik voelde mij de laatste tijd vaak nerveus” en “Ik voelde mij 
de laatste tijd neerslachtig en somber”. De respondenten konden kiezen uit vijf 
antwoordmogelijkheden, namelijk helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens / noch mee 
eens, mee eens en helemaal mee eens. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Negatieve 
stemmingsstoornissen 

2.56 2.52 2.47 2.67 2.35 

 
Hoe hoger de score, hoe meer de senioren negatieve stemmingsstoornissen ervaren. Bij de 
verwerking van de gegevens werd ervoor gezorgd dat de scores op alle vragen (of ze nu positief of 

negatief gesteld werden) op eenzelfde manier geïnterpreteerd kunnen  worden. 

 
We zien dat er bij de senioren in Zwevegem met een score van 2,56 weinig sprake is van negatieve 
stemmingsstoornissen. Zwevegem wijkt hierin niet af van de andere regio‟s, uitgezonderd de 
gemeenten met een gelijkaardige dichtheidsklasse. Deze laatstgenoemde gemeenten scoren iets 
lager dan Zwevegem: gemiddeld genomen hebben de senioren er iets minder vaak last van 

negatieve stemmingsstoornissen. 
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Ik voelde mij 
de laatste 
tijd vaak 

nerveus 

3.16 2.90 2.58 2.93 2.52 

Ik voelde mij 

de laatste 

tijd kalm en 
rustig 

4.00 4.39 4.34 4.41 3.96 

Ik voelde mij 

de laatste 
tijd 
neerslachtig 
en somber 

2.42 2.29 2.29 2.50 2.11 

Ik voelde mij 
de laatste 
tijd zo 
somber dat 
niets mij kon 
opvrolijken 

1.75 1.64 1.61 1.81 1.68 

Ik voelde mij 
onlangs 

helemaal 
van slag 

omdat ik 
kritiek kreeg 

1.68 1.56 1.73 1.95 1.69 

De laatste 

tijd verveel 
ik me vaak 

1.88 1.78 1.82 1.92 1.80 
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Mijn 

gezondheid 

beperkt mij 
vaak in mijn 
sociale 
activiteiten 

2.99 3.01 2.88 3.12 2.67 

 
 

 
 
De hoogste scores gingen naar de items: ik voel mij de laatste tijd vaak nerveus en ik voel mij de 
laatste tijd kalm en rustig. Let op: concreet betekent dit dus dat de senioren het vaakst „last 
hadden van nervositeit en het zich niet kalm en rustig te voelen‟. Omgekeerd gaven ze minder 
vaak aan van slag te zijn omdat ze kritiek gekregen hebben of zo somber te zijn dat niets hen kon 

opvrolijken. 
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Op item niveau zien we dat de senioren in Zwevegem wel vaker aangeven de laatste tijd nerveus 
en minder kalm en rustig te zijn dan de senioren uit de overige beschouwde regio‟s (verschil >0,2).  
Ook geven ze aan vaker neerslachtig en somber te zijn dan de senioren uit een gemeente met 
eenzelfde bevolkingsdichtheid.  
De Zwevegemse senioren voelden zich minder vaak van slag omdat ze kritiek kregen dan de 
senioren uit een gemeente met dezelfde vergrijzingsgraad.  

Ze geven vaker aan beperkt te zijn in hun sociale activiteiten dan senioren uit een gemeente met 
eenzelfde bevolkingsdichtheid.  
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

Let op: In alle onderstaande tabellen wijst een rode S op minder negatieve 

stemmingsstoornissen en een groene S op meer negatieve stemmingsstoornissen. 
 

 
Oudere senioren (80-plus) voelen zich vaker nerveus dan jongere senioren. Ze geven ook vaker 
aan zich de laatste tijd te vervelen dan jongere senioren en ook jongere senioren (<70 jaar) geven 

minder vaak aan zich te vervelen dan oudere senioren. Vanaf de leeftijd van 70 jaar geven 
senioren vaker aan dat hun gezondheid hen beperkt in hun sociale activiteiten. In onderstaande 
tabel kunnen we zien dat het verschil tussen de senioren naar leeftijd het sterkst is voor 
gezondheidsproblemen die hen beperken in hun sociale activiteiten. 
 
ITEMS VAN NEGATIEVE STEMMINGSSTOORNISSEN Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Ik voelde mij de laatste tijd vaak nerveus 3.0 2.9 4.1 

Da laatste tijd verveelde ik mij vaak 1.6 2.1 2.4 

Mijn gezondheid beperkt mij vaak in mijn sociale activiteiten 1.9 3.5 5.4 
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Vrouwen geven minder vaak aan zich de laatste tijd kalm en rustig te voelen dan mannen. Maar 

ook mannen geven ten opzichte van de vrouwen vaker aan zich wel kalm en rustig te voelen.  
 

 
Senioren uit de hoogste inkomensklasse (>1500 euro per maand) hebben minder vaak last van 

volgende items: zich zo somber voelen dat niets hen kan opvrolijken, onlangs helemaal van slag te 
zijn omwille van kritiek, zich de laatste tijd vervelen en beperkt te zijn door hun gezondheid in hun 
sociale activiteiten. Ook de senioren uit de laagste inkomensklasse geven vaker aan beperkt te zijn 
in hun sociale activiteiten door hun gezondheid. Ook hier weer zou het kunnen dat leeftijd 
eveneens een bepalende factor is (zie supra). 
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Deze laatste tabel toont ons dat de senioren die aangeven moeilijker rond te komen vaker dan de 
senioren die makkelijker rond komen zich beperkt voelen in hun sociale activiteiten door hun 

gezondheid.  
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ERVAREN PROBLEMEN 

Om te peilen naar de mate waarin ouderen problemen ervaren, werd de respondenten het 

volgende gevraagd: “In welke mate hebt u met onderstaande problemen zelf te maken/te maken 
gehad?” (vraag 45, items 1 tem 11 en items 13 tem 14). Vervolgens worden 13 verschillende 
problemen opgesomd. De respondenten konden antwoorden of ze hier nooit, zelden, soms of vaak 
last van hebben/hadden. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Ervaren 
problemen 

2.30 2.49 2.69 2.63 2.60 

 
Hoe lager de score, hoe minder vaak de senioren aangeven problemen te hebben ondervonden. In 
Zwevegem bedraagt de gemiddelde score op dit concept 2,3 wat betekent dat de senioren 

doorgaans weinig problemen ervaren. In vergelijking met de overige regio‟s geven de senioren uit 

Zwevegem minder vaak aan problemen te ervaren.  
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Ervaren problemen' werd gemeten aan de hand van 13 items. Deze 13 items werden 

samengevoegd tot 3 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder de score op 
10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen BVergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Kwetsbaarheid 1.86 2.02 2.01 1.94 1.88 

Maatschappelijke 
participatie 
gericht op 
onmiddellijke 
omgeving 

2.06 2.45 2.72 2.53 2.72 

Onveiligheid 2.98 3.01 3.34 3.42 3.19 
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Van de drie subdimensies die aan de orde komen, blijken de senioren het meeste last te hebben 
van een onveiligheidsgevoel en het minste van kwetsbaarheid. Ten opzichte van de overige regio‟s 
hebben de senioren in Zwevegem niet meer of minder vaak last van kwetsbaarheid. Wel hebben ze 
minder vaak problemen met items die gelinkt zijn aan de maatschappelijke participatie gericht op 
de onmiddellijke omgeving (zie onder). Ten slotte voelen ze zich doorgaans veiliger dan de 

senioren in Vlaanderen en uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsgraad of 
bevolkingsdichtheid.    
 
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 
subdimensie. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Kwetsbaarheid   

hulpbehoevendheid/afhankelijkheid van 
derden 

2.09 2.45 2.28 2.25 2.25 

gebrek aan zorg 0.85 0.90 1.01 0.93 1.01 

vervoersproblemen 1.41 1.51 1.66 1.36 1.50 

gezondheidsproblemen 4.70 5.01 4.90 4.86 4.49 

eenzaamheid/vereenzaming 2.11 1.93 1.95 1.94 1.83 

financiële problemen 1.36 1.69 1.66 1.74 1.56 

Huisvestingsproblemen 
 

          0.46 0.67 0.59 0.53 0.54 

Maatschappelijke participatie 
gericht op onmiddellijke omgeving 

  

gebrek aan informatie en voorlichting 2.46 2.75 2.90 2.76 3.05 

onvoldoende gezelligheids-en 
ontspanningsmogelijkheden in de wijk 

1.81 2.12 2.52 2.33 2.49 

onvoldoende inspraakmogelijkheden 1.91 2.48 2.74 2.51 2.63 

Onveiligheid   

onveiligheid in het verkeer 2.93 2.96 3.13 3.18 3.13 

angst voor roof, diefstal of inbraak van 
de woning 

3.42 3.33 3.74 3.86 3.60 

angst te worden lastig gevallen op 
straat 

2.59 2.74 3.16 3.22 2.82 
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Bekijken we de drie subdimensies wat meer in detail dan zien we tussen de verschillende items 

onderling hier en daar wel wat verschillen.  

Kwetsbaarheid: voor deze subdimensie zien we dat de senioren het minste vaak aangeven gebrek 
aan zorg te ervaren of te kampen te hebben met huisvestingsproblemen. Wel ervaren ze duidelijk 
vaker gezondheidsproblemen. Dit item scoort duidelijk hoger dan de overige items. Na 
gezondheidsproblemen komen eenzaamheid/vereenzaming en hulpbehoevendheid/afhankelijkheid 
van derden op respectievelijk de tweede en derde plaats.  
Maatschappelijke participatie gericht op onmiddellijke omgeving: het item waar de senioren het 

vaakst problemen mee ervaren is het gebrek aan informatie en voorlichting. Het minst vaak wijzen 
zij op onvoldoende gezelligheids- en ontspanningsmogelijkheden in de wijk. 
Onveiligheid: De senioren hebben het meest angst voor roof, diefstal of inbraak van de woning. 
Deze angst is in Zwevegem niet groter of kleiner dan in de andere regio‟s. De angst om te worden 
lastig gevallen op straat is het minst groot. Hier zien we wel dat de senioren in Zwevegem minder 
angst hebben dan in de andere regio‟s.   

  
 
Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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Van alle items ervaren de senioren het meeste problemen met: 

- Angst te worden lastig gevallen op straat 

- Angst voor roof, diefstal of inbraak van de woning 

- Onveiligheid in het verkeer 
- Gezondheidsproblemen 

Het minste problemen ervaren zij met de items: 
- Gebrek aan zorg 
- Vervoersproblemen 
- Financiële problemen 
- Huisvestingsproblemen 
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

 
Jongere senioren (< 70 jaar) ervaren minder vaak problemen met afhankelijkheid van derden, 
gebrek aan zorg, vervoersproblemen en gezondheidsproblemen. Vaker ervaren zij wel problemen 

met een gebrek aan informatie en voorlichting en onvoldoende inspraakmogelijkheden.  
Oudere senioren ervaren vaker problemen met afhankelijkheid van derden, vervoersproblemen, 
gezondheidsproblemen en huisvestingsproblemen. 
 
