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DOELSTELLINGEN PAS’09

� Betrouwbare, beleidsrelevante cijfers en inzichten 

opleveren over o.a.:
� Hoe staat het met de participatie ?

� Wie participeert en wie niet ? Waarom participeren 

bepaalde groepen meer of minder dan andere?

� Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die 

met leefstijlen ?

� Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde 

participatie ?

� Met welke verwachtingen en motieven wordt 

geparticipeerd?

� Hoe staat het met de participatie aan lokale 

voorzieningen?

� Hoe evolueert de participatie ?



DATA

� Ontwerpen meetinstrument (2008)
� uitgangspunten

� ingebed in wetenschappelijk literatuur

� volgens eisen methodologische kwaliteit en rigiditeit

� afstemming met beleid op diverse niveaus

� in grote mate de facto samensmelting van 2 afzonderlijke 

surveys uit vorige steunpuntengeneratie (cultuur & sport)
☺ transversale linken uitdiepen

☺ gemeenschappelijk interpretatiekader

☺ ook internationaal unieke dataset

☺ gemeenschappelijke valorisatie

� minder themaspecifieke diepgang

� niet steeds optimale vergelijking van participatie in de tijd en 

internationaal mogelijk

� geen mogelijkheid voor uitgebreid instrumentarium 

vernieuwende meetinstrumenten



DATA

� wel aantal nieuwe instrumenten o.a. voor: ICT, percepties, 

economische aspecten

� Dataverzameling (2009)
� 2-traps toevalssteekproef uit het Rijksregister

� mondelinge interviews bij respondenten thuis (CAPI)

� in onderaanneming uitgevoerd door Significant GfK

� strikte kwaliteitseisen en permanente opvolging en 

bijsturing door wetenschappelijke coördinatiecel

� 26/1/2009 - 22/11/2009

� in totaal 132 interviewers op pad

� gemiddeld interview duurde 73 minuten

� 3.144 interviews gerealiseerd

� netto respons van 68%

� hoge kwaliteit van gegevens laat conclusies over bevolking 

toe



DATA

� Eerste analyses (2010):
� uitgangspunten

� volgens wetenschappelijk kwaliteitsstandaarden

� vertrekkend van gemeenschappelijke bril op 

participatie(verschillen)

� gericht op beleidsrelevantie

� via gemeenschappelijke valorisatie, met 2 boeken en deze 

studiedag als eerste start



STATISTISCHE TERZIJDE

� rond elk cijfer: denk foutenmarge van ± 2 procentpunten

30% � [28% , 32%]

� bij besprekingen: nadruk op statistische significante 

verschillen: verschillen die met grote mate van 

betrouwbaarheid ook gelden in de bevolking (en niet 

enkel in de steekproef), ook voor vergelijkingen in de tijd

� bivariate kruisingen kunnen misleidend zijn; zijn goed als 

eerste verkenning, maar moeten aangevuld worden met 

multivariate analyses: netto-verschillen


