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Dit thesisonderzoek focust op de huidige cultuurparticipatie in de gemeente Opwijk. We gaan op 

zoek naar welke activiteiten of verenigingen succes hebben bij de Opwijkenaars en op welke 

manier ze deze informatie te horen krijgen. Er wordt vervolgens een huidig profiel weergegeven 

van de (non)-participanten, passanten en het kernpubliek. Ten slotte gaan we nog dieper in op de 

verschillende drempels die van belang kunnen zijn bij cultuurparticipatie.  

 

De data werden verzameld door het rondsturen van vragenlijsten naar 1000 inwoners uit Opwijk. 

273 inwoners hebben deze reeds vragenlijst ingevuld. Deze enquête bevat 21 vragen die ze 

kosteloos konden terug posten. Om een goed beeld te krijgen van de hele gemeente werd er een 

proportioneel gestratificeerde aselecte steekproef naar leeftijd genomen. Alle analyses werden 

verwezenlijkt via SPSS.  

 

In Opwijk is er een klein aantal participanten die bij het kernpubliek behoren in tegenstelling tot de 

grote meerderheid die we een frequente participant kunnen noemen. Non – participanten vinden 

we in kleine mate terug. We kunnen wel vaststellen dat er een vrij lage participatiegraad bij 

verenigingen is. Dit is ook te merken bij de aangeboden activiteiten vanuit de gemeente Opwijk. 

Maar men blijft wel trouw aan de eigen gemeente. De jongeren kunnen we het best als frequente 

participanten in tegenstelling tot de ouderen die veel minder deelnemen. Het favoriete medium 

over alle categorieën in Opwijk is het weekblad ‘’t Opwijks Leven’. Er springt geen enkele specifieke 

drempel uit met uitzondering bij de mensen die hun partner verloren hebben : zij ondervinden de 

praktische drempels als grote hindernis om deel te nemen.  

 

In toekomstig onderzoek zal uitwijzen of deze lage participatiegraad enkel aan de gemeente Opwijk 

toe te kennen is, of dat het een fenomeen in de samenleving is. 
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Dit thesisonderzoek behandelt de cultuurparticipatie van de gemeente Opwijk. Het geeft een beeld 

van de succes activiteiten en dito verenigingen. Het huidige profiel van de (non) – participanten, 

passanten en kernpubliek wordt beschreven. Ten slotte staan we nog even stil bij de drempels die 

cultuurparticipatie met zich meebrengen. De resultaten zijn verkregen door  een vragenlijst, 

ingevuld door 273 inwoners. Er kan besloten worden dat er een hoge graad van frequente 

participatie te vinden is over alle gebieden heen. De Opwijkenaar blijft ook trouw aan zijn eigen 

gemeente op gebied van cultuurbeleving. 
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DEEL 1 : PROBLEEMSTELLING, LITERATUURSTUDIE EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

 

1. PROBLEEMSTELLING 

 

Het gezamenlijke beheersorgaan voor de openbare bibliotheek en het 

gemeenschapscentrum stelde het aanbod van het gemeenschapscentrum in vraag. Ze 

kwamen tot de vaststelling dat ze geen zicht meer hebben op de participanten van de 

hele gemeente Opwijk. In 2010 waren er in de gemeente Opwijk drie 

familievoorstellingen, dertien schoolvoorstellingen, elf podiumactiviteiten en 32 

samenwerkingsactiviteiten met financiële inbreng van het gemeenschapscentrum (Van 

Nieuwenborgh, 2011).  Om terug te komen op het feit dat er in de gemeente Opwijk 

minder aan publieke cultuur wordt deelgenomen, zullen we een vergelijking maken 

tussen de familievoorstellingen en schoolvoorstellingen ten opzichte van de vorige jaren. 

 

Tabel 1 : Evolutie familievoorstellingen 2005 – 2010. 

 

 

 

 

Tabel 2 : Evolutie schoolvoorstellingen 2000 – 2010.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal 

voorstellingen 

63 48 65 50 63 74 67 82 49 49 33 

Aantal 

aanwezigen 

1154 6519 7735 7288 8942 10600 9611 11336 7235 6216 5287 

 

De nood aan dit onderzoek kunnen we het best uitleggen aan de hand van deze twee 

bovenstaande tabellen (1 – 2). We zien hier een grote daling van culturele activiteiten 

maar de vermindering van het aantal participanten zelf is nog aanzienlijker. Het doel van 

dit onderzoek is om een duidelijk beeld te scheppen van de participant en de non –

participant, en waarom hij eventueel niet deelneemt aan culturele activiteiten. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal voorstellingen 5 5 4 3 3 3 

Aantal aanwezigen 1 052 932 411 548 554 407 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

2.1 CULTUURPARTICIPATIE 

2.1.1 DEFINITIE 

 

2.1.1.1 CULTUUR 

 

Alvorens uit te leggen wat het begrip cultuur exact inhoudt, gaan we eerst de afkomst 

van dit woord van dichterbij ontleden.  

Het begrip cultuur is afkomstig van het Latijnse woord cultura, wat afgeleid werd van het 

werkwoord colere. Dit laatste woord betekende: verzorgen, beoefenen en vereren. Het 

was in die tijd de gewoonte om bij het woord cultura toe te voegen wat er behandeld 

werd. We kunnen dit in de huidige samenleving vertalen als eetcultuur of de cultuur van 

de eetgewoontes. Een ander voorbeeld is de politieke cultuur of de manier waarop de 

politiek beoefend wordt. Op deze manier is het mogelijk om oneindig veel 

samenstellingen te maken.  

 

We stellen zo vast dat er immers geen universele definitie van cultuur mee ontwikkeld is 

en dat er bijgevolg veel verklaringen voor het woord cultuur te vinden zijn. Maar al deze 

verklaringen/definities sluiten mekaar niet uit, maar vullen elkaar aan (De Schryver, 

2005). 

 

Eén van die veelzijdige definities is deze van UNESCO (2002) :  

Een ruime betekenis van cultuur is: alles wat mensen maken en doen. In een 

meer sociologische betekenis is cultuur de leefstijl van een samenleving, 

samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en 

gebruiken. Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun 

identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen 

op tradities, overleveringen en het materiële cultureel erfgoed. In de klassieke 

definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel erfgoed en de media. 