ITEMS VAN ERVAREN PROBLEMEN Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Hulpbehoevendheid 1.4 2.5 3.2 

Gebrek aan zorg 0.7 0.9 1.2 

Vervoersproblemen 0.9 1.5 2.8 

Gezondheidsproblemen 4.1 4.9 5.9 

Huisvestingsproblemen 0.3 0.4 0.9 

Gebrek aan informatie en voorlichting 2.8 2.2 2.3 

Onvoldoende inspraakmogelijkheden 2.2 1.7 1.5 

 
In bovenstaande tabel zien we dat de hulpbehoevendheid duidelijk toeneemt naarmate de leeftijd 
stijgt. Ook zien we duidelijk dat jonge senioren (<70 jaar) minder vervoersproblemen ervaren dan 
80-plussers en minder vaak last hebben van gezondheidsproblemen. 
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Voor heel wat items ziet men een verschil tussen de ervaring van mannen en vrouwen: mannen 

ervaren minder vaak problemen dan vrouwen en omgekeerd voor volgende items: 
- afhankelijkheid van derden 
- gebrek aan zorg 
- vervoersproblemen 
- eenzaamheid/vereenzaming 
- financiële problemen 
- huisvestingsproblemen 

- angst voor roof, diefstal of inbraak van de woning 
- angst te worden lastig gevallen op straat 
 
ITEMS VAN ERVAREN PROBLEMEN Score op 10 

  Man Vrouw 

Hulpbehoevendheid  1.7 2.4 

Gebrek aan zorg  0.7 1.0 

Vervoersproblemen  1.1 1.7 

Eenzaamheid/vereenzaming  1.6 2.5 

Financiële problemen  1.1 1.6 

Huisvestingsproblemen  0.3 0.6 

Angst voor roof, diefstal, …   3.1  3.7 

Angst te worden lastig gevallen  2.3 2.9 
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Senioren zonder partner ervaren vaker problemen dan senioren met een partner voor volgende 
items: 

- Hulpbehoevendheid/Afhankelijkheid van derden 
- Vervoersproblemen 
- Eenzaamheid/vereenzaming 

- Huisvestingsproblemen 
 

ITEMS VAN ERVAREN PROBLEMEN Score op 10 

  Partner Geen partner 

Hulpbehoevendheid  1.8 2.9 

Vervoersproblemen  1.2 1.9 

Eenzaamheid/vereenzaming  1.5 3.9 

Huisvestingsproblemen  0.3 0.9 

 
Het verschil tussen de senioren met een partner en de senioren zonder partner is het duidelijkst 
voor het item hulpbehoevendheid en eenzaamheid/vereenzaming. 
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Senioren uit de hoogste inkomensklasse ervaren minder vaak problemen met: 
- vervoer 

- gezondheid 
- eenzaamheid/vereenzaming 
- financiën 
- huisvesting 
 
Senioren uit de middelste inkomensklasse ervaren vaker gezondheidsproblemen. 

Senioren uit de laagste inkomensklasse ervaren vaker problemen met eenzaamheid/vereenzaming 
en financiële problemen maar zij ervaren minder vaak problemen met een gebrek aan informatie 
en voorlichting. 

  
ITEMS VAN ERVAREN PROBLEMEN Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Vervoersproblemen 1.8 1.8 0.9 

Gezondheidsproblemen 4.7 5.2 4.3 

Eenzaamheid/vereenzaming 2.6 2.4 1.3 

Financiële problemen 1.9 1.5 0.9 

Huisvestingsproblemen 0.7 0.6 0.08 

Gebrek aan informatie en voorlichting 2.1 2.9 2.8 

 

Bovenstaande scores laten duidelijk zien dat senioren uit de hoogste inkomensklasse (>1.500)  
minder problemen ervaren dan de overige senioren. 
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Welke items hebben een grote impact ? 

 

 
Uitgezonderd het item huisvestingsproblemen, dat een matige invloed heeft, zien we dat alle items 
een grote impact hebben op het concept „ervaren problemen‟. Degenen die bovendien boven het 

gemiddelde scoren en derhalve problematischer ervaren worden, zijn: 
- gezondheidsproblemen 
- angst voor roof, diefstal of inbraak in de woning 
- gebrek aan informatie en voorlichting 
- onveiligheid in het verkeer 
- onvoldoende inspraakmogelijkheden 
Wil men de ervaren problemen bij de senioren verminderen dan is het aangewezen op deze 5 items 

in te zetten. 
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ONVEILIGHEIDSGEVOEL 

Om het onveiligheidsgevoel van de ouderen te meten, kregen de respondenten acht uitspraken 

voorgeschoteld (vraag 29: “In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?”). Enkele 
voorbeelden zijn: “Het is vandaag de dag te onveilig om ‟s avonds op straat te komen” en “‟s 
Avonds en ‟s nachts doe ik de deur niet open als er gebeld wordt”. De respondenten konden steeds 
kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden: helemaal oneens, mee oneens, noch mee oneens / noch 
mee eens, mee eens en helemaal mee eens. 
 
Gemiddelde score 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Onveiligheidsgevoel 5.95 6.13 5.94 6.39 6.06 

 
Hoe hoger de score, hoe groter het onveiligheidsgevoel. De globale score bedraagt in Zwevegem 
5,95. Het onveiligheidgevoel in Zwevegem is niet hoger of lager dan in de andere regio‟s 

uitgezonderd voor de gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse waar het 

onveiligheidsgevoel gemiddeld genomen iets hoger is. 
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

onveilig s' avonds op 

straat 
5.19 5.31 5.34 5.67 5.26 

onveilig kinderen op 
straat 

6.50 6.74 6.62 6.89 6.80 

Schrik overval 3.56 3.84 3.69 4.27 3.64 

extra voorzichtigheid 
s' avonds 

6.50 6.72 6.57 6.91 6.69 

straten onveiliger 6.20 6.62 6.35 6.86 6.45 

s' nachts bellen aan 
deur 

6.90 7.05 6.51 7.06 6.73 

alarmsysteem 7.05 6.87 6.71 7.14 6.91 

huisbewaking tijdens 
vakantie 

5.73 5.91 5.77 6.29 5.96 



67 

 

 
Van alle items wijzen de volgende het meeste op een onveiligheidsgevoel bij de senioren: het feit 

dat zij vandaag de dag een alarmsysteem geen overbodige luxe vinden en het feit dat er ‟s avonds 
en „s nachts niet wordt opgedaan indien er aan de deur wordt gebeld. Het minste schrik hebben zij 
om overvallen te worden. Dit is overigens het enige item dat onder de 5 op 10 scoort. De schrik 
om overvallen te worden is bij de senioren dus duidelijk niet heel groot.  
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De senioren uit Zwevegem vinden het minder onveilig ‟s avonds op straat dan de senioren uit een 

gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. 

Ze vinden het minder onveilig voor kinderen ‟s avonds op straat dan de senioren uit de overige 
regio‟s met uitzondering van Vlaanderen.  
Ze hebben minder schrik om overvallen te worden dan de gemiddelde senior in West-Vlaanderen of 
een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. Ook menen ze minder vaak dat men ‟s 
avonds extra voorzichtig moet zijn op straat.  
Ze vinden minder vaak dat de straten de laatste 10 jaar onveiliger zijn geworden dan de senioren 

in de andere regio‟s, uitgezonderd Vlaanderen.  
Wel hebben ze iets vaker schrik om de deur ‟s nachts open te doen wanneer er aangebeld wordt 
dan de Vlaamse senioren en vinden zij vaker dat een alarmsysteem geen overbodige luxe is. 
 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 

 

 
Jongere senioren vinden het ‟s avonds minder onveilig op straat, hebben minder schrik om 

overvallen te worden en zien er minder tegen op om ‟s avonds of ‟s nachts de deur open te doen 
wanneer er aangebeld wordt. 

Senioren ouder dan 70 jaar hebben vaker schrik om overvallen te worden en staan er 
weigerachtiger tegenover om ‟s nachts of ‟s avonds de deur open te doen. 
 
ITEMS VAN ONVEILIGHEIDSGEVOEL Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Te onveilig om ‟s avonds op straat te komen 4.9 5.5 5.5 

Schrik overvallen te worden 2.9 4.1 4.5 

Niet opendoen als er gebeld wordt 6.0 7.8 8.0 

 
Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we vaststellen dat de schrik om overvallen te worden 
en het niet durven opendoen als er „s avonds gebeld wordt, toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. 
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ITEMS VAN ONVEILIGHEIDSGEVOEL Score op 10 

  Man Vrouw 

Te onveilig om ‟s avonds op straat te komen  4.3 6.0 

Onveilig kinderen op straat  6.2 6.8 

Schrik overvallen te worden  2.9 4.1 

Extra voorzichtig ‟s avonds  6.0 6.9 

Straten onveiliger  5.7 6.7 

Niet opendoen als er gebeld wordt  5.9 7.8 

 
We zien dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen wat het onveiligheidsgevoel betreft: voor 
de meeste items blijken de mannen lager te scoren en zich dus veiliger te voelen dan de vrouwen. 

Twee uitzonderingen hierop zijn: het feit dat men een alarmsysteem vandaag de dag geen 
overbodige luxe vindt en het huis niet onbewaakt achter te durven laten wanneer men op vakantie 

is.  
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ITEMS VAN ONVEILIGHEIDSGEVOEL Score op 10 

  Partner Geen partner 

Te onveilig om ‟s avonds op straat te komen  4.9 6.0 

Schrik overvallen te worden  3.4 4.2 

Niet opendoen als er gebeld wordt  6.5 8.2 

 
Senioren zonder partner vinden het onveiliger om ‟s avonds op straat te komen dan senioren met 
een partner. Ze hebben ook vaker schrik om overvallen te worden en staan er meer weigerachtig 
tegenover om ‟s avonds de deur open te doen wanneer er aangebeld wordt. Merken we wel op dat 

ook senioren met een partner er niet happig op zijn om ‟s avonds nog de deur open te doen (score 
6.5: hoe hoger de score, hoe groter het onveiligheidsgevoel). 
 

 
 
ITEMS VAN ONVEILIGHEIDSGEVOEL Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Te onveilig om ‟s avonds op straat te komen 5.9 4.9 4.6 

Schrik overvallen te worden 4.6 3.4 2.5 

Niet opendoen als er gebeld wordt 7.8 6.9 6.0 

 

Senioren uit de laagste inkomensklasse vinden het onveiliger om ‟s avonds op straat te komen dan 
senioren uit de hoogste inkomensklasse. Ze hebben ook vaker schrik om overvallen te worden en 
staan er meer weigerachtig tegenover om ‟s avonds de deur open te doen wanneer er aangebeld 
wordt. 
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OUDERDOMSBEELD 

Om het ouderdomsbeeld bij ouderen na te gaan werd hun mening gevraagd over 11 uitspraken. 

Deze uitspraken peilen naar het idee dat ouderen hebben over de maatschappelijke visie op oud 
worden of ouderen. Deze uitspraken gaan over medezeggenschap van ouderen, het al dan niet 
meer meetellen en de benadeling van ouderen in de samenleving. Dit is vraag 44 uit de vragenlijst. 
De respondenten konden telkens kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, namelijk helemaal oneens, 
mee oneens, noch mee oneens / noch mee eens, mee eens en helemaal mee eens. 
 
