
   

    

 

 

 

 

 

 

 

UW MENING OVER ONZE SAMENLEVING 

 

Geachte [heer/mevrouw] [Naam], 

U bent samen met 3 000 andere mensen in België uitgekozen om deel te nemen 

aan de achtste ronde van het Europees Sociaal Onderzoek. 

Het Europees Sociaal Onderzoek bestudeert wat mensen denken over het 

samenleven in België en de maatschappelijke veranderingen die ons leven 

beïnvloeden. Het onderzoek wordt in België uitgevoerd door de KU Leuven, de 

Université de Liège en onderzoeksbureau TNS Dimarso.  

Binnenkort zal een interviewer van onderzoeksbureau TNS Dimarso u bezoeken. Hij of 

zij zal het onderzoek voorstellen en een afspraak maken voor een persoonlijk 

interview.  

Uw deelname is van het grootste belang want uw mening telt. 

U vindt meer informatie over het onderzoek in de bijgevoegde folder. Indien u nog 

vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met onderzoeksbureau TNS Dimarso 

op het gratis nummer 0800 40638. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Prof. dr. Geert Loosveldt 

Nationaal Coördinator ESS 

Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE) 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Parkstraat 45 - bus 3601, 3000 Leuven 
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Meer informatie 

Meer informatie over het Europees Sociaal 

Onderzoek kan u vinden op de website: 

www.essbelgium.be. 

www.essbelgium.be 



Voorwaarden om in België te 

komen wonen? 

Gemiddeld vinden mensen in België het 

eerder onbelangrijk dat migranten blank 

zijn of een christelijke achtergrond 

hebben. Belangrijker zijn hun taal, 

beroepsvaardigheden en opleiding. Dit 

verschil bestond al in 2002 (wit). In 2014 

(rood) werd dit verschil nog duidelijker. 

Nederlands of Frans spreken 

goede opleiding 

beroepsvaardigheden 

christelijke achtergrond 

blank 

Heel  

onbelangrijk 

Heel  

Belangrijk       

Rijk en gelukkig? 

Mensen in de armere landen in Europa zijn 

gemiddeld een beetje minder gelukkig dan 

mensen in de rijkere landen in Europa. Er is 

wel weinig verschil tussen de gemiddeld-

rijke landen (waaronder België) en de rijkste 

landen Noorwegen en Zwitserland. 
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Onze gezondheidszorg, onze trots? 

Mensen in België zijn heel erg tevreden over de 

Belgische gezondheidszorg. Gemiddeld wordt er 

een score van 7.5 op 10 gegeven. Dit is de 

hoogste score in Europa.  

Een toekomst in de EU? 

In 2014 vond 38% van de mensen in België 

dat de Europese eenmaking te ver was 

gegaan. Dit percentage is een beetje 

gestegen ten opzichte van 2012 (34%) maar 

blijft nog ver onder de cijfers voor 

bijvoorbeeld Oostenrijk (60%) en het 

Verenigd Koninkrijk (54%). 



Belgen, zware drinkers? 

Bijna één op tien mensen in 

België drinkt elke dag alcohol. 

In de meeste Europese landen 

ligt dit percentage lager dan in 

België. Enkel in Portugal, Spanje, 

Frankrijk en Nederland ligt dit 

percentage hoger. 

Terwijl in België vaak alcohol gedronken 

wordt, wordt er per keer eerder een 

kleine tot middelgrote hoeveelheid 

gedronken: gemiddeld twee glazen bier 

of wijn als er gedronken wordt op een 

weekdag, vier als er gedronken wordt 

op een weekenddag. 
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