We kunnen wél een algemeen onderscheid maken tussen de veelheid aan definities. Al 

deze omschrijvingen zijn volgens Laermans, Vandoorne, Waege (2003) onder te verdelen 

in drie verschillende categorieën. 
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- Humanistische benadering   

Deze aanpak omkadert alle definities van de traditionele hoge cultuur. Ze bakent zich 

specifiek af tot de letteren en de schone kunsten. Deze cultuur met de grote C komt 

overeen met het oorspronkelijke burgerlijke idee van Bildung, of anders gezegd het 

cultiveren van de eigen identiteit. Mensen wilden koste wat kost bij de kunstliefhebbers 

horen. Deze cultuur was nauw verbonden met de persoonlijkheid van de opkomende 

burgerij in de 18e eeuw. Het waren immers zij die bepaalden welke cultuur er in die tijd 

dé norm was. Cultuurparticipatie kan dus via deze humanistische benadering vertaald 

worden als kunstenparticipatie. We kunnen hier trouwens ook een link maken met de 

socioloog Pierre Bourdieu (Laermans & Vander Stichelen, 2007). Hij was immers één van 

de koplopers in de cultuursociologie. Bourdieu heeft zich verdiept in de verschillende 

vormen van het menselijk handelen. Deze benadering deed hij aan de hand van een 

klassenmodel. Hij is daarbij van mening dat we ons individueel handelen kunnen indelen 

in vier grote kapitaalvormen, nl. in het economische, het culturele, het sociale en het 

symbolische (De Meyer, 2005). Door de ongelijke verdeling van de klassen is het zo dat 

enkel de hogere of dominante klassen oplegden wat cultureel aanvaardbaar was en dit 

voor alle klassen uit de samenleving, net zoals bij de humanistische benadering 

gebeurde. Dit laatste gegeven is dan ook een grote kritiek op Bourdieu’ s bekende 

klassenmodel (Laermans & Vander Stichelen, 2007). 

 

- Mentalistische benadering 

Cultuur wordt hierbij verstaan als de opvattingen, de voorstellingen, de waarden en de 

normen. Deze elementen worden weergeven en getoetst aan de maatschappij. Men 

dringt hier dus cultuur terug tot het collectief bewustzijn (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006).   

 

 

- Symbolische benadering 

Bij deze laatste benadering zien we dat cultuur hier een historisch doorgegeven patroon 

van betekenissen is, welke worden belichaamd door middel van symbolen (Geertz, 1973; 

Laermans, Vandoorne & Waege, 2003). 

 

Daarbij kan ook hier vermeld worden dat Caron (2006) opmerkt dat cultuur wordt 

gekenmerkt door de elementen, door de bouwstenen die we met elkaar delen, anders 

gezegd namelijk door datgene dat we samen erkennen als waardevol, eigen en 

essentieel. Tevens beweert Caron dat een mens zelf zijn/haar keuzes moet kunnen 

maken tussen hoge en lage cultuur. Om deze twee laatstgenoemde termen uit te leggen, 
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keren we nog eens terug naar de herkomst van het woord cultuur (Van Ginneken, 2008). 

Cultuur kunnen we ook vertalen als de groei van een samenleving door de opkomst van 

tradities. Men kan hier een onderscheid maken tussen geciviliseerde en primitieve 

cultuur, of kort gezegd hoge en lage cultuur. Onder hoge cultuur verstaan we de ernstige 

muziek in de grote concertzalen, de tentoonstellingen in musea en de galeries als tevens 

de gastronomie van sterrenrestaurants. Enkele voorbeelden van lage cultuur zijn de 

alledaagse popmuziek, de televisiesoaps en de fastfoodketens. Deze laatstgenoemden 

worden eerder beschouwd als de gewone volkscultuur. Een echte scheidingslijn tussen 

deze twee vormen van cultuur is er echter niet.   

 

Immers, als we aan cultuur deelnemen, ondernemen we belangrijke stappen van 

integratie en emancipatie. Zo wordt en is cultuur de reflectie over hoe we zelf zijn 

(Geldof & Driessens, 2006). 

Maar vooreerst zullen we het woord cultuurparticipatie verder toelichten.  
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1.1.1.2 CULTUURPARTICIPATIE 

 

Cultuurparticipatie kunnen we het best omschrijven als de deelname aan een willekeurige 

vorm van cultuur. We kenmerken het ook als het deel uitmaken van een cultuur en deze 

cultuur dan ook levendig nabootsen (Lievens, 2005). Als we spreken van een 

cultuurparticipant dan hebben we het hier over iemand die deelneemt aan het 

professionele aanbod van symbolische goederen zoals het lezen van boeken, het 

bijwonen van theatervoorstellingen, het bekijken van beeldende kunsten, enz (Bergé 

e.a., 2005). We gaan hier ook een onderscheid maken tussen een passant en een 

frequente participant. Een passant zien we als iemand die één of twee keer per jaar 

deelneemt. Een frequente participant daarentegen neemt drie of meer keer per jaar deel 

aan het culturele leven (Verté e.a., 2010). Het kernpubliek wordt vertaald als die  

deelnemers die minstens twee maal per maand participeren aan cultuur (Vlaamse 

Gemeenschap, 2005). Een non – participant doet nooit mee aan het culturele gebeuren. 

 

Binnen het domein van participatie kunnen we enkele onderverdelingen maken. Er is een 

verschil op te merken tussen private & publieke participatie (Lievens en Waege, 2011) 

maar ook tussen receptieve & actieve participatie (Verté e.a., 2010).  

Een eerste onderdeel is private participatie, deze cultuurdeelname kunnen we situeren in 

de private sfeer (Lievens en Waege, 2011).  

Publieke participatie daarentegen is dus een cultuurdeelname in de publieke sfeer. Het 

komt overeen met het zeggen dat we hier buitenshuis participeren (Van Steen e.a., 

2011). Wij gaan ons in deze thesis vooral toespitsen op deze vorm van 

cultuurparticipatie. 

Een receptieve participant kunnen we omschrijven als iemand die consumeert van of 

deelneemt aan de geproduceerde cultuur (Van Steen e.a., 2011). We kunnen het beter 

verwoorden als iemand die bezoeker of toeschouwer is, zonder eigen actieve inbreng 

(Verté e.a., 2010).  

