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Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek 
 
Samenvatting 
 
Het sociaal behoeftenonderzoek werd uitgevoerd door GfK Significant aan de hand 
van een vragenlijst. Deze werd opgebouwd rond de volgende thema’s: wonen, 
opvang van kinderen / jongeren, zorg en gezondheid, verenigingsleven. In totaal 
werden 398 geldige interviews gerealiseerd. 
 
De resultaten tonen aan dat voor de inwoners van Boortmeerbeek de belangrijkste 
sociale thema’s of basisbehoeften de volgende zijn (in deze volgorde): 
 Toegang tot basisgezondheidszorg 
 Toegang tot opvang van specifieke doelgroepen (kinderen / jongeren en ouderen) 
 Het recht op een behoorlijke woning 
 Toegang tot huishoudelijke hulp 
Juridische bijstand en cultuur worden duidelijk veel minder als een (belangrijk) 
sociaal thema gezien. 
 
De belangrijkste (gepercipieerde) taken van het sociaal beleid in Boortmeerbeek 
liggen op het vlak van: 
 Wonen 
 Toegang tot ouderenzorg 
 Hulp en ondersteuning bij het huishouden 
en in mindere mate ook op het vlak van: 
 Toegang tot juridische ondersteuning 
 Toegang tot opvang van kinderen en jongeren 
 
Een opvallende vaststelling is dat basisgezondheidszorg (ook al is het, het 
belangrijkste sociale thema) niet als één van de kerntaken van het sociaal beleid 
wordt beschouwd. De reden hierachter kan worden gezocht en gevonden in de 
bestaande perceptie dat alle inwoners sowieso reeds voldoende toegang hebben tot 
basisgezondheidszorg, waardoor deze behoefte vervalt. Ook cultuur wordt duidelijk 
niet beschouwd als een kerntaak van het sociaal beleid en van het OCMW. De 
reden is hier echter verschillend: cultuur wordt niet gezien als een belangrijk sociaal 
thema (lees: als een basisbehoefte van de mens). 
 
Deze bevindingen wijzen al aan dat er bij (een deel) van de inwoners een foutief 
beeld bestaat over de inhoud van het sociaal beleid en de taken en 
verantwoordelijkheden ervan. Dit onderlijnt de behoefte aan duidelijke informatie en 
communicatie. 
 
We bespreken de belangrijkste conclusies voor elk thema. 
 

WONEN 
 
Uit de resultaten blijkt dat er bij de inwoners van Boortmeerbeek wel degelijk een 
perceptie bestaat dat het sociaal woonbeleid hiaten bevat. Een meerderheid van de 
steekproef is van mening dat: 
 er onvoldoende betaalbare kwalitatieve woningen te koop (54%) en te huur (52%) 

zijn 
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 er onvoldoende premies zijn van overheidswege om wonen betaalbaar te maken 
en te houden (49%) 

 er onvoldoende sociale woningen zijn (46%). 
 
Bovendien voelt het gros van de inwoners zich onvoldoende geïnformeerd op dit vlak 
(60%) en is het onduidelijk waar ze terecht kunnen met vragen (50%). 
 
1 op 5 inwoners geeft ook aan moeite te hebben met het afbetalen van de woning of 
met het (laten) uitvoeren van grote herstellingswerken indien nodig. 
 
Deze cijfers nemen enkel toe wanneer we kijken naar de subgroep van inwoners van 
wie het inkomen onvoldoende is om gemakkelijk rond te komen - toch 14% van alle 
bevraagde inwoners. 
 
Daarentegen is de tevredenheid over de huidige woning eerder groot en is de 
expliciete behoefte aan sociale oplossingen (sociale woning of bouwgrond) eerder 
beperkt - behalve bij de risicogroep van inwoners met een onvoldoende inkomen en 
alleenstaanden. Er wordt daarentegen wel degelijk een behoefte uitgedrukt ten 
aanzien van informatie op het vlak van wonen aan de ene kant en ten aanzien van 
premies en subsidies voor renovaties en energiezuinige maatregelen aan de andere 
kant. Deze laatste behoefte kan duidelijk worden gelinkt aan de grootte van de 
subgroep die aangeeft dat grote werken of renovaties aan de eigen woning zich 
binnen de komende 5 jaar aandienen. 
 
De bekendheid van sociale oplossingen op het vlak van wonen is eerder beperkt 
(vooral van het sociaal verhuurkantoor Social). Opvallend (en deels verontrustend) is 
dat in de jongste leeftijdsgroep 1 op 4 inwoners zegt binnen 5 à 10 jaar niet langer in 
Boortmeerbeek te zullen wonen. 
 