Gemiddelde score 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Ouderdomsbeeld 5.04 5.24 5.36 5.32 5.40 

  

Hoe hoger de score, hoe meer discriminatie de senioren menen te ervaren omwille van hun 

leeftijd en hoe negatiever hun ouderdomsbeeld is. 
Met een score van 5,04 op 10 hebben de senioren uit Zwevegem minder vaak het gevoel 
gediscrimineerd te worden omwille van hun ouderdom en is hun ouderdomsbeeld positiever dan dit 
van de senioren uit de andere regio‟s.  
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Als de tijden slechter worden, zijn 
het algauw de ouderen die aan het 
kortste eind trekken  

5.93 6.19 6.38 6.13 6.48 

Ouderen vormen een aparte groep in 
de maatschappij met eigen belangen 

6.56 6.65 6.62 6.50 6.74 

De samenleving is vooral gericht op 
jongeren met de belangen van 
ouderen wordt er weinig rekening 
gehouden 

5.29 5.67 5.74 5.79 5.91 

Sommige mensen doen alsof ik de 
maatschappij niets meer te bieden 
heb nu ik ouder ben 

5.04 5.32 5.32 5.30 5.44 

Ik heb het gevoel dat ouderen 
tegenwoordig niet meer meetellen 

4.78 5.07 5.13 5.24 5.18 

Over wat er voor ouderen gebeurt 
zouden ouderen veel meer te 
vertellen moeten hebben 

6.43 6.49 6.79 6.76 6.89 

Sinds ik ouder ben merk ik 
regelmatig dat men me niet meer 
serieus neemt 

4.28 4.39 4.48 4.54 4.43 

Ik heb het gevoel dat ouderen 
worden achtergesteld of benadeeld 
ten opzichte van andere groepen 
mensen 

4.67 4.79 4.91 5.05 5.04 

Ik heb er moeite mee om tot de 
ouderen te behoren 

4.23 4.35 4.56 4.47 4.43 

De ouderen van nu hebben het 
moeilijker dan de ouderen van 
vroeger 

3.21 3.48 3.70 3.45 3.42 

 
Waarschuwing: Omwille van de leesbaarheid van de grafieken, worden de stellingen symbolisch 

voorgesteld als volgt: 
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NR1 = Als de tijden slechter worden, zijn het algauw de ouderen die aan het kortste eind trekken  

NR2 = Ouderen vormen een aparte groep in de maatschappij met eigen belangen 

NR3 = De samenleving is vooral gericht op jongeren met de belangen van ouderen wordt er weinig 
rekening gehouden 
NR4 = Sommige mensen doen alsof ik de maatschappij niets meer te bieden heb nu ik ouder ben 
NR5 = Ik heb het gevoel dat ouderen tegenwoordig niet meer meetellen 
NR6 = Over wat er voor ouderen gebeurt zouden ouderen veel meer te vertellen moeten hebben 
NR7 = Sinds ik ouder ben merk ik regelmatig dat men me niet meer serieus neemt 

NR8 = Ik heb het gevoel dat ouderen worden achtergesteld of benadeeld ten opzichte van andere 
groepen mensen 
NR9 = Ik heb er moeite mee om tot de ouderen te behoren 
NR10 = De ouderen van nu hebben het moeilijker dan de ouderen van vroeger 
 

 
 
De hoogste scores gingen naar volgende items: 
- Als de tijden slechter worden, zijn het algauw de ouderen die aan het kortste eind trekken  

- Ouderen vormen een aparte groep in de maatschappij met eigen belangen 
- Over wat er voor ouderen gebeurt zouden ouderen veel meer te vertellen moeten hebben 
Concreet betekent dit dus dat de senioren zich over deze items het meest negatief hebben 
uitgelaten. Over de volgende items waren ze daarentegen het meest positief: 
- De ouderen van nu hebben het moeilijker dan de ouderen van vroeger 
- Ik heb er moeite mee om tot de ouderen te behoren 
- Sinds ik ouder ben merk ik regelmatig dat men me niet meer serieus neemt 
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Op alle items, op één na, scoren de senioren uit Zwevegem doorgaans lager dan de senioren uit de 
andere regio‟s. Ze hebben dus doorgaans een positiever ouderdomsbeeld. Wel vinden ze niet meer 
of minder vaak dat de ouderen een aparte groep vormen met eigen belangen.  
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

 
 
ITEMS VAN OUDERDOMSBEELD Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

NR1 5.6 6.4 5.9 

NR5 4.5 5.1 5.1 

NR7 3.9 5.6 4.5 

 
Jongere senioren (<70jaar) scoren lager op volgende items: 
-Als de tijden slechter worden, zijn het algauw de ouderen die aan het kortste eind trekken  
-Ik heb het gevoel dat ouderen tegenwoordig niet meer meetellen 

-Sinds ik ouder ben merk ik regelmatig dat men me niet meer serieus neemt 

Ze zijn met andere woorden iets positiever ingesteld wat deze items betreft dan de senioren die 
ouder zijn dan 70 jaar. 
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ITEMS VAN OUDERDOMSBEELD Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

NR1 6.5 5.8 5.2 

NR4 5.4 5.2 4.5 

NR5 5.1 4.8 4.3 

NR7 4.5 4.3 3.6 

NR10 3.2 3.6 2.6 

 
De senioren uit de laagste inkomensklasse vinden vaker dan de andere senioren dat als de tijden 
slechter worden, het algauw de ouderen zijn die aan het kortste eind trekken.  
De senioren uit de hoogste inkomensklasse scoren lager en zijn dus positiever dan de overige 

senioren voor de volgende items:  
- Als de tijden slechter worden, zijn het algauw de ouderen die aan het kortste eind trekken  
- De ouderen van nu hebben het moeilijker dan de ouderen van vroeger 
- Ik heb het gevoel dat ouderen tegenwoordig niet meer meetellen 
- Sommige mensen doen alsof ik de maatschappij niets meer te bieden heb nu ik ouder ben 

 
 

 
ITEMS VAN OUDERDOMSBEELD Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

NR1  6.6 5.5 

NR3  5.9 4.9 

NR4  5.8 4.7 

NR5  5.4 4.4 

NR7  5.0 6.4 

NR8  5.4 3.8 

NR9  4.8 4.3 

NR10  3.9 2.8 

 
Wat het subjectief gevoel van rondkomen met het inkomen betreft, zien we een zeer duidelijk 

verschil tussen senioren die aangeven moeilijker rond te komen en senioren die makkelijker 
rondkomen met hun inkomen. Voor alle items, uitgezonderd twee, zien we dat de senioren die 
makkelijker rond komen een lagere score geven. We kunnen dus stellen dat zij doorgaans een 
positiever ouderdomsbeeld hebben. 
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Thema 4: Maatschappelijke participatie 

Binnen dit thema werden de scores berekend voor 9 dimensies, namelijk reden van pensionering, 
mate van gemis van beroepsactiviteiten, participatie, activiteitsgraad, motieven lid worden van 

vereniging, participatiegraad seniorenverenigingen, belemmeringen bijwonen activiteiten 
seniorenverenigingen, bijwonen culturele evenementen en politieke participatie. 

REDEN PENSIONERING 

In de vragenlijst peilt vraag 78 naar de motieven van de ouderen om op pensioen te gaan. In 

totaal worden 10 mogelijke redenen (items 2 tem 4 en items 6 tem 12) samengevoegd tot de 
dimensie. Aan de respondenten werd gevraagd: “Hoe belangrijk waren de volgende factoren bij uw 
beslissing om op brugpensioen/vervroegd pensioen of pensioen te gaan?”. De ouderen konden 
telkens antwoorden met helemaal niet belangrijk, eerder onbelangrijk, noch belangrijk/noch 
onbelangrijk, eerder belangrijk of zeer belangrijk. 

 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Reden 
pensionering 

1.50 1.75 1.76 1.60 1.86 

 
De score voor deze dimensie is betrekkelijk laag waardoor we kunnen besluiten dat er weinig 
doorslaggevende factoren zijn, andere dan het bereiken van de pensioenleeftijd, die de mensen er 
toe aan zetten om op (vervroegd) pensioen te gaan.   
De Zwevegemse senioren hebben minder concrete redenen om op pensioen te gaan dan de 
senioren uit West-Vlaanderen, Vlaanderen en gemeenten met een gelijkaardige 
bevolkingsdichtheid. Tussen Zwevegem en gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse 

zien we geen verschil wat de redenen tot pensionering betreft. 
 
 
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Reden pensionering' werd gemeten aan de hand van 10 items. Deze 10 items werden 

samengevoegd tot 2 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder de score op 
10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Negatief 
gevoel 
jobinhoud 

1.00 1.31 1.31 1.14 1.37 

Financieel 2.00 2.20 2.21 2.06 2.35 

 

Het financiële aspect was een belangrijkere factor dan de jobinhoud bij het nemen van de 
beslissing om op (vervroegd) pensioen te gaan. 
Zowel de jobinhoud als het financiële aspect worden in Zwevegem minder vaak aangehaald dan in 
West-Vlaanderen, Vlaanderen en een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse.     
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In Zwevegem spelen de bevraagde factoren nog minder mee dan in de andere regio‟s bij het 
nemen van een beslissing om op (vervroegd) pensioen te gaan, uitgezonderd de gemeenten met 
een gelijkaardige vergrijzingsgraad. Merken we wel op dat de scores overal zeer laag zijn.  
 
 
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 
subdimensie. 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Negatief gevoel 
jobinhoud 

  

ontevredenheid met de 
jobinhoud 

0.77 0.99 1.21 0.94 1.06 

ontevredenheid met de 

werkomstandigheden 
0.88 1.23 1.35 1.09 1.33 

ik was al een tijd werkloos 0.48 0.74 0.82 0.75 0.81 

opnemen van zorgtaken 1.39 1.49 1.54 1.42 1.70 

gebrek aan vrije tijd 1.19 1.35 1.34 1.18 1.42 

omdat vele mensen uit 
omgeving op bepaalde 

1.36 1.79 1.48 1.24 1.65 
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leeftijd op pensioen gaan 

omdat partner met 
pensioen ging 

0.92 1.57 1.45 1.38 1.63 

Financieel   

ik had genoeg financiële 
middelen om te stoppen 
met werken 

1.73 2.26 2.11 2.12 2.32 

het financieel verschil 

tussen verder werken en 
stoppen was te klein 

1.75 2.09 2.26 1.97 2.25 

om plaats te maken voor 

jongeren 
2.52 2.25 2.26 2.07 2.49 

 
Het item dat in Zwevegem de grootste invloed had op het nemen van de beslissing om op 
(vervroegd) pensioen te gaan, is het plaats maken voor jongeren. Deze reden werd in Zwevegem 
ook vaker aangehaald dan in de andere regio‟s, uitgezonderd de gemeenten met een gelijkaardige 

bevolkingsdichtheid. Tevens is dit de enige reden die vaker aangehaald wordt dan in de andere 
regio‟s. De overige items worden ofwel minder vaak aangehaald dan in de andere regio‟s of men 
ziet geen verschil met de andere regio‟s. 
 