Een actieve of creatieve participant parafraseren we als een figuur die zelf meedoet in 

het creatieproces van een cultuurwaar (Van Steen e.a., 2011). Of eenvoudiger gezegd is 

het iemand die aan amateuristische kunstbeoefening doet. (Lievens & Waege, 2011).  
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Visueel kunnen we de verschillende vernoemde en besproken vormen van 

cultuurparticipatie in de figuur (1) hieronder terugvinden. We gebruiken deze figuur om 

de termen uit te leggen aan de hand van voorbeelden. 

 

 

 

1 Meespelen in een toneelvoorstelling 

2 In de eigen woonkamer piano – spelen 

3 In de tuin een roman lezen 

4 Een humorvoorstelling bijwonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Figuur (1) : Verschillende vormen van cultuurparticipatie 
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3 
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 Actieve 

participatie 

Receptieve 

participatie 

Private 

participatie 

Publieke 

participatie 
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2.1.2 DREMPELS VAN HET PARTICIPATIEGEDRAG 

 

 

Een cruciale doelstelling uit de beleidsnota 2009 - 2014 van Joke Schauvliege is het 

proberen weg te werken van de participatiedrempels. Iedereen zou immers vrije toegang 

moeten kunnen krijgen om aan  elke vorm van cultuur deel te nemen. Daarvoor leggen 

we allereerst de verschillende soorten participatiedrempels uit. 

 

We kunnen een duidelijk verschil constateren tussen een individuele drempel, dit is een 

drempel die van de persoon zelf uit gaat, en een structurele drempel, dewelke afkomstig 

kan zijn vanuit de vereniging (Lievens, 2005).  

 

Dit verschil is makkelijk weer te geven met onderstaande voorbeelden. Denken we maar 

aan het mobiliteitsprobleem: namelijk, indien men niet de mogelijkheid heeft om naar de 

activiteit te komen door deze beperking, kan en wordt er niet deelgenomen. Dit is een 

voorbeeld van een persoonsdrempel. Een ander voorbeeld hiervan kan zijn dat de 

aangeboden activiteit té duur is en dat daardoor het financiële plaatje het onmogelijk 

maakt om te participeren (Lievens, 2005). 

 

Een voorbeeld van een drempel die uitgaat van de vereniging, kan zijn dat de vereniging 

een onaangepast aanbod heeft. Zo komt het voor dat het aanbod van een bepaalde 

vereniging maar enkele personen aanspreekt. Een tweede voorbeeld dat behoort tot de 

verenigingsdrempel kan de voorwaarde tot deelname zijn. Zo kan er sprake zijn van 

allerlei - aan de leden opgelegde - regels, waar zij zich moeten aan houden. Een focus op 

het product in plaats van op het proces kan ook een drempel betekenen bij deelname in 

verenigingen (Lievens, 2005).  

 

We kunnen algemeen gezien de verschillende soorten drempels ook ondervedelen in 4 

categorieën (financieel, praktisch, inhoudelijk, sociaal en psychologisch).  

 

- Financiële drempels 

De meest zichtbare drempel voor cultuurparticipatie is de financiële hindernis (Lievens & 

Waege, 2011). De combinatie van het kostenplaatje van het lidgeld, alsook van de 

nodige verplaatsingen en/of van het nodige materiaal kan een barrière vormen om lid te 
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worden of te blijven van een bepaalde vereniging (De Dobbeleer & Maris, 2002). Hierbij 

komen ook nog de mogelijke verborgen of impliciete kosten. Een voorbeeld hiervan is de 

verwachting om er loten te kopen, of een verplicht doktersbriefje dat dient 

binnengebracht te worden bij een afwezigheid. Ook - bijvoorbeeld - het moeten bijleggen 

als men samen iets gaat drinken, kan hier een drempel betekenen (Lievens, 2005).  

Uit onderzoek van Laermans, Vandoorne & Waege (2003) blijkt dat economisch kapitaal 

bijna geen gevolg heeft op verschillen in de cultuurparticipatie.  

 

- Praktische drempels 

Hieronder vallen ook de geografische drempels (Lievens & Waege 2011). De 

bereikbaarheid van een locatie kan één van de praktische drempels zijn, dit is tevens een 

zwaar onderschatte drempel. Ook het moment waarop de activiteit plaatsvindt, mogen 

we niet onderschatten als mogelijke struikelblok. Hierbij komt nog eens dat mensen die 

enkel gebruik maken van het openbaar vervoer, niet kunnen meegenieten van een 

babbel na de voorstelling, zij moeten zich vaak haasten om de laatste bus of trein te 

kunnen halen (De Dobbeleer en Maris, 2002 ). 

 

- Inhoudelijke drempels 

Hiermee wordt bedoeld dat er activiteiten kunnen aangeboden worden die niet 

samenlopen met de persoonlijke interesses van mogelijke deelnemers. Denken we hier 

aan activiteiten die niet zijn afgestemd op de vraag, de behoeften of de noden van de 

bevolking (Lievens, 2005). Hier kunnen we ook bij vermelden dat de meeste mensen 

vaak geen weet hebben van de aangeboden activiteiten, bijgevolg zijn ze niet op de 

hoogte gebracht over het aanbod. Een vorig onderzoek van Lievens (2005) stelt dat de 

meeste inwoners van een dorp de informatie krijgen via een brochure aangeboden door 

het culturele centrum zelf. 

 

- Psychologische en sociale drempels 

Voor dit thesisonderzoek gaan we deze twee drempels samennemen. Zich wel of niet 

thuis voelen in de groep is een cruciaal element om wel of niet deel te nemen aan de 

aangeboden activiteiten. Iedereen verwacht op elk moment een gastvrij en gelijkwaardig 

onthaal. Het liefst willen alle deelnemers immers nooit als ongelijk of - nog erger - als 

minderwaardig behandeld worden (Lievens, 2005). Iedereen moet immers op elk 

moment dezelfde en ook alle optimale kansen krijgen om te kunnen participeren aan 

cultuur (Verté, 2010). Ook de sfeer bij een activiteit oefent een bepalende invloed uit. De 
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personen, die een eerder negatieve sfeer proeven, zullen dit niet op prijs stellen en 

afhaken. 