OPVANG VAN KINDEREN EN JONGEREN 
 
Algemeen is de evaluatie van het aanbod aan voor- en naschoolse kinderopvang in 
Boortmeerbeek sterk gerelateerd aan de leeftijd van het kind / de kinderen in 
kwestie. 
 
 Nood aan opvang stelt zich duidelijk vooral voor kinderen tussen 0 en 12 jaar (dus 

voorschoolse opvang en opvang van kinderen van de kleuter- en lagere school). 
o De opvangmogelijkheden van kinderen van de kleuter- en lagere school worden 

daarbij eerder positief geëvalueerd op het vlak van aanbod en bereikbaarheid - 
hoewel het organiseren van de opvang van kleuter- en lagere schoolkinderen 
eerder moeilijk is en blijft voor ±1 op 3 van de ouders (oplopend tot 42% in de 
vakantieperiodes). In dit kader kunnen we ook de grote bekendheid en het 
relatief grote gebruik van Ravot zien (45% van de inwoners met kinderen 
tussen 3 en 12 jaar doet minstens af en toe een beroep op de diensten van 
Ravot). Bovendien kennen alle inwoners die behoefte hebben aan de diensten 
van Ravot deze opvangmogelijkheid en doen ze er allen beroep op. Er is met 
andere woorden geen discrepantie tussen de behoefte en de bekendheid op dit 
vlak. 

o De voorschoolse opvangmogelijkheden liggen dan weer duidelijk heel wat 
moeilijker: 57% van de inwoners met kinderen tussen 0 en 2 jaar en 44% van 
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de inwoners met kinderen tussen 3 en 6 jaar ervaren de opvangmogelijkheden 
hier als ontoereikend. 

 
 De ondervraagde inwoners zijn het er quasi unaniem over eens dat de 

opvangmogelijkheden voor kinderen van middelbare schoolleeftijd in 
Boortmeerbeek heel schaars zijn. Deze blijken echter ook minder belangrijk: 
o De impact ervan op de evaluatie van de mogelijkheden voor kinderopvang in 

het algemeen is vrijwel onbestaande. 
o De opvangmogelijkheden voor en na school spelen quasi geen rol meer in de 

keuze van een middelbare school (daar waar dit wel het geval is voor 35 à 50% 
van de inwoners met kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd). 

o De organisatie van de opvang van middelbare schoolkinderen wordt duidelijk 
als veel gemakkelijker gezien dan voor kinderen van kleuter- en lagere school. 

 
Ook op het vlak van kinderopvang wegen de kosten vrij zwaar door op het 
gezinsbudget - met stijgende kosten en toenemende (gepercipieerde) moeilijkheid 
naarmate de leeftijd van het kind stijgt. 
 
Bijna 1 op 3 ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar geven dan ook aan dat ze 
behoefte hebben aan een toelage voor kinderopvang of schoolkosten. Opvallend zijn 
hier echter: 
 enerzijds dat het grootste deel van de inwoners die al dergelijke toelagen 

aanvroegen er niet voor in aanmerking kwamen (hoewel ze er wel degelijk een 
behoefte aan uitdrukken). 

 anderzijds de relatief grote onbekendheid van het bestaan van een mogelijke 
toelage voor kinderopvang. 

 
De vorige bevinding kunnen we tevens zien binnen het kader van de algemene 
perceptie (50%) dat er een gebrek is aan informatie rond kinderopvang en dat het 
niet duidelijk is waar men terecht kan bij vragen daaromtrent. 
 
Ook op het vlak van ondersteuning bij opvoeding is er eerder nood aan informatie 
dan aan daadwerkelijke hulp aan huis (bij het opvoeden of bij het maken van 
huiswerk). 
 

ZORG EN GEZONDHEID 
 
Ook op het vlak van zorg en gezondheid kunnen we vaststellen dat er nood is aan 
een betere informatiedoorstroming naar de inwoners. Dit wordt indirect ook bevestigd 
door de geringe bekendheid van het bestaande aanbod aan ondersteuning op dit 
vlak en door de eerder grote behoefte die wordt uitgedrukt ten aanzien van een 
centraal punt waar men terecht kan bij vragen hieromtrent (4 op 10 inwoners). 
Opvallend is dat de oudere leeftijdsgroep claimt beter geïnformeerd te zijn - zowel op 
het vlak van medische gezondheidszorg als op het vlak van huishoudelijke 
ondersteuning en ouderenzorg.  
 