Het minst vaak werd in Zwevegem het item „ik was al een tijd werkloos‟ vernoemd als reden om op 
(vervroegd) pensioen te gaan. Voor dit item zien we dat deze reden minder vaak werd opgegeven 
dan in de andere regio‟s. Ook de items „ontevredenheid met de werkomstandigheden‟,  „omdat de 

partner met pensioen ging‟, „genoeg middelen om te stoppen‟ en „het financieel verschil tussen 
werken en stoppen is te klein‟ worden allen minder vaak aangehaald dan in alle andere 
beschouwde regio‟s. 
 
Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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De  

 
Items die het vaakst aangehaald worden als reden om op (vervroegd) pensioen te gaan zijn: 

- om plaats te maken voor jongeren 
- het financieel verschil tussen verder werken en stoppen was te klein 

- ik had genoeg financiële middelen om te stoppen met werken 
 
Het minst vaak werden de volgende items aangehaald: 
- ontevredenheid met de jobinhoud 
- ik was al een tijd werkloos 

- ontevredenheid met de werkomstandigheden 
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

 
Senioren ouder dan 80 jaar geven minder vaak aan dan jongere senioren dat zij op (vervroegd) 
gingen om plaats te maken voor jongeren. 
 
 

 
 

 
ITEMS VAN REDEN PENSIONERING Score op 10 

  Man Vrouw 

Ontevredenheid met jobinhoud  1.0 0.4 

Opnemen van zorgtaken  0.9 2.1 

Leeftijdsgenoten gaan op pensioen  1.6 0.9 

Partner gaat met pensioen  0.6 1.5 

Financieel verschil tussen werken en stoppen is te klein  2.0 1.3 

Plaats maken voor jongeren  2.9 1.9 

 
Naar geslacht zien we een aantal verschillen voor wat de reden tot pensionering betreft: 
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Mannen geven vaker dan vrouwen als reden op: 

- ontevredenheid met de jobinhoud 

- omdat vele mensen uit de omgeving op bepaalde leeftijd op pensioen gaan 
- het financieel verschil tussen werken en stoppen met werken is te klein 
- om plaats te maken voor jongeren 
 
Vrouwen geven op hun beurt vaker dan mannen als reden aan: 
- opnemen van zorgtaken 

- omdat de partner met pensioen ging 
 
 

 
  
ITEMS VAN REDEN PENSIONERING Score op 10 

  Geen 
kinderen 

Kinderen 

Leeftijdsgenoten gaan op pensioen  0.8 1.5 

Plaats maken voor jongeren  1.5 2.7 

 
Senioren zonder kinderen geven minder vaak als reden aan dan senioren met kinderen dat ze op 
pensioen gingen omdat anderen uit de omgeving op een bepaalde leeftijd met pensioen gingen en 
om plaats te maken voor jongeren.  
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ITEMS VAN REDEN PENSIONERING Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Ontevreden met jobinhoud 0.3 0.9 0.1 

Gebrek aan vrije tijd 0.4 1.2 1.9 

Leeftijdsgenoten gaan op pensioen 0.8 1.7 1.7 

Voldoende middelen om te stoppen 1.1 1.9 2.3 

Financieel verschil tussen werken en stoppen is te klein 0.6 2.4 2.2 

Plaats maken voor jongeren 1.7 2.9 3.2 

 
Senioren uit de laagste inkomensklasse geven minder vaak als pensioneringsreden aan: 
- ontevredenheid met de jobinhoud 

- gebrek aan vrije tijd 
- omdat vele mensen uit de omgeving op bepaalde leeftijd met pensioen gaan 

- omdat ze voldoende financiële middelen hadden 
- omdat het financiële verschil tussen werken en pensioen te klein was 
- om plaats te maken voor jongeren 
 

Senioren uit de middelste inkomensklasse geven vaker als reden aan: 
- omdat het financiële verschil tussen werken en pensioen te klein was 
 
Senioren uit de hoogste inkomensklasse geven vaker als reden aan: 
- gebrek aan vrije tijd 
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MATE VAN GEMIS VAN BEROEPSACTIVITEITEN 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van vraag 79 uit de vragenlijst. De volgende vraag 

werd aan de ouderen gesteld: “In welke mate mist u de volgende dingen in uw leven nu u 
gepensioneerd bent?”. De respondenten konden om te antwoorden op de 6 items telkens kiezen 
tussen: helemaal niet, weinig, niet veel/niet weinig, veel of zeer veel. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Mate van gemis 

van 
beroepsactiviteiten 

2.37 2.58 2.60 2.70 2.50 

 
Hoe hoger de score, hoe meer men aangeeft bepaalde zaken te missen nu men met pensioen is. 
Over het algemeen blijken senioren niet zoveel zaken te missen. De senioren uit Zwevegem missen 

minder vaak zaken sinds ze met pensioen zijn dan de senioren uit de andere regio‟s uitgezonderd 

de gemeenten met een gelijkaardige dichtheidsklasse. 
  
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

de beroepsbezigheden 1.79 1.93 1.91 1.94 1.75 

de dagelijkse routine 1.39 1.72 1.79 1.92 1.76 

het verschil tussen 
nettoloon en het 
pensioenbedrag 

4.12 4.14 3.93 4.23 
3.88 

 

het gevoel nuttig te zijn 2.59 2.79 2.84 3.02 2.66 

de contacten met de 
collega's 

2.93 3.02 3.21 3.19 3.06 

de contacten met klanten 
en zakenpartners 

1.41 1.88 1.94 1.90 1.85 
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Wat de senioren duidelijk het meest missen is het verschil tussen het nettoloon en het 
pensioenbedrag. Dit is niet alleen in Zwevegem zo maar eveneens in de andere regio‟s. Op de 
tweede plaats komt het missen van het contact met de collega‟s. Het minst missen zij de dagelijkse 
routine en de contacten met de klanten en de zakenpartners. 
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We zien dat de senioren in Zwevegem op een aantal items lager scoren dan de senioren uit de 

andere regio‟s: m.a.w. ze geven minder vaak aan deze zaken te missen dan de senioren uit andere 

regio‟s. Dit is het geval voor het item „dagelijkse routine‟ en „contacten met klanten en 
zakenpartners‟. Voor het item „het gevoel nuttig te zijn‟ zien we eveneens een lagere score in 
Zwevegem dan in de andere regio‟s met uitzondering van de gemeenten met een gelijkaardige 
bevolkingsdichtheid.  
Wat de contacten met de collega‟s betreft, zien we enkel een verschil met de senioren uit 
Vlaanderen en de senioren uit een gemeente met eenzelfde vergrijzingsgraad. 

Wat de beroepsbezigheden betreft, zien we geen verschil tussen de regio‟s: de senioren uit 
Zwevegem missen hun beroepsbezigheden niet meer of minder dan de senioren uit de andere 
regio‟s.  
 
 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 
 

 
Jonge senioren (<70 jaar) missen meer het verschil tussen het nettoloon en het pensioenbedrag 
dan oudere senioren. Voor de overige items zien we geen verschil tussen de senioren naar leeftijd.  

 
 

 
Voor twee items vinden we een verschil tussen mannen en vrouwen: mannen geven vaker aan het 
verschil tussen het nettoloon en het pensioenbedrag te missen evenals het contact met de collega‟s 

dan vrouwen.  
 



89 

 

 
Tussen senioren met kinderen en senioren zonder kinderen zien we één verschil: senioren met 
kinderen missen vaker contacten met klanten en zakenpartners dan senioren zonder kinderen. 
 

 

 
Senioren uit de laagste inkomensklasse missen minder vaak de contacten met de collega‟s dan de 
senioren uit de hogere inkomensklassen. De senioren uit de middelste inkomensklasse missen 
minder vaak de contacten met klanten en zakenpartner dan de senioren uit de laagste en de 
hoogste inkomensklasse. Senioren uit de hoogste inkomensklasse (>1.500 euro) ten slotte, missen 
vaker contacten met klanten en zakenpartners dan de senioren uit de lagere inkomensklassen.  
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Senioren die makkelijker rondkomen missen minder vaak het verschil tussen het nettoloon en het 
pensioenbedrag dan senioren die aangeven moeilijker rond te komen. 
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PARTICIPATIE 

Vraag 47 uit de vragenlijst peilt naar de participatie van ouderen in 22 verschillende verenigingen. 

De volgende vraag werd voorgelegd aan de respondenten: “In welke mate bent u lid van volgende 
verenigingen?”. De ouderen konden telkens kiezen uit vier antwoordmogelijkheden: nooit lid 
geweest, vroeger lid geweest, lid of bestuurslid. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Participatie 1.11 0.96 0.89 0.85 0.92 

 
Hoe hoger de score, hoe vaker de senioren lid zijn van een bepaalde organisatie. De senioren uit 
Zwevegem zijn vaker lid van een vereniging dan de senioren in Vlaanderen en het gemiddelde van 
de gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. Met de West-Vlaamse senioren en de 
senioren uit een gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse zien we geen verschil. 

 

 
Welke items scoren het hoogst ? 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

 West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Natuurvereniging 0.47 0.59 0.70 0.53 0.59 

Fanclub 0.11 0.20 0.17 0.10 0.22 

Vereniging die 
gehandicapten,… helpt 

1.47 1.43 1.41 1.34 1.57 

Vereniging voor 
kunstbeoefening 

0.94 0.71 0.70 0.66 0.87 

Hobbyclub 0.73 0.81 0.84 0.79 0.85 

Vrouwenbeweging 1.56 1.64 1.38 1.38 1.54 

Socio-culturele 
vereniging 

2.25 1.48 1.36 1.27 1.30 

Sportclub 1.80 1.27 1.37 1.41 1.49 

Politieke vereniging 0.82 0.92 0.84 0.84 0.90 

Religieuze vereniging 1.20 1.13 1.10 0.99 1.03 

Wijk- of buurtcomité 0.38 0.29 0.42 0.34 0.36 

Vereniging voor 
internat. Vrede 

0.33 0.39 0.45 0.35 0.31 

Vakbond,… 1.74 1.64 1.45 1.52 1.67 

Gemeentelijke 
adviesraad/… 

0.33 0.42 0.32 0.23 0.33 

Gezinsvereniging 1.38 1.36 0.89 1.19 0.74 

Groepering in een 
plaatselijk café 

0.53 0.67 0.48 0.65 0.46 

Het Rode Kruis,… 2.61 1.14 1.21 0.94 1.25 

Vereniging voor 
gepensioneerden 

4.21 3.61 3.28 2.96 3.39 

De witte comités 0.09 0.07 0.05 0.04 0.06 

Zelfhulpgroep 0.04 0.06 0.12 0.09 0.04 

Jeugdbeweging 0.31 0.37 0.20 0.17 0.27 
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Zoals we reeds eerder zagen zijn de senioren uit Zwevegem vaker lid van een vereniging dan de 

senioren uit een andere regio. Dit geldt in het bijzonder voor volgende verenigingen: 

- een vereniging voor kunstbeoefening 
- een sociaal-culturele vereniging 
- een sportvereniging of –club 
- een gezinsvereniging 
- Het Rode Kruis, … 
- een vereniging voor gepensioneerden 

 
Voor de overige verenigingen zien we in mindere mate een regionaal verschil.  
 