Trouwens, ieder lid van een vereniging beoogt een deelname aan activiteiten zonder 

kliekjes en zonder uitsluiting (Lievens, 2005). Deze minderwaardigheidsindrukken en -

gevoelens zijn vaak een rem op mogelijke of blijvende participatie. Bepaalde mensen 

kunnen zich namelijk schamen over hun thuissituatie of over hun afkomst (De Dobbeleer 

& Maris, 2002). 

 

Algemeen kan gesteld worden dat iedereen ook een duidelijke communicatie naar alle 

leden toe wenst. Er zou immers steeds een klimaat moeten ontstaan en ook constant 

moeten blijven waarin iedere persoon zich waardig kan ontplooien. Want zoals Joke 

Schauvliege ook in haar beleidsnota  (2009 – 2014) beschrijft, bevordert de deelname 

aan het verenigingsleven de integratie in de samenleving en werkt dit alles positief in op 

de kansen die men krijgt. 
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2.2 OPWIJK 

 

2.2.1 SITUATIESCHETS OPWIJK 

 

In dit deeltje wordt een korte voorstelling gegeven van wat de gemeente Opwijk zelf 

allemaal te bieden heeft. Hier wordt namelijk gesproken over de ligging, de demografie, 

de communicatiemiddelen, het toerisme en het sociaal – culturele vlak. 

 

Geografie 

Opwijk ligt in het noord – westen van Vlaams – Brabant, op de grens met Oost – 

Vlaanderen, en is omringd door de gemeenten Asse, Lebbeke, Baardegem en Merchtem. 

De dichtstbijzijnde steden zijn Dendermonde en Aalst.  

 

De gemeente Opwijk beschikt over één deelgemeente, Mazenzele, en over twee 

parochiegemeentes, namelijk Droeshout en Nijverseel.  

 

Figuur (2) : Een schets waar Opwijk en de entiteiten zijn gelegen. 

 

Mobiliteit 

Er zijn twee grote drukke toegangswegen die Opwijk doorkruisen. De eerste is de 

Steenweg Dendermonde – Brussel (N 47), de andere grote weg is de Steenweg naar 

Vilvoorde (N 211). Deze wegen geven niet de impressie Opwijk op te splitsen. Het 

openbaar vervoer is in Opwijk ook zeker goed vertegenwoordigd. Men beschikt hier zowel 



11 

 

over een treinstation als over verschillende busverbindingen van De Lijn. Zo komt men 

via deze vervoersmiddelen zowel in Brussel als – in Dendermonde, in Asse, in Aalst en 

andere.  

 

Toerisme 

De dienst toerisme in de gemeente Opwijk beschikt over verschillende fiets- en 

wandelroutes. Terugkerende evenementen zijn ook aanwezig in Opwijk, denken we maar 

aan de Sint – Paulus Paardenprocessie, Carnavalweekend, Popwijk, de jaarmarkt,…. Een 

lijst met alle activiteiten vindt U in bijlage (1). 

 

Communicatiemiddelen 

De gemeente Opwijk heeft verschillende mogelijkheden voor communicatie. We zetten ze 

even op een rij. Over Opwijk kan men alle nodige informatie vinden via een 

gemeentelijke website, e–mail, reclamepanelen, affiches, folders, flyers, de Cultuurkrant 

HTH, de Nieuwsbrief Bibliotheek Opwijk – Onderwijs Opwijk, de regionale radio en tv, de 

regionale kranten, de schoolbrochures, de thematische brochures, ’t Opwijks Leven, 

Website Applaus en ook via de informatiedienst. 

 

Sociaal - cultureel 

In Opwijk huist er een enorm groot aanbod aan verenigingen. Er zijn er immers meer 

dan 200. Dit grote aantal laat ons niet toe om ze hier allemaal te vermelden. Een lijst 

met alle verenigingen die wij gaan onderzoeken, vindt U in de bijlage (2). We gaan wél 

even stilstaan bij een aantal belangrijke en hieronder vermelde cultuuractoren. 

- Het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk : is in 2001 getransformeerd van 

een cultuurcentrum naar een gemeenschapscentrum. 

- De openbare bibliotheek : gelegen zowel in Opwijk als in de deelgemeente 

Mazenzele. 

- Het Muziekcentrum Nijdrop : voortgekomen uit Jeugdhuis Nijdrop. Het heeft 

ook een regionale uitstraling. 

- De Academie voor Beeldende Kunsten 

- De Academie Woord en Muziek 

- Het gemeentelijke archief 

- De dienst Toerisme 
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- De Gemeentelijke raden : Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenraad, … 

 

Demografie 

In 2010 telde de gemeente 13 270 inwoners. De onderstaande tabel geeft een duidelijk 

beeld van de leeftijdscategorieën weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur (3) : Frequentie naar leeftijdscategorieën in Opwijk 
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2.2.2 CULTUURBELEIDSPLAN VAN OPWIJK 

 

In dit deel bespreken we het cultuurbeleidsplan 2007 – 2012 van de gemeente Opwijk. 

De gemeente Opwijk wil een zo breed mogelijke laag van de bevolking laten participeren 

aan cultuur. Hun voornemen is om cultuur naar de mensen toe te brengen. Er wordt hier 

de klemtoon gelegd op cultuurparticipatie. Daarbij is cultuurcreatie in de gemeente 

Opwijk één van de primaire doelstellingen. We kunnen dit begrijpen als een vergroting 

van de deelname aan cultuur. In Opwijk wil men het aanbod van cultuur afstemmen op 

maat van alle Opwijkenaren. Zo wil men vele drempelverlagende activiteiten 

organiseren.  

 

Verder streeft de gemeente Opwijk naar een verbreding van de culturele bagage van 

haar inwoners. Ze willen een geïntegreerd cultuurbeleid in uitvoering brengen, waardoor 

de samenhang tussen de verschillende cultuurbeleidsdomeinen versterkt wordt. Opwijk 

wil hier vooral de nadruk leggen op gemeenschapsvorming, en wil hierbij alle 

componenten op elkaar afstemmen. Men wil op die manier de individualisering en de 

commercialisering van de hedendaagse samenleving tegengaan. Elke doelgroep in de 

gemeente zou de kans moeten hebben om te kunnen participeren aan de aangeboden 

cultuur. 

