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Een bevolkingsonderzoek biedt de unieke kans om niet-

participanten te bevragen

• Drempels (= redenen van niet-deelname) van internetgebruik,      

concerten, theater, musea, sport

• Beleidsaandacht voor participatiedrempels 

• Fragmentaire kennis van drempels

• Opmerking: zelfrapportering van drempels

heterogeniteit van niet-participanten



Internetgebruik

• 31.1% heeft de voorbije zes maanden geen of slechts een 

uitzonderlijke keer internet gebruikt, los van job of opleiding.

• Resultaten zijn sterk leeftijdsbepaald (77% van de niet-

internetgebruikers zijn 55 jaar of ouder)
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Ik vind het internet gevaarlijk (virussen, privacy, ...)

Ik ben bang om fouten te maken

Ik vind een internetaansluiting te duur

Ik vind het internet niet nuttig
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Ik heb er geen tijd voor

Het aanbod op het internet interesseert me niet

Ik weet niet hoe ik het internet moet gebruiken

Ik ben te oud om nog te beginnen met internet

Internet interesseert me gewoon niet

Drempels internetgebruik (%)



Cultuurparticipatie

• Concerten: 81.9% participeert niet (voorbije 6 maanden)

• Theater: 75.1% participeert niet (voorbije 6 maanden)

• Musea: 72.4% participeert niet (voorbije 6 maanden)

• 7 types van drempels: informatiedrempels, fysieke 

beperkingen, sociale drempels, geografische drempels, financiële 

drempels, tijdsgebrek en motivatiedrempels



0 10 20 30 40 50 60

Motivatiedrempels

Tijdsgebrek

Geografische drempels

Financiële drempels

Sociale drempels

Informatiedrempels

Fysieke drempels

Drempels concertbezoek (%)



0 10 20 30 40 50 60 70

Motivatiedrempels

Tijdsgebrek

Geografische drempels

Sociale drempels

Informatiedrempels

Financiële drempels

Fysieke drempels

Drempels theaterbezoek (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80

Motivatiedrempels

Tijdsgebrek

Geografische drempels

Sociale drempels

Informatiedrempels

Fysieke drempels

Financiële drempels

Drempels museumbezoek (%)



Cultuurparticipatie

• Belangrijkste drempel: motivatiedrempel

• Daarnaast tijdsgebrek en geografische drempel

• Gemiddeld tot laag belang van informatiedrempels en weinig 

financiële drempels 

• De meest tastbare drempels hebben vaak het kleinste aandeel



Sport

• 48.2% beoefent geen sport op regelmatige basis

• Ook hier een opdeling in 7 types van drempels 

+ extra sportspecifieke drempels (doorzettingsvermogen, 

conditie, sportinfrastructuur, leeftijd)
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Sport

• Meer fysieke drempels; minder motivatiedrempels

• Opmerkelijke cijfers:

“Conditie niet goed genoeg” (28,1%)

“De uren passen mij slecht” (20%)

Laag aandeel geografische drempels (8,4%) 



Algemeen

• Niet-tastbare, mentale drempels zijn belangrijker dan 

praktische drempels

•Weinig financiële drempels

• Verder onderzoek naar mentale drempels wordt straks verder 

toegelicht 