 

 
 
Senioren zijn het vaakst lid van: 

- vereniging voor gepensioneerden 
- het Rode Kruis, … 
- vrouwenbewegingen 
- sociaal-culturele bewegingen 
- sportclub 
- vakbond, …  
De allerhoogste score gaat naar vereniging voor gepensioneerden: 4,21 

 
Het minst vaak zijn ze lid van: 
- jeugdbewegingen 
- zelfhulpgroepen 

- de witte comités 
- fanclub 
- vereniging voor internationale vrede 

- gemeentelijke adviesraad/ … 
De allerlaagste score gaat naar zelfhulpgroepen: 0,04 
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Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 

 

 
 

 
 
ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Natuurvereniging 0.4 0.7 0.1 

Fanclub 0.2 0.05 0.0 

Vereniging die gehandicapten, bejaarden ,…, helpt 1.5 1.7 0.7 

Hobbyclub 1.03 0.4 0.6 

Socio-culturele vereniging 2.8 1.9 1.5 

Sportvereniging 2.4 1.5 0.6 

Politieke vereniging of partij 0.9 0.8 0.3 
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Religieuze of kerkelijke beweging 1.5 0.9 0.9 

Vakbond, … 2.3 1.5 0.4 

Gezinsvereniging 1.7 1.1 0.9 

Groepering in plaatselijk café 0.6 0.7 0.0 

Rode Kruis 2.1 3.0 3.3 

Vereniging voor gepensioneerden 2.8 5.2 6.3 

Witte comités 0.0 0.2 0.1 

 
Bovenstaande tabellen laten ons zien dat de jongere senioren (< 70 jaar) vaker lid zijn van een 
aantal verenigingen dan oudere senioren (> 70 jaar). Dit zijn de hobbyclubs, de sociaal-culturele 
verenigingen, de sportclubs, de religieuze verenigingen, de vakbonden en de gezinsverenigingen. 
Deze jongere senioren zijn echter minder vaak lid van organisaties zoals het Rode Kruis, 
verenigingen voor gepensioneerden en Witte comités. Oudere senioren (> 80 jaar) zijn minder 
vaak lid van natuurverenigingen, fanclubs, verenigingen die gehandicapten, kansarmen, … , 

helpen, een sportclub, politieke verenigingen, vakbonden en groeperingen in een plaatselijk café. 
Deze senioren ouder dan 80 jaar zijn wel vaker lid van verenigingen voor gepensioneerden. 
Senioren tussen de 70-80 jaar zijn minder vaak lid van een hobbyclub dan jongere senioren en 
senioren ouder dan 80 maar zijn vaker lid van een vereniging voor gepensioneerden.  
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ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

  Man Vrouw 

Vereniging voor kunstbeoefening  1.3 0.7 

Vrouwenbeweging  0.3 2.7 

Socio-culturele vereniging  2.7 1.8 

Sportvereniging of club  2.8 0.9 

Politieke vereniging of partij  1.2 0.5 

Vakbond, …  2.3 1.2 

Gemeentelijke adviesraad  0.6 0.1 

Groepering in plaatselijk café  0.8 0.3 

 

 
Wat het verenigingsleven betreft, zien we voor een aantal verenigingen een verschil tussen 
mannen en vrouwen. Mannen zijn vaker dan vrouwen lid van: een vereniging voor 
kunstbeoefening, een sociaal-culturele vereniging, een sportclub, een politieke vereniging, 
vakbond, gemeentelijke adviesraad en een groepering in een plaatselijk café. Vrouwen zijn vaker 

lid dan mannen van vrouwenbewegingen, wat uiteraard voor zich spreekt. 
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ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

  Partner Geen partner 

Natuurvereniging  0.6 0.08 

Sportvereniging  2.0 1.2 

Politieke vereniging of partij  0.9 0.4 

Gemeentelijke adviesraad  0.4 0.08 

Gezinsvereniging  1.7 0.3 

 

Voor een vijftal verenigingen zien we een verschil tussen senioren met een partner en senioren 
zonder partner. Senioren met een partner zijn vaker lid van natuurverenigingen, sportclubs, 
politieke verenigingen, gemeentelijke adviesraden en een gezinsverenigingen.  
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ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

  Partner Geen partner 

Fanclub  0.0 0.1 

Hobbyclub  0.2 0.8 

Gezinsvereniging  0.0 1.6 

Vereniging voor gepensioneerden  2.7 4.4 

Witte comités  0.0 0.1 

 
Senioren zonder kinderen zijn minder vaak lid van een fanclub, een hobbyclub, een 

gezinsvereniging, een vereniging voor gepensioneerden en de Witte comités.  
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ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Vereniging die gehandicapten, bejaarden ,…, helpt 0.9 1.9 1.6 

Vereniging voor kunstbeoefening 0.5 1.3 1.3 

Hobbyclub 0.4 1.1 0.8 

Socio-culturele vereniging 1.2 2.4 4.3 

Sportvereniging 0.5 1.7 3.6 

Politieke vereniging of partij 0.4 1.0 0.9 

Gemeentelijke adviesraad 0.08 0.2 0.9 

Gezinsvereniging 0.7 1.0 2.9 

Groepering in plaatselijk café 0.3 0.7 0.7 

Jeugdvereniging 0.08 0.3 0.6 
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Senioren uit de laagste inkomensklasse zijn duidelijk minder vaak lid van een vereniging. Dit geldt 

in het bijzonder voor: verenigingen die gehandicapten, kansarmen, …, helpen, vereniging voor 

kunstbeoefening, hobbyclub, een sociaal-culturele vereniging, sportvereniging, politieke vereniging, 
gemeentelijke adviesraad, gezinsvereniging, groepering in een plaatselijk café en jeugdbeweging. 
Senioren uit de hoogste inkomensklasse zijn vaker lid van een sociaal-culturele vereniging, 
sportclub, gemeentelijke adviesraad en gezinsvereniging. 
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ITEMS VAN PARTICIPATIE Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Socio-culturele vereniging  1.8 2.7 

Sportclub  1.2 2.2 

Vereniging voor gepensioneerden  3.5 4.6 

Witte comités  0.0 0.2 

 
Senioren die moeilijker rondkomen zijn minder vaak lid van een sociaal-culturele vereniging, een 

sportclub, een vereniging voor gepensioneerden en de Witte comités.  
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ACTIVITEITSGRAAD 

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van de volgende vraag: “Hoe vaak beoefent u volgende 

activiteiten?” (vraag 46). Vervolgens worden allerlei activiteiten opgesomd. De items 1 en 6 t.e.m. 
15 vormen samen deze dimensie. De vijf antwoordmogelijkheden zijn: nooit, zelden, ongeveer 
maandelijks, ongeveer wekelijks en meer dan 1 maal per week. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Activiteitsgraad 3.33 3.31 3.54 3.50 3.52 

 
Hoe hoger de activiteitsgraad, hoe vaker de senioren de bepaalde activiteiten beoefenen. We zien 
dat er in Zwevegem iets minder activiteiten beoefend worden dan gemiddeld genomen in 
Vlaanderen. Met de andere regio‟s zien we nagenoeg geen verschil. 
 

Welke items scoren het hoogst ? 

 
De dimensie 'Activiteitsgraad' werd gemeten aan de hand van 11 items. Deze 11 items werden 
samengevoegd tot 3 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder de score op 
10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Activiteiten 
ifv 
ontspanning 
en 
ontmoeting 

4.34 4.57 4.64 4.73 4.62 

Activiteiten 
ifv 
zelfrealisatie 

1.83 1.90 2.16 2.16 2.04 

Doe-het-zelf 
activiteiten  

3.82 3.46 3.82 3.62 3.88 
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Senioren, zowel in Zwevegem als elders, beoefenen het vaakst activiteiten i.f.v. ontspanning en 
ontmoeting. Op de tweede plaats komen „doe-het-zelf-activiteiten‟. Een stuk minder vaak 
beoefenen zij activiteiten in functie van zelfrealisatie.  
In Zwevegem beoefenen ze iets minder vaak activiteiten van ontspanning en ontmoeting dan de 

gemiddelde senior in de andere regio‟s. Eveneens beoefenen ze minder vaak activiteiten i.f.v. 
zelfrealisatie dan de gemiddelde senior in Vlaanderen en senioren uit gemeenten met een 
gelijkaardige vergrijzingsgraad of bevolkingsdichtheid. Wat zelfrealisatie betreft, zien we geen 
verschil met West-Vlaanderen. Wel doen ze iets vaker doe-het-zelf-activiteiten dan de West-
Vlaamse senior en de senioren uit een gemeente met eenzelfde vergrijzingsgraad. 
   
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 

subdimensie. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Activiteiten ifv 
ontspanning en 
ontmoeting 

  

op café of uit eten gaan 
(ook brasserie en 
tearoom) 

3.22 3.59 3.75 3.81 3.72 
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reizen en uitstapjes 

maken 
2.82 2.77 2.94 2.95 2.70 

winkelen voor genoegen 3.30 3.37 3.64 3.72 3.67 

luisteren naar radio of 
muziek 

7.37 7.23 7.06 7.53 7.06 

wandelen of fietsen 4.97 5.87 5.80 5.64 5.98 

Activiteiten ifv 
zelfrealisatie 

  

een opleiding of cursus 
volgen 

0.92 0.92 1.12 1.06 0.99 

een computer of het 
internet gebruiken 

1.43 1.32 1.71 1.64 1.62 

naar toneel, film, sport en 
cultuurevenementen gaan 

1.68 1.75 1.93 2.06 1.92 

boeken lezen 3.27 3.61 3.89 3.88 3.65 

Doe-het-zelf 
activiteiten  

  

tuinieren 4.91 4.47 4.67 4.50 4.98 

herstellingen in huis 2.72 2.45 2.98 2.75 2.79 

 
Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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Activiteiten in functie van ontspanning en ontmoeting 
 
Zowel in Zwevegem als in de andere regio‟s zijn er twee activiteiten i.f.v. ontspanning en 
ontmoeting die vaker uitgeoefend worden dan de andere activiteiten: op de eerste plaats komt 
luisteren naar radio en muziek. Dit is tevens de activiteit die het vaakst uitgeoefend wordt van alle 
activiteiten, de activiteiten in functie van zelfrealisatie en „doe-het-zelfactiviteiten‟ meegerekend. 
Op de tweede plaats komt wandelen en fietsen. Reizen en uitstapjes maken komt het minst vaak 

voor binnen deze categorie.  
 
De senioren uit Zwevegem geven minder vaak aan dan de andere senioren dat ze soms op café of 
uit eten gaan of gaan wandelen of fietsen.  

Wat reizen en uitstapjes maken betreft, zien we geen verschil tussen de regio‟s.  
Ze gaan iets minder vaak winkelen voor genoegen dan de senioren uit de andere regio‟s, 

uitgezonderd West-Vlaanderen. 
 
Ze luisteren wel vaker naar de radio of muziek dan de gemiddelde Vlaamse senior of senioren uit 
een gemeente met een zelfde bevolkingsdichtheid.  
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Activiteiten in functie van zelfrealisatie 
 
Wat de activiteiten i.f.v. zelfrealisatie betreft, zien we dat boeken lezen de meest uitgeoefende 

activiteit is. Op de laatste plaats komt opleiding of cursus volgen.  
 