 

De gemeente wenst ook een klimaat te scheppen waarin elke cultuuractor volledig kan 

openbloeien en zo kan overleven in de gemeente. In de realiteit bedoelen ze daarmee 

dat ze een goede - maar ook betaalbare - infrastructuur willen aanbieden. Of we kunnen 

dit ook vertalen als het aanbieden van een promotionele, een financiële en een logistieke 

ondersteuning. 

 

De gemeente Opwijk doet ook aan verdieping. Men wil er immers een beter beeld krijgen 

van alle socio – culturele activiteiten. Zo behoort het meer informeren en sensibiliseren 

van de inwoners ook tot één van de primaire gemeentelijke doelstellingen. Dit informeren 

zal zich ook afspelen op digitaal niveau.  

 

Opwijk wil ook iets doen aan zijn regionale uitstraling. Ze rekenen hierbij op een 

positieve samenwerking tussen de provincie Vlaams – Brabant en het cultuurbeleid van 

en in de eigen gemeente. 
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2.2.3 CULTUURPARTICIPATIE IN OPWIJK 

 

De gemeente Opwijk is in 2001 overgeschakeld van een cultuurcentrum naar een 

gemeenschapscentrum. Een cultuurcentrum kunnen we omschrijven als een Vlaamse 

instelling die ernaar wil streven om de lokale populatie te laten kennismaken met 

verschillende soorten creativiteit op het vlak van cultuur, zoals toneel, dans, zang, 

theater, muziek en nog vele andere (podium – )kunsten. Ze bieden daarna ook nog een 

ruim en eigen cultuuraanbod op maat van de inwoners van deze gemeente.  

 

Een gemeenschapscentrum daarentegen is een door de gemeente bestuurd orgaan met 

de focus vooral op het verhogen van de cultuurparticipatie, de gemeenschapsvorming en 

de cultuurspreiding, dit alles met een opmerkelijke belangstelling voor de culturele 

diversiteit. Het gemeenschapscentrum van Opwijk biedt nu zelf maar 30 % nieuwe 

activiteiten. Voor de andere 70 % bieden ze logistieke ondersteuning aan de lokale 

verenigingen. De gemeente Opwijk wil immers haar inwoners zowel actief als passief 

aanzetten om zoveel mogelijk aan cultuur deel te nemen. Dit komt tot uiting in 

verschillende vormen. Zo ontvangt elke nieuwe inwoner van Opwijk een cultuurcheque 

van de gemeente, die hij/zij kan consumeren in het culturele aanbod van Opwijk. De 

gemeente biedt ook aan veel verenigingen een indirecte steun, bijvoorbeeld: kortingen 

bij het huren van chalets. Een ander voorbeeld van cultuurstimulering is dat alle 

Opwijkse verenigingen die iets gemeenschapsvormend organiseren een bepaalde som 

terugkrijgen van het gemeenschapscentrum. Vrijwilligers zijn hier ook steeds te vinden 

voor het tot stand brengen van de activiteiten. 

 

Maar Opwijk heeft de laatste jaren ook veel concurrentie gekregen van de omliggende 

gemeenten die ook cultuurprogramma’s aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn Aalst en 

Asse. Deze gemeenten hebben immers wel polyvalente zalen, waardoor ze een groter 

publiek kunnen ontvangen, en zo hun kosten kunnen drukken. 

 

Deze hervorming van een cultuurcentrum naar een gemeenschapscentrum is er gekomen 

omdat in eigen gemeente steeds minder mensen aan cultuur participeerden. Men ziet 

momenteel nog steeds een dalende trend in deze sector.  
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3. ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Algemene onderzoeksvraag :  

 

HOE IS DE CULTUURPARTICIPATIE IN OPWIJK ? 

 

Om op deze vraag een antwoord te geven, gaan we gebruik maken van drie deelvragen. 

In concreto willen we eigenlijk graag weten waarom de aangeboden activiteiten niet 

aanslagen bij de inwoners.  

 

Deelvraag 1 : Hoeveel bewoners participeren in Opwijk aan culturele activiteiten, 

aan welke en hoe worden ze geïnformeerd? 

Deelvraag 2 : Wat is het individuele profiel van bewoners die participeren en niet 

participeren. (op vlak van woonplaats, leeftijd, geslacht, burgerlijke status, 

opleiding, woonsituatie, medium, verenigingsleven, aangeboden activiteiten) 

Deelvraag 3 : Wat zijn de redenen waarom de Opwijkenaren niet deelnemen aan 

culturele activiteiten? 

 

 

Om te weten hoe de cultuurparticipatie in Opwijk is, gaan we eerst de participatie 

bekijken in de hele gemeente. Wanneer we hier een beeld van hebben, kunnen we 

specifiek ingaan op de  profielen van de participant en de non – participant. Aansluitend 

gaan we bekijken waarom de non – participanten niet deelnemen. Dit gaan we bekijken 

aan de hand van de zes verschillende drempels, die reeds werden uitgediept in de 

literatuurstudie. 

Na deze studie gaan we zicht hebben op hoe de cultuurparticipatie er in Opwijk uitziet.  
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DEEL 2 :  ONDERZOEKSMETHODEN 

  

1. VERLOOP VAN DE BEHOEFTESTUDIE 

 

Het onderzoek naar de cultuurparticipatie van de Opwijkenaren is een kwantitatief 

onderzoek, meer specifiek een tevredenheidsonderzoek. Het verzamelen van de 

onderzoeksgegevens gebeurde op aanvraag van de gemeente Opwijk. Het onderzoek 

werd uitgevoerd in de maanden februari en maart van 2012.  

 

Data zijn verzameld met een postenquête, waarbij de inwoners van Opwijk via een 

gestandaardiseerde vragenlijst (zie bijlage 4) de culturele activiteiten in de gemeente 

konden beoordelen. Deze enveloppe bevatte - enerzijds - nog een extra briefomslag, 

zodat de respondent geen kosten aan dit onderzoek heeft ondervonden en - anderzijds - 

een bijhorende introductiebrief (zie bijlage 3) met daarin de nodige informatie over het 

(doel van) onderzoek en de werking ervan. Deze vragenlijst kon door de respondenten 

echter ook online ingevuld worden. 