Specifiek op het vlak van medische gezondheidszorg wordt het aanbod en de 
bereikbaarheid van de gespecialiseerde hulpverleners unaniem als goed en 
toereikend ervaren. De beschikbaarheid van (vooral) huishoudelijke hulp en (ook) 
hulp voor ouderen wordt dan weer duidelijk als een werkpunt beschouwd. Echter, 
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ook hier kan de hierboven vermelde onwetendheid en onbekendheid van het aanbod 
een impact hebben. We zien immers dat de oudere inwoners, die zich beter 
geïnformeerd voelen in het algemeen, ook beter bekend zijn met het beschikbare 
aanbod enerzijds en een positiever beeld hebben van de bestaande dienstverlening 
anderzijds. 
 
Ook op het vlak van zorg en gezondheid stellen we vast dat de subgroep van 
inwoners met een onvoldoende inkomen het moeilijk heeft - zowel wat betreft de 
financiële last ervan als het vinden van de juiste informatie. Dit is zeker een 
aandachtspunt aangezien net deze groep vaker beroep doet op deze diensten en er 
vaker nood aan heeft. 
 
Er is duidelijk interesse in en behoefte aan een aantal (bestaande en nieuwe) 
diensten op het vlak van zorg en gezondheid: 
 Klusjesdienst (40%) 
 Centraal punt waar een deskundige u verder helpt bij vragen rond zorgverlening 

(39%) 
 Tuinonderhoud (37%) 
 Dienstencentrum (30%) 
 Schoonmaakhulp (29%) 
 

VERENIGINGSLEVEN 
 
De toegang tot cultuur en verenigingsleven wordt over het algemeen minder sterk 
beschouwd als een sociaal thema en dus minder vaak als een taak van het sociaal 
beleid. De reden hierachter kan waarschijnlijk worden gelegd in een perceptie dat op 
dit vlak slechts inspanningen mogen worden gedaan als alle andere 
(basis)behoeften zijn vervuld (cfr. de pyramide van Maslow). 
 
Toch stellen we opnieuw vast dat ook op dit vlak wel degelijk een potentieel risico 
bestaat in de doelgroep van inwoners met een onvoldoende inkomen (niet zozeer in 
termen van evaluatie doch wel in termen van gedrag): 
 Zij kennen een meer frequent gevoel van verveling (29%) en eenzaamheid (53%). 
 Zij doen minder vaak activiteiten met anderen. 
 De helft van deze subgroep zegt geen uitgaven te doen op dit vlak. 
 
Vooral jongeren zijn kritisch en streng in hun evaluatie van het verenigingsleven in 
Boortmeerbeek: 
 Zij vinden vaker dat er onvoldoende aandacht is voor vrije tijd en samenleven en 

dat er onvoldoende initiatieven worden genomen op dit vlak. 
 De voorgaande bevinding wordt bevestigd door het feit dat ze ook vaker effectief 

lid zijn van een club of vereniging buiten Boortmeerbeek. 
 Zij geven over het algemeen aan vaker te kampen te hebben met een gevoel van 

verveling en eenzaamheid. 
 Mogelijks kunnen we hier een link zoeken met het feit dat 1 op 4 jongeren 

aangeeft niet meer in Boortmeerbeek te willen wonen binnen 5 à 10 jaar. 
 
Tenslotte wat betreft de thema’s waarover de inwoner zelf meer informatie wenst, 
stellen we vast dat:  
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 inwoners met inwonende kinderen meer geïnformeerd willen worden over de 
opvangmogelijkheden van kinderen en jongeren (36%). 

 de jongste leeftijdsgroepen (15-45 jaar) meer geïnformeerd willen worden over 
cultuur en vrije tijd (44% bij 15-25 jarigen en 42% bij 26-45 jarigen). 

 de oudste leeftijdsgroep 66+ meer geïnformeerd wil worden rond 
basisgezondheidszorg (48%).  

 inwoners 45+ meer geïnformeerd willen worden rond hulp en ondersteuning bij 
huishoudelijke taken (53% bij 46-65 jarigen en 75% bij 66+ ers) en over diensten 
speciaal voor ouderen (47% bij 46-65 jarigen en 78% bij 66+ ers). 

 inwoners van wie het inkomen voldoende is meer info willen ontvangen rond 
cultuur en vrije tijd (34%) - versus inwoners van wie het inkomen onvoldoende is 
iets meer over wonen / basisgezondheidszorg / hulp bij huishoudelijke taken en 
toegang tot juridische ondersteuning. 

 