De senioren uit Zwevegem volgen minder vaak een opleiding dan de gemiddelde Vlaamse senior. 

Ze gebruiken iets minder vaak een computer of het internet dan de gemiddelde Vlaamse senior of 
de senioren uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsgraad. Hetzelfde geldt voor toneel, 
film, sport en cultuurevenementen waarvoor we ook een verschil zien met gemeenten met een 
gelijkaardige bevolkingsdichtheid. En ook wat boeken lezen betreft, blijken de senioren uit 

Zwevegem minder vaak te lezen dan de senioren uit de andere regio‟s, ook West-Vlaanderen.  
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Tuinieren is een activiteit die senioren nog regelmatig uitvoeren. In Zwevegem tuinieren de 
senioren iets vaker dan gemiddeld in de andere regio‟s, uigezonderd gemeenten met een 

gelijkaardige bevolkingsdichtheid. Herstellingen in huis worden in Zwevegem vaker uitgevoerd door 
de senioren zelf dan gemiddeld genomen in West-Vlaanderen maar wel iets minder vaak dan in 
Vlaanderen.  
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Van alle activiteiten worden de volgende drie activiteiten het vaakst uitgevoerd: 
- luisteren naar radio of muziek 
- wandelen of fietsen 
- tuinieren 
 

Het minst vaak: 
- naar toneel, film, sport en cultuurevenementen gaan 
- een computer of internet gebruiken 
- een opleiding of cursus volgen 
 
 
 

Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 
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ITEMS VAN ACTIVITEITSGRAAD Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Op café of uit eten gaan 3.9 2.8 2.0 

Reizen en uitstapjes maken 3.5 2.6 1.4 

Winkelen voor genoegen 3.7 3.2 2.2 

Luisteren naar radio of muziek 7.6 7.2 6.7 

Wandelen of fietsen 5.8 4.7 2.9 

Opleiding of cursus volgen 1.6 0.4 0.1 

Computer of internet gebruiken 2.4 0.6 0.5 

Toneel, film, sport, … 2.2 1.4 0.8 

Lezen 3.8 2.7 3.2 

Tuinieren 5.8 4.4 3.1 

Herstellingen in huis 3.5 2.5 0.9 

 
Bovenstaande tabel laat ons duidelijk zien dat de activiteitgraad bij jongere senioren (<70 jaar) 
duidelijk hoger ligt dan deze van de oudere senioren.   

 

 
 
ITEMS VAN ACTIVITEITSGRAAD Score op 10 

  Man Vrouw 

Op café of uit eten gaan  3.7 2.8 

Luisteren naar radio of muziek  7.8 6.9 

Computer of internet gebruiken  2.3 0.9 

Toneel, film, sport, …  2.0 1.4 

Tuinieren  6.1 3.9 

Herstellingen in huis  3.0 2.3 

 
 
Voor een aantal activiteiten zien we een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen beoefenen 
iets vaker dan vrouwen volgende activiteiten: 

- op café of uit eten gaan 
- luisteren naar muziek of radio 
- computer of internet gebruiken 
- naar toneel, film, sport en cultuurevenementen gaan 
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- tuinieren 

- herstellingen in huis 

 

 
 
ITEMS VAN ACTIVITEITSGRAAD Score op 10 

  Partner Geen partner 

Reizen en uitstapjes maken  3.0 2.2 

Winkelen voor genoegen  3.5 2.7 

Wandelen of fietsen  5.2 4.3 

Opleiding of cursus volgen  1.0 0.5 

Computer of internet gebruiken  1.8 0.5 

Toneel, film, sport, ..  1.8 1.2 

Tuinieren  5.3 3.8 

Herstellingen aan huis  3.1 1.7 

 
Ook tussen senioren met en zonder partner zien we voor heel wat activiteiten een verschil. 
Senioren met een partner oefenen vaker volgende activiteiten uit: 

- Reizen of uitstapjes 
- Winkelen voor genoegen 
- Wandelen en fietsen 
- Opleiding of cursus volgen 
- Computer of internet gebruiken 
- Naar toneel, film, ed, gaan 
- Tuinieren 

- Herstellingen aan huis 
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Tussen senioren met en zonder kinderen zien we nagenoeg geen verschil met uitzondering van 1 
activiteit: boeken lezen. Senioren met kinderen lezen vaker boeken dan senioren zonder kinderen.  

 

 
 
ITEMS VAN ACTIVITEITSGRAAD Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 >1.500 

Op café of uit eten gaan 2.2 3.4 4.1 

Reizen en uitstapjes maken 1.9 2.9 3.5 

Winkelen voor genoegen 2.7 3.5 3.9 

Luisteren naar radio of muziek 6.2 7.9 8.5 

Wandelen of fietsen 3.9 5.3 6.3 

Opleiding of cursus volgen 0.3 0.9 1.7 
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Computer of internet gebruiken 0.3 1.4 3.1 

Toneel, film, sport, … 0.9 1.8 2.8 

Lezen 2.6 3.1 4.6 

Tuinieren 3.7 5.4 5.9 

Herstellingen in huis 1.9 2.9 3.9 

 
We zien duidelijk een verschil tussen de activiteitsgraad van senioren uit de lagere en de hogere 
inkomensklasse. Senioren uit de laagste inkomensklasse scoren op elke activiteit lager dan de 
senioren uit de hoogste inkomensklasse. Ze oefenen m.a.w. minder vaak activiteiten uit.  

 

 
 
ITEMS VAN ACTIVITEITSGRAAD Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Op café of uit eten gaan  2.7 3.6 

Reizen en uitstapjes maken  2.4 3.1 

Luisteren naar radio of muziek  6.7 7.8 

Wandelen of fietsen  4.4 5.5 

Opleiding of cursus volgen  0.7 1.1 

Computer of internet gebruiken  0.9 1.7 

Toneel, film, sport, …  1.2 2.0 

Tuinieren  4.1 5.4 

Herstellingen in huis  2.4 3.0 

 

Ook senioren die moeilijker rondkomen met hun netto-inkomen oefenen minder vaak activiteiten 
uit dan senioren die makkelijker rondkomen. 
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MOTIEVEN LID WORDEN VAN VERENIGING 

Om te peilen naar de motieven van ouderen om lid te worden van een ouderenvereniging, werd het 

volgende gevraagd aan de respondenten: “Hoe belangrijk waren onderstaande redenen voor u om 
lid te worden van een vereniging van ouderen?” (vraag 51, items 1 tem 8). De ouderen konden 
telkens antwoorden met helemaal niet belangrijk, eerder onbelangrijk, noch belangrijk/noch 
onbelangrijk, eerder belangrijk of zeer belangrijk. 
 
Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Motieven lid worden 
van vereniging 

6.44 6.22 5.89 5.98 6.04 

 
Hoe hoger de score, hoe explicieter de motieven van de senioren om lid te worden van een 
seniorenvereniging. In Zwevegem halen de senioren vaker dan in de overige regio‟s één van de 

opgesomde motieven aan om lid te worden van een seniorenvereniging. 

 
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Motieven lid worden van vereniging' werd gemeten aan de hand van 8 items. Deze 8 
items werden samengevoegd tot 2 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder 

de score op 10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Verbondenheid 5.53 5.07 4.56 4.80 4.67 

Gezelligheid en 
ontmoeting 

7.38 7.37 7.24 7.19 7.41 
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Bovenstaande resultaten geven aan dat de senioren vaker lid zijn van een vereniging omwille van 

de gezelligheid en de ontmoeting dan omwille van de verbondenheid met de organisatie. We zien 
wel dat de senioren in Zwevegem vaker dan de senioren uit de andere regio‟s lid worden van een 
vereniging omwille van de verbondenheid. Wat gezelligheid en ontmoeting als motief voor 
lidmaatschap betreft, kunnen we geen verschil vaststellen tussen de regio‟s. 
 
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 
subdimensie. 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Verbondenheid   

voor hulp en 

ondersteuning van de 
bond 

5.55 5.29 4.81 5.02 4.97 

zelf iets voor ouderen 

willen doen 
5.88 5.38 4.73 5.19 5.22 

belangenbehartiging 4.95 4.73 4.11 4.08 4.00 

steunen van het 
idee/doelen van de bond 

6.07 5.86 5.40 5.47 5.54 

gevraagd lid te worden 5.83 5.61 5.11 5.05 5.29 

vanwege partner 4.67 3.82 3.26 3.59 3.36 

Gezelligheid en 
ontmoeting 

  

vanwege de gezelligheid 6.94 7.24 7.05 6.85 7.29 

omdat je er andere 

mensen ontmoet 
7.81 7.51 7.43 7.52 7.53 

 
Ontmoetingsmogelijkheid wordt door de senioren het vaakst als motief aangehaald om lid te 

worden van een ouderenvereniging. Het minst vaak wordt de partner als motief aangehaald. 
 

Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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Het item van de subdimensie „verbondenheid‟ dat het vaakst wordt aangehaald als reden om lid te 

worden van een ouderenvereniging is het steunen van het idee/doelen van de vereniging. Het 

minst vaak sluit men zich aan omwille van de partner. Wel zien we dat men zich in Zwevegem 
vaker aansluit omwille van de partner dan gemiddeld genomen in de andere regio‟s.  
Ook voor de andere items zien we dat de senioren in Zwevegem dit vaker als motief aanhalen om 
zich aan te sluiten dan in de andere regio‟s.  
 
 

 
 
 

 
Globaal genomen sluiten de senioren in Zwevegem zich niet vaker of minder vaak aan dan de 
senioren uit de andere regio‟s omwille van de gezelligheid of ontmoetingsmogelijkheden. Splitsen 
we deze dimensie op in twee afzonderlijke motieven „gezelligheid‟ en „ontmoeting‟ dan stellen we 

echter het volgende vast: 
De senioren uit Zwevegem sluiten zich vaker dan de gemiddelde senior uit de andere regio‟s aan 
bij een vereniging omwille van de ontmoetingsmogelijkheden met andere mensen. Ze sluiten zich 
iets minder vaak aan dan de West-Vlaamse senior of de senioren uit een gemeente met een 

gelijkaardige bevolkingsdichtheid omwille van de gezelligheid. 
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Het vaakst worden de senioren in Zwevegem lid van een ouderenvereniging omwille van de 
ontmoetingsmogelijkheden met anderen en vanwege de gezelligheid. Het minst vaak worden als 
motieven aangehaald: belangenbehartiging en vanwege de partner.  
 
 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 

senioren ? 
 

 
Jongere senioren (< 70 jaar) geven vaker als reden aan dat ze zich aansluiten bij een vereniging 
omdat ze iets voor ouderen willen doen. Oudere senioren (80-plus) sluiten zich om die reden 

minder vaak aan evenmin om hulp en ondersteuning te verlenen aan de bond.    
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Vrouwen sluiten zich vaker aan dan mannen omwille van de gezelligheid. Voor het overige kunnen 
we geen verschillen vaststellen tussen man en vrouw wat de motieven voor aansluiten bij een 

ouderenvereniging betreft. 
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BELEMMERINGEN BIJWONEN ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGINGEN 

Vraag 55 uit de vragenlijst peilt naar de belemmeringen die ouderen ondervinden voor het 

bijwonen van activiteiten van seniorenverenigingen. De volgende vraag werd voorgelegd aan de 
respondenten: “Kunt u aangeven hoe belangrijk onderstaande redenen voor u zijn om de 
activiteiten, bijeenkomsten en/of vergaderingen van de vereniging voor ouderen niet vaker te 
bezoeken?”. De ouderen konden op de 13 items telkens antwoorden met helemaal niet belangrijk, 
eerder onbelangrijk, noch belangrijk/noch onbelangrijk, eerder belangrijk of zeer belangrijk. 
 