 

2. ONDERZOEKSPOPULATIE 

 

De populatie die wij onderzochten komt overeen met alle inwoners vanaf twaalfjarige 

leeftijd van de gemeente Opwijk. Hieronder verstaan we alle inwoners van Opwijk, dus 

inclusief Mazenzele, Droeshout en Nijverseel.  

 

In 2010 telde de hele gemeente Opwijk 13 720 inwoners (Vlaamse Overheid, 2012). 

Iedereen, meerbepaald vanaf twaalfjarige leeftijd en ingeschreven in de 

bevolkingsregisters van deze gemeente, kon gekozen worden om onze enquête in te 

vullen. Deze doelgroep kwam dan overeen met 11 321 inwoners van Opwijk. 

 

De gemeente trok een proportioneel gestratificeerde aselecte steekproef naar leeftijd. 

Alle verschillende leeftijdscategorieën wilden we juist vertegenwoordigen in dit 

onderzoek. In totaal werden 1 000 inwoners geselecteerd via een automatisch 

verwerkingsprogramma via de gemeente Opwijk.  
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 Tabel (3) : leeftijdsklassen naar aantal gestuurde vragenlijsten 

Leeftijd Procent  Aantal brieven 

12 – 14 3, 3 % 33 

15 – 24 12, 6 % 126 

25 – 39 24, 1 % 241 

40 – 54 26, 3 % 263 

55 – 69 18, 9 % 189 

70 – 84 12, 5 % 125 

85 – … 2, 3 % 23 

 

We hebben 316 vragenlijsten terug ontvangen. Hiervan waren er maar een aantal van 

273 vragenlijsten bruikbaar voor dit onderzoek. De uiteindelijke responsgraad komt dus 

overeen met 27, 3 %. Er hebben 33 mensen de vragenlijst online ingevuld. De andere 

240 vragenlijsten zijn per post terug gestuurd of zelf terug binnengebracht op de 

vermelde verzamelpunten - gemeenschapscentrum, bibliotheek, GAC 2 - in de gemeente 

Opwijk. 
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3. BESCHRIJVING STEEKPROEF 

 

Tabel (4) : beschrijving steekproef (N = 273) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze tabel kunnen we aflezen dat het grootste deel van onze respondenten 

woonachtig is in Opwijk centrum (66,7 %). Er is een vrij gelijke verdeling tussen beide 

geslachten (man: 47,6 % en vrouw: 52,4 %). De gemiddelde leeftijd van onze 

respondenten is 46 jaar. De leeftijdscategorie 55 – 69 jaar is het sterkst 

Woonplaats Opwijk 66,7 % 

 Mazenzele 11,7 % 

Droeshout 12,8 % 

Nijverseel  8,8 % 

Missing : 0  

 

Leeftijd 12 – 14 1, 8 % 

 15 – 24 11,4 % 

25 – 39 19,4 % 

40 – 54 24,9 % 

55 – 69 26,4 % 

70 – 84 12,5 % 

85 – … 0,7 % 

Missing : 8 2,9 % 

 

Geslacht Man 47,6 % 

 Vrouw 52,4 % 

Missing : 0  

 

Burgerlijke staat Gehuwd  57,5 % 

 Samenwonend 12,1 % 

Gescheiden 2,9 % 

Weduw(e)naar 5,1 % 

Alleenstaand 18,7 % 

Alleenstaand met kinderen 1,1 % 

Vriend(in) 2,6 % 

Missing : 0  

 

Opleiding Lager onderwijs 15,1 % 

 Secundair onderwijs 39,9 % 

Hoger onderwijs 32,2 % 

Universitair onderwijs 12,8 % 

Missing : 0  

 

Woonsituatie Ik woon thuis bij mijn ouders 16,5 % 

 Ik woon zelfstandig alleen 12,1 % 

Ik woon zelfstandig samen (partner,  

vrienden, …) 

71, 1 % 

Ik woon in een voorziening (rusthuis,  

opvangcentrum, …) 

0,4 % 

Missing : 0  
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vertegenwoordigd (26,4 %). Een belangrijk deel van de bevolking heeft minstens een 

diploma hoger onderwijs (45 %). Dit is toch merkwaardig aangezien onze populatie loopt 

van 12 jaar tot 86 jaar. Bijna drie vierde van de respondenten hebben een partner (73,2 

%). Ook meer dan de helft is getrouwd (57,5 %). Er is slecht één iemand die de 

vragenlijst heeft ingevuld en die woonachtig is in een voorziening (0,4 %). De grote 

massa woont zelfstandig samen met zijn partner, vrienden of dergelijke (71,1 %). 

 

 

3.1 MATERIAAL 

 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek was de mate van cultuurparticipatie en de 

drempels (financiële, praktische, culturele, inhoudelijke, psychologische en sociale) 

hiervoor. De onafhankelijke variabelen zijn geslacht, leeftijd, woonplaats, burgerlijke 

staat, medium, woonsituatie, verenigingsleven, en deelname aan aangeboden 

activiteiten.  

 

We hebben onze respondenten een gestructureerde vragenlijst opgestuurd waarop ze de 

antwoordmogelijkheden moesten aankruisen. De vragenlijst zelf bevatte 21 vragen (zie 

bijlage 4). We behandelen hieronder kort alle vragen uit de lijst. 

 

 Biografische kenmerken 

De vragen 1 tot en met 8 vroegen naar de algemene biografische kenmerken van de 

respondent zelf (woonplaats, geslacht, leeftijd, woonvorm, gesproken taal, 

beroepsstatuut, opleidingsgraad en burgerlijke staat).  

 

De scores van de vraag ‘leeftijd’ werden gecodeerd in leeftijdsklassen. De leeftijden zijn 

in zeven verschillende klassen onderverdeeld : 12 – 14, 15 – 24, 25 – 39, 40 – 54, 55 – 

69, 70 – 84, 85 – … .   

 

 Vrijetijdsactiviteiten  

Vanaf vraag 9 tot en met vraag 17 vroegen we naar de vrijetijdsactiviteiten. 