Gemiddelde score 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Belemmeringen bijwonen 
activiteiten 
seniorenverenigingen 

2.86 2.92 3.05 3.07 3.19 

 

Hoe hoger de score, hoe meer belemmeringen de senioren aanhalen om niet vaker te participeren 

aan activiteiten van seniorenbewegingen. We zien dat de senioren in Zwevegem doorgaans niet 
veel belemmeringen ondervinden. Ten opzichte van Vlaanderen en West-Vlaanderen zien we geen 
verschil. In vergelijking met de gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse of 
bevolkingsdichtheid halen de senioren uit Zwevegem iets minder belemmeringen aan. 
 

  
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Belemmeringen bijwonen activiteiten seniorenverenigingen' werd gemeten aan de 
hand van 13 items. Deze 13 items werden samengevoegd tot 2 subdimensies. Voor elk van deze 
subdimensies staat hieronder de score op 10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Organisatie specifieke 
belemmeringen 

3.12 2.96 3.15 3.14 3.34 

Persoonsgebonden 

belemmeringen 
2.59 2.87 2.96 3.00 3.05 
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Als reden om niet vaker lid te zijn van een ouderenvereniging, worden vaker organisatie specifieke 

belemmeringen aangehaald dan persoonsgebonden belemmeringen. In Zwevegem worden in 
vergelijking met de overige regio‟s minder vaak persoonsgebonden belemmeringen genoemd. Wat 
de organisatie specifieke belemmering betreft, zien we enkel een verschil met gemeenten met een 
gelijkaardige bevolkingsdichtheid. 

 
 
In de volgende tabel wordt de score op 10 weergegeven voor alle items, gerangschikt per 
subdimensie. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Organisatie specifieke 

belemmeringen 
  

activiteiten spreken niet 
aan 

3.43 3.27 3.50 3.32 3.62 

geen interesse 3.63 3.12 3.35 3.36 3.63 

sfeer spreekt niet aan/niet 
gezellig 

3.23 3.07 3.18 3.22 3.43 

niet op de hoogte 2.70 2.58 2.78 2.88 3.08 

heb ik nooit gedaan 2.59 2.59 2.88 2.77 3.04 

activiteiten zijn vaak 's 
avonds 

3.17 3.15 3.23 3.28 3.23 

Persoonsgebonden 
belemmeringen 

  

gezondheidsproblemen 3.67 4.10 4.04 3.94 4.17 

vervoersproblemen 2.33 2.85 2.97 2.91 3.00 

geen tijd 2.61 2.87 2.74 2.72 2.82 

zorg voor iemand 2.22 2.67 2.72 2.88 2.92 

niemand om mee samen 

te gaan 
2.73 2.76 2.91 3.11 3.24 

te duur 2.20 2.31 2.53 2.52 2.56 

angst om op straat te 

komen 
2.40 2.53 2.79 2.95 2.64 
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Organisatie specifieke belemmeringen 

 

Van de organisatie specifieke belemmeringen werd „geen interesse‟ het vaakst als reden 
aangehaald om activiteiten van ouderenverenigingen niet vaker te bezoeken. Het minst vaak 
antwoordden de senioren dat zij nog nooit een activiteit van de ouderenvereniging hebben bezocht.  
 
De senioren uit Zwevegem antwoordden meer dan de senioren uit de andere regio‟s dat ze niet 
vaker deelnemen aan activiteiten van een ouderenvereniging omwille van geen interesse, met 

uitzondering van de gemeenten met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid. 
In Zwevegem zijn er minder senioren dan in Vlaanderen en gemeenten met een gelijkaardige 
bevolkingsdichtheid die nog nooit een activiteit van de ouderenvereniging hebben bezocht. Met de 
West-Vlaamse senioren en de senioren uit een gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsklasse 
is er geen verschil vast te stellen. In vergelijking met gemeenten met een gelijkaardige 
bevolkingsdichtheid zien we dat de senioren uit Zwevegem minder vaak deelnemen aan activiteiten 

van de ouderenvereniging omdat de sfeer hen niet aanspreekt of omdat ze niet op de hoogte zijn 
van een activiteit. 
 
 
Persoonsgebonden belemmeringen 

 
Wat de persoonsgebonden belemmeringen betreft, worden gezondheidsproblemen het vaakst 

aangehaald. Wel zien we dat deze belemmering in Zwevegem minder vaak als reden wordt 
aangehaald dan in de andere regio‟s. Ook vervoersproblemen en zorg voor iemand worden minder 
vaak als reden aangehaald dan in de andere regio‟s. Wat het gebrek aan tijd betreft om niet vaker 
deel te nemen aan activiteiten van de ouderenvereniging zien we dat dit motief in Zwevegem 
minder vaak wordt aangehaald dan gemiddeld genomen in West-Vlaanderen en gemeenten met 
een gelijkaardige bevolkingsdichtheid. In vergelijking met Vlaanderen en gemeenten met een 
gelijkaardige vergrijzingsgraad en bevolkingsdichtheid halen de senioren uit Zwevegem minder 

vaak de motieven „te duur‟ en „angst om op straat te komen‟ aan. Het motief „niemand om mee 
samen te gaan‟ wordt in Zwevegem minder vaak aangehaald dan in gemeenten met een 
gelijkaardige vergrijzingsgraad en bevolkingsdichtheid. 
 
Per subdimensie volgt hieronder de visuele voorstelling van de scores. 
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De motieven die het meest worden aangehaald om niet vaker de activiteiten van een 

seniorenvereniging te bezoeken zijn: 
 
- de activiteiten spreken niet aan 
- geen interesse 
- sfeer spreekt niet aan/niet gezellig 
- gezondheidsproblemen 
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De motieven die het minst vaak worden aangehaald zijn: 

 

- angst om op straat te komen 
- te duur 
- zorg voor iemand 
- vervoersproblemen 
  
 

Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
 

 
 
ITEMS VAN BELEMMERINGEN Score op 10 

 60-69 jaar 70-79 jaar 80+ 

Niet op de hoogte 3.0 2.3 2.8 

Gezondheidsproblemen 2.9 4.2 4.5 

Vervoersproblemen 1.6 2.7 3.6 

Geen tijd 2.9 2.6 1.8 

 
Jongere senioren (<70 jaar) halen minder vaak gezondheidsproblemen en vervoersproblemen aan 
als reden om niet vaker een seniorenvereniging te bezoeken.  
Senioren tussen de 70 en 80 jaar geven minder vaak aan niet op de hoogte te zijn van de activiteit 

maar kampen wel vaker met gezondheidsproblemen die hen belemmeren. 80-plussers geven vaker 
vervoersproblemen op als reden en minder vaak het feit dat zij geen tijd zouden hebben om een 
seniorenvereniging te bezoeken.  
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ITEMS VAN BELEMMERINGEN Score op 10 

  Man Vrouw 

Sfeer spreekt niet aan  3.7 2.8 

Geen tijd  3.0 2.3 

Te duur  2.5 1.9 

Angst om op straat te komen  1.9 2.8 

 
Tussen mannen en vrouwen zien we voor een aantal motieven een verschil. Zo bezoeken mannen 
minder vaak ouderenverenigingen omdat zij de sfeer niet gezellig vinden, geen tijd hebben of het 
te duur vinden. De angst om op straat te komen belemmert hen dan weer minder dan vrouwen. 
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Het al dan niet hebben van een partner geeft eveneens voor een aantal items een verschil. 

Senioren met een partner geven vaker als motief op geen interesse te hebben in de activiteiten 
van de seniorenvereniging, dat zij de activiteiten van de seniorenvereniging nooit hebben bezocht, 
geen tijd te hebben, de zorg voor iemand te moeten dragen of ze vinden het te duur.  

 
 
ITEMS VAN BELEMMERINGEN Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 1.500 

Activiteiten spreken niet aan 2.6 4.2 3.9 

Geen interesse 2.9 4.1 4.3 

Sfeer spreekt niet aan 2.5 3.9 3.9 

Heb ik nooit gedaan 1.9 3.1 3.2 

Gezondheidsproblemen 4.3 4.1 3.1 

Geen tijd 1.7 2.9 3.5 

Zorg voor iemand 1.6 2.4 2.8 

 
Senioren uit de laagste inkomensklasse geven minder vaak als reden aan: de activiteiten van de 
ouderenvereniging spreken niet aan, geen interesse, sfeer spreekt niet aan, heb ik nooit gedaan, 
geen tijd en zorg voor iemand te moeten dragen. De senioren uit de middelste inkomensklasse 

geven vaker aan dat de activiteiten niet aanspreken. De senioren uit de hoogste inkomensklasse 
geven vaker als motief geen tijd te hebben. Gezondheidsproblemen belemmeren hen minder. 
 

ITEMS VAN BELEMMERINGEN Score op 10 

  Partner Geen partner 

Geen interesse  3.9 2.9 

Heb ik nooit gedaan  2.8 2.0 

Geen tijd  2.9 1.9 

Zorg voor iemand  2.6 1.1 

Te duur  2.5 1.4 
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ITEMS VAN BELEMMERINGEN Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Activiteiten spreken niet aan  2.9 3.9 

Geen interesse  3.1 4.0 

Heb ik nooit gedaan  2.2 2.9 

Geen tijd  1.9 3.1 

 
De senioren die moeilijker rond komen geven minder vaak als motief: de activiteiten spreken niet 
aan, geen interesse, heb ik nooit gedaan en geen tijd. 
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BIJWONEN CULTURELE EVENEMENTEN 

De mate waarin ouderen culturele evenementen bijwonen, wordt gemeten aan de hand van vraag 

73 (items 1 tem 4, 8 tem 12, 14 tem 15 en 18 tem 20). De vraag klinkt als volgt: “Hoe vaak woont 
u onderstaande culturele evenementen bij?”. De ouderen konden kiezen uit vijf 
antwoordmogelijkheden: nooit, één keer per jaar, meerdere keren per jaar, één keer per maand of 
meerdere keren per maand. 

 

Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 

Zwevegem 

West-

Vlaanderen 
Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Bijwonen 
culturele 

evenementen 

0.47 0.49 0.65 0.59 0.58 

 

Hoe hoger de score, hoe vaker er culturele evenementen worden bijgewoond. We zien dat er 
globaal genomen door de senioren weinig culturele evenementen worden bijgewoond. We stellen 
geen verschil vast tussen de senioren in Zwevegem en de senioren uit andere regio‟s.  

 
Welke items scoren het hoogst ? 
 