Specifiek vroeg vraag 9 aan  welke soort activiteiten (muziekconcert, fuif, 

tentoonstelling, theater –, humor –, familie – en schoolvoorstelling) ze in het algemeen 

deelnemen. Op basis van deze zeven vormen hebben we de participatiegraad berekend. 
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Bij vraag 10 werd er gevraagd aan welke vrijetijdsactiviteiten (kermis, rommelmarkt, 

Singelpop, 11 juli – viering, enz.) ze het afgelopen jaar hebben deelgenomen. De 

antwoordmogelijkheden hiervan werden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: 

non – participant (nooit), passant (1 of 2 keer per jaar), frequente participant (3 of meer 

keer per jaar) en kernpubliek (minstens 2 keer per maand). 

De motieven (ontspanning, interesse, sociaal contact, het is gratis, enz.) voor deelname 

werden aangekruist bij vraag 12.  

Vraag 13 vroeg naar de drempels (tijdstip past niet, afstand, reservatie is nodig, 

financieel te duur, enz.) van cultuurparticipatie.  

Vraag 14 peilde met wie (vrienden, partner, ouders, collega’s van het werk, enz.) ze 

deelnemen aan dergelijke activiteiten.  

Vraag 15 vroeg naar de plaats (Opwijk, Aalst, Dendermonde, Brussel, enz.) waar ze 

deelnemen aan deze vrijetijdsactiviteiten. 

In vraag 16 gaat het over verenigingsleven (Seniorenraad, Vrouwenvereniging, 

Paardenprocessiecomité, Sportclub, enz.) van de Opwijkenaar.   

Naar het gepaste tijdstip van deelname werd gevraagd in vraag 17.  

 

 Mobiliteit 

Vraag 18 en 19 gingen dan eerder over de mobiliteit (vb.: wanneer ze - eventueel - welk 

vervoersmiddel gebruiken).  

De scores van de vraag ‘Hoe verplaatst u zich?’ werden ook gerecodeerd naar drie 

niveau’ s : zelden (nooit & minder dan 1 keer per maand), maandelijks (1 keer per 

maand) en wekelijks ( 1 à 2 keer per week & bijna dagelijks).  

 

 Opmerkingen  

Op het einde van de vragenlijst had de respondent ook nog de mogelijkheid om 

eventuele kanttekeningen neer te schrijven. Hiervoor werd voldoende plaats voorzien. 

 

 Wedstrijdvraag  

Ten slotte bevatte de vragenlijst ook nog een wedstrijdvraag. De respondenten konden 

op die manier een cultuurcheque van de gemeente Opwijk winnen. Wanneer ze hier kans 

op wilden maken, hoefden ze enkel hun contactgegevens achter te laten. Deze gegevens 

bleven uiteraard anoniem en werden na afloop verwijderd.   
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3.2 ANALYSE PROCEDURE 

 

De analyses werden verwezenlijkt via het statistische verwerkingsprogramma SPSS  19.0 

(Statical Package for Social Sciences). De vragenlijsten werden eerst ingevoerd in het 

online computerprogramma, Lime Survey. Daarna werden ze geëxporteerd naar het 

SPSS – bestand.  

 

Om op onze onderzoeksvragen een antwoord te geven, werd er gebruik gemaakt van 

frequentie – en kruistabellen. Bij elke kruistabel hebben we ook een Chi – kwadraat 

uitgevoerd. Dit doen we om na te gaan of er een significant verschil is tussen twee of 

meerdere nominale en ordinale variabelen. We hanteren een significant verschil als de p 

– waarde kleiner is dan 0,05. Als de p – waarde gelegen is tussen 0,05 en 0,1 dan is er 

een kans dat er een verschil kan bekomen worden in de resultaten. Wanneer de p – 

waarde groter is dan 0,1, dan kan er een verschil zijn dat berust op toeval.   
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DEEL 3 :  RESULTATEN 

 

In dit deel behandelen we de resultaten van het onderzoek. Zoals eerder geschreven 

staat, hebben we de uitkomsten bekomen door het statistische verwerkingsprogramma 

SPPS.  

 

1. MATE VAN PARTICIPATIE 

 

 

Tabel (5) : Aantal non – participanten, passanten, frequente participanten en kernpubliek in de 

gemeente Opwijk. (N = 273, Missing= 0) 

 TOTAAL  

Non – participanten 

 
(nooit) 

 

17,6 % 

Passanten 

 
(1 of 2 keer per jaar) 

 

19,8 % 

Frequente participanten 

 
(3 of meerdere keren per jaar) 

 

56,4 % 

Kernpubliek  
 
(meer dan 2 keer per maand) 

 

6,2 % 

 

In de bovenstaande frequentietabel (5) geven we een samenvatting van het aantal non – 

participanten, passanten, frequente participanten en het kernpubliek onder onze 

respondenten. We kunnen algemeen besluiten dat meer dan vier vijfde van onze 

respondenten (82,4 %) deelneemt aan het culturele gebeuren, waarvan slechts een 

kleine groep (6,2 %) die meerdere malen per maand participeert aan de culturele 

activiteiten in de hele gemeente Opwijk. 17,6 % van de ondervraagden doet niet aan 

cultuurparticipatie. 
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2. HOEVEEL BEWONERS PARTICIPEREN IN OPWIJK AAN CULTURELE 

ACTIVITEITEN, AAN WELKE EN HOE WORDEN ZE GEÏNFORMEERD ? 

 

Bij het deel onderzoeksmethoden hebben we een beeld gegeven van wie er leeft in de 

gemeente Opwijk. Nu komt er een weergave van hoe de participatie aan cultuur er in 

Opwijk uitziet. We gaan hiervoor kijken naar het verenigingsleven, naar wie er deelneemt 

aan de aangeboden activiteiten, naar welk medium dat men vooral gebruikt om op de 

hoogte te blijven en naar de plaats waar men deelneemt.  