De dimensie 'Bijwonen culturele evenementen' werd gemeten aan de hand van 14 items. Deze 14 
items werden samengevoegd tot 3 subdimensies. Voor elk van deze subdimensies staat hieronder 
de score op 10. 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen BVergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

theater 0.53 0.48 0.63 0.58 0.60 

muziek 0.38 0.51 0.60 0.54 0.59 

Kunst 0.49 0.50 0.71 0.66 0.55 
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De senioren uit Zwevegem bezoeken het vaakst het theater en het minst vaak een 
muziekevenement.  
In vergelijking met de Vlaamse senioren bezoeken ze in Zwevegem iets minder vaak muziek- en 
kunstevenementen. Ook in vergelijking met gemeenten met eenzelfde dichtheidsklasse worden er 

in Zwevegem minder vaak muziekevenementen bezocht. 
 
 

 
 
Het meest worden volgende evenementen door de senioren in Zwevegem bezocht: 
- klassiek theater 
- hedendaags theater 
- klassieke muziek 
- klassiek kunsten 
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Het minst vaak: 

- cabaret 

- folk/wereldmuziek 
- jazz 
- opera 
 

 
 
ITEMS BIJWONEN CULTURELE EVENEMENTEN Score op 10 

 500-999 1.000-1.499 1.500 

Klassiek theater 0.3 0.6 1.2 

Hedendaags theater 0.2 0.8 0.9 

Comedy 0.2 0.4 0.6 

Cabaret 0.1 0.5 0.4 

Klassieke muziek 0.6 0.6 1.5 

Opera 0.1 0.2 0.4 

Kunst met educatieve functie 0.1 0.4 0.7 

Klassieke kunsten 0.1 0.5 1.4 

Hedendaagse kunst 0.1 0.5 0.9 

 
Senioren uit de laagste inkomensklasse bezoeken minder vaak: klassiek en hedendaags theater, 

comedy, cabaret, kunst met educatieve functie, klassieke en hedendaagse kunst. Senioren uit de 
middelste inkomensklasse bezoeken minder vaak klassieke muziek. Senioren uit de hoogste 
inkomensklasse bezoeken vaker klassiek en hedendaags theater, klassieke muziek, opera, kunst 
met educatieve functie, klassieke en hedendaagse kunsten.  
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ITEMS BIJWONEN CULTURELE EVENEMENTEN Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Klassiek theater  0.5 0.8 

Hedendaags theater  0.4 0.7 

Klassieke muziek  0.6 1.0 

Jazz  0.03 0.2 

Kunst met educatieve functie  0.2 0.5 

Klassieke kunsten  0.3 0.8 

Hedendaagse kunst  0.3 0.6 

 
Senioren die moeilijker rondkomen bezoeken minder vaak klassiek en hedendaags theater, 
klassieke muziek, jazz, kunst met educatieve functie, klassieke en hedendaagse kunst. 
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BELEIDSPARTICIPATIE 

Deze dimensie wordt gemeten door middel van de volgende vraag: “Zou u kunnen aangeven hoe u 

vindt dat het feitelijk gesteld is met de invloed van ouderen met betrekking tot …?” (vraag 63). 
Vervolgens worden acht items weergegeven, bijvoorbeeld het gemeentebeleid, het beleid van 
thuiszorginstellingen, het OCMW-beleid, … De respondenten konden kiezen uit vijf 
antwoordcategorieën: heel slecht, eerder slecht, noch slecht/noch goed, eerder goed of heel goed. 
Wanneer ouderen ervaren dat ze invloed hebben op beleidsdomeinen kan dat een aanzet zijn om 
politiek geëngageerd te blijven/worden. 
 

Gemiddelde score 
 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 
Vergrijzings-

klasse=3 
Dichtheids-
klasse=2 

Beleidsparticipatie 6.02 5.76 5.46 5.39 5.46 

 
Hoe hoger de score, hoe beter de senioren vinden dat het gesteld is met de invloed van ouderen 

met betrekking tot het beleid van de opgesomde instellingen. In Zwevegem menen de senioren 

gemiddeld genomen meer invloed te hebben op het beleid van diverse organisaties dan in de 
andere regio‟s. 
 
 
Welke items scoren het hoogst ? 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

het beleid van sociale 
huisvestingsmaatschappijen 

5.44 4.97 4.60 4.57 4.70 

het gemeentelijk beleid 6.07 5.67 5.28 5.24 5.32 

gemeentelijke raden 5.93 5.50 5.29 5.21 5.28 

het beleid van organisaties 
en instellingen in de 
gezondheidszorg 

6.08 5.88 5.56 5.53 5.58 

het beleid van 
thuiszorginstellingen 

6.22 6.10 5.86 5.78 5.86 

het beleid van organisaties 
die activiteiten voor 
ouderen organiseren 

6.36 6.25 5.87 5.79 5.92 

de inrichting van hun wijk 5.84 5.65 5.33 5.28 5.24 

OCMW beleid 6.23 6.03 5.87 5.71 5.80 
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Globaal genomen vinden de senioren uit Zwevegem dat ze de meeste invloed kunnen uitoefenen 

op het beleid van organisaties die activiteiten voor senioren organiseren. De minste invloed kunnen 

zij volgens hen uitoefenen op het beleid van de sociale huisvestingsmaatschappij. 
In vergelijking met de andere regio‟s menen de Zwevegemse senioren doorgaans dat ze meer 
invloed kunnen uitoefenen op het beleid van diverse organisaties. Alleen voor de volgende 
organisaties zien we tussen Zwevegem en de regio West-Vlaanderen geen verschil: het beleid van 
thuiszorginstellingen, het beleid van organisaties die activiteiten voor ouderen organiseren en de 
inrichting van hun wijk.      

 

 
 
De senioren uit Zwevegem zijn het meest tevreden over de invloed van senioren op het OCMW 
beleid en het beleid van ouderenorganisaties. Het minst tevreden zijn zij over de invloed van 
senioren voor wat betreft de inrichting van hun wijk en het beleid van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. 

 

 
Welke kenmerken van de respondenten zorgen voor significante verschillen tussen 
senioren ? 
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ITEMS VAN BELEIDSPARTICIPATIE Score op 10 

  Moeilijker 
rondkomen 

Makkelijker 
rondkomen 

Gemeentelijk beleid  5.6 6.2 

Gemeentelijke raden  5.5 6.1 

Organisaties voor ouderen  5.8 6.5 

Inrichting van de wijk  5.4 5.9 

 
Het enige verschil tussen categorieën van senioren dat we terugvinden is het verschil tussen 
senioren die moeilijker rondkomen en senioren die makkelijker rondkomen. Senioren die moeilijker 
rondkomen zijn minder tevreden over hun invloed op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke 

raden, het beleid van ouderenverenigingen en de inrichting van hun wijk. 
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Samenvatting 
 

In deze samenvatting worden alle dimensies nogmaals op een rijtje geplaatst. Het is de 

bedoeling dat we kunnen zien hoe de gemeente zich positioneert ten opzichte van West-

Vlaanderen, Vlaanderen, gemeenten met een gelijkaardige vergrijzingsgraad en gemeenten 

met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid. De dimensiescore voor de gemeente wordt 

weergegeven, alsook de symbolische voorstelling van de betekenisvolle verschillen tussen de 

gemeente en de vier benchmarks. Een min betekent dat de score van de benchmark 

betekenisvol lager is dan de score van de gemeente. Een plus betekent dat de score van de 

benchmark betekenisvol hoger is dan de score van de gemeente. Wanneer er niets staat, 

betekent dit dat er geen verschil is. 

 

  
Gemeente 
Zwevegem 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen Vergrijzingsklasse=3 Dichtheidsklasse=2 

Buurtbetrokkenheid 6.67 
    

Verhuisgeneigdheid 1.35 
    

Aangepastheid van de 

wijk 
8.45 - - - - 

Objectieve 
gezondheid 

6.78 
   

+ 

Zorgafhankelijkheid 8.18 
  

+ 
 

Uitgebreidheid van 
het netwerk 

5.16 
 

+ + + 

Eenzaamheid 2.90 
    

Negatieve 
stemmingsstoornissen 

2.56 
   

- 

Ervaren problemen 2.30 
 

+ + + 

Onveiligheidsgevoel 5.95 
  

+ 
 

Ouderdomsbeeld 5.04 + + + + 

Reden pensionering 1.50 
   

+ 

Mate van gemis van 
beroepsactiviteiten 

2.37 + + + 
 

Participatie 1.11 
 

- - 
 

Activiteitsgraad 3.33 
 

+ 
  

Motieven lid worden 
van vereniging 

6.44 - - - - 

Belemmeringen 
bijwonen activiteiten 
seniorenverenigingen 

2.86 
  

+ + 

Bijwonen culturele 
evenementen 

0.47 
    

beleidsparticipatie 6.02 - - - - 

 
 

We kunnen besluiten dat: 
 De Zwevegemse senioren meer tevreden zijn over de voorzieningen in hun wijk dan de 

senioren uit de andere regio‟s. 

 De Zwevegemse senioren ervaren minder beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten 

als gevolg van gezondheidsproblemen dan senioren uit gemeenten met een 

gelijkaardige bevolkingsdichtheid. 
 De Zwevegemse senioren zijn minder zorgafhankelijk dan de senioren uit een gemeente 

met een gelijkaardige vergrijzingsgraad. 
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 Het netwerk van de Zwevegemse senioren is minder uitgebreid dan dit van de senioren uit 

Vlaanderen, uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsgraad en 

bevolkingsdichtheid. 
 De senioren uit Zwevegem ervaren vaker negatieve stemmingsstoornissen dan de senioren 

uit een gemeente met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid. 
 De senioren uit Zwevegem ervaren minder vaak problemen dan de senioren uit 

Vlaanderen, uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsgraad en 
bevolkingsdichtheid. 

 De senioren uit Zwevegem voelen zich minder vaak onveilig dan de senioren uit een 
gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse.  

 De senioren uit Zwevegem hebben een positiever ouderdomsbeeld dan de senioren uit de 
andere regio‟s. Ze voelen zich minder vaak gediscrimineerd omwille van hun leeftijd. 

 De Zwevegemse senioren hadden minder concrete redenen om op pensioen te gaan 

dan de senioren uit een gemeente met een gelijkaardige dichtheidsklasse. 
 De Zwevegemse senioren gaven minder vaak aan dingen te missen sinds ze op pensioen 

zijn dan de Vlaamse en de West-Vlaamse senioren en de senioren uit een gemeente met 
een gelijkaardige vergrijzingsgraad. 

 De Zwevegemse senioren zijn vaker lid van organisaties dan de Vlaamse senioren en de 
senioren uit een gemeente met een gelijkaardige vergrijzingsklasse. 

 De activiteitsgraad van de Zwevegemse senioren ligt lager dan deze van de Vlaamse 

senioren. De Zwevegemse senioren beoefenen m.a.w. minder vaak een of meerdere van de 
opgesomde activiteiten. 

 De senioren in Zwevegem hebben vaker een expliciete motivatie om lid te worden van een 
ouderenvereniging dan de senioren uit de andere regio‟s. 

 De senioren uit Zwevegem halen minder belemmeringen aan om niet vaker te participeren 
aan activiteiten van seniorenverenigingen dan senioren uit een gemeente met een 
gelijkaardige vergrijzingsklasse of bevolkingsdichtheid. 

 De Zwevegemse senioren vinden dat het beter gesteld is met de invloed van de senioren 
op het beleid van de vernoemde organisaties dan de senioren uit de andere regio‟s. 

  