 

2.1 VERENIGINGSLEVEN 

 

Tabel (6) : Verenigingsleven  naar leeftijd  (N = 265, Missing= 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de bovenstaande tabel (6) kunnen we aflezen dat de openbare bibliotheek (35,5 %) 

de meeste leden heeft onder onze respondenten. Naast de openbare bibliotheek is nog 

opmerkelijk dat de sportclubs (24,5 %) en de vrouwenverenigingen (13,2 %) ook nog 

goed scoren in vergelijking met de rest van de verenigingen. Wat ook opvallend is, is dat 

 12-24 25-39 40-54 55-69 70-… TOTAAL 

Openbare bibliotheek 26,4 % 22,1 % 25,3 % 21,1 % 5,3 % 35,5 % 

Sportclub 26,6 % 32,8 % 25 % 14,1 % 1,6 % 24,5 % 

Vrouwenvereniging 0 % 8,3 % 27,8 % 38,9 % 22,2 % 13,2 % 

Kom op tegen kanker 0 % 10,5 % 31,6 % 47,4 % 10,5 % 7 % 

Davidsfonds 0 % 5,6 % 16,7 % 44,4 % 27,8 % 6,6 % 

Seniorenvereniging 0 % 0 % 0 % 17,6 % 82,4 % 6,6 % 

Politieke vereniging 0 % 11,8 % 17,6 % 47,1 % 23,5 % 6,2 % 

Wandelvereniging 0 % 6,7 % 26,7 % 66,7 % 0 % 5,5 % 

Amateurskunsten -

gezelschap 

0 % 25 % 25 % 41,7 % 8,3 % 4,4 % 

Jeugdvereniging 66,7 % 16,7 % 16,7 % 0 % 0 % 4,4 % 

Rode Kruis 10 % 20 % 20 % 40 % 10 % 4 % 

Zangkoor 0 % 9,1 % 27,3 % 18,2 % 45,5 % 4 % 

Paardenprocessie- 

Comité 

0 % 0 % 30 % 40 % 30 % 3,7 % 

Muziekvereniging 0 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 3,7 % 

Carnavalsvereniging 0 % 50 % 40 % 10 % 0 % 3,7 % 

Oudercomité 0 % 22,2 % 66,7 % 11,1 % 0 % 3,3 % 

Wereldwinkel 0 % 25 % 25 % 37,5 % 0 % 2,9 % 

AC voor Woord en  

Muziek 

0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 1,8 % 

Cultuurraad 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1,1 % 

Seniorenraad 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0,7 % 

AC voor Beeldende  

Kunsten 

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0,4 % 

Jeugdraad 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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er niemand bij de jeugdraad (0 %) lid is, aangezien we toch 15,9 % respondenten van 

deze leeftijd hebben. Het is een logisch verschijnsel dat bij de ‘Seniorenraad’ alle leden 

(100 %) uit de laatste leeftijdsklasse zijn, idem zijn de leden van de jeugdverenigingen 

bij de jongsten. Maar wat hier wel opvallend is, is dat er toch nog vrij veel van 

leeftijdscategorie 40 – 54 (16,7 %) jaar bij zijn. Bij de vereniging zangkoor zijn er veel 

meer leden dan verwacht die in de oudste leeftijdscategorie (45,5 %) bevinden. 

 

Tabel (7) : Verenigingsleven  naar woonplaats  (N = 273, Missing= 0) 

 

In Opwijk centrum zijn de meeste leden van het verenigingsleven te vinden. Het 

Davidsfonds heeft zijn vestigingsplaatsen zowel in Opwijk (28,7 %) als in Mazenzele 

(56,6 %), waar het ook de meeste respondenten heeft. Het Rode Kruis is sterk 

vertegenwoordigd in Opwijk centrum (63,3 %) en in Droeshout (34,4 %), maar in Opwijk 

toch nog dubbel zoveel. Zangkoorverenigingen zijn in de hele gemeente vrij goed 

vertegenwoordigd, maar opmerkelijk veel minder in Opwijk centrum (36,4 %) tegenover 

alle andere verenigingen. 

 

 

 

 Opwijk Mazenzele Droeshout Nijverseel TOTAAL 

Openbare bibliotheek 74,7 % 13,4 % 9,3 % 3,1 % 35,5 % 

Sportclub 71,6 % 10,4 % 13,4 % 4,5 % 24,5 % 

Vrouwenvereniging 61,1 % 16,7 % 5,6 % 16,7 % 13,2 % 

Kom op tegen kanker 63,2 % 15,8 % 10,5 % 10,5 % 7 % 

Davidsfonds 27,8 % 55,6 % 5,6 % 11,1 % 6,6 % 

Seniorenvereniging 0 % 0 % 0 % 100 % 6,6 % 

Politieke vereniging 47,1 % 17,6 % 29,4 % 5,9 % 6,2 % 

Wandelvereniging 73,3 % 20 % 0 % 6,7 % 5,5 % 

Amateurskunsten-

gezelschap 

75 % 16,7 % 8,3 % 0 % 4,4 % 

Jeugdvereniging 83,3 % 8,3 % 8,3 % 0 % 4,4 % 

Rode Kruis 63,6 % 0 % 34,4 % 0 % 4 % 

Zangkoor 36,4 % 36,4 % 9,1 % 18,2 % 4 % 

Paardenprocessie- 

Comité 

70 % 10 % 10 % 10 % 3,7 % 

Muziekvereniging 50 % 30 % 20 % 0 % 3,7 % 

Carnavalsvereniging 60 % 10 % 30 % 0 % 3,7 % 

Oudercomité 66,7 % 0 % 11,1 %  22,2 % 3,3 % 

Wereldwinkel 8 % 0 % 0 %  0 % 2,9 % 

AC voor Woord en  

Muziek 

40 % 40 % 20 % 0 % 1,8 % 

Cultuurraad 100 % 0 % 0 % 0 % 1,1 % 

Seniorenraad 61,1 % 11,1 % 11,1 % 16,7 % 0,7 % 

AC voor Beeldende  

Kunsten 

100 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 

Jeugdraad 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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2.2 DEELNEMERS AAN AANGEBODEN ACTIVITEITEN 

 

Tabel (8) : Deelnemers aan  de aangeboden activiteiten in de gemeente Opwijk (N = 273, 

Missing= 0) 

 Ik ben 

bezoeker 

Ik organiseer 

mee  

Ik doe  

niet mee  

Kerstmarkt 62,3 % 4,4 % 33,3 % 

Kermis 61,4 % 1,1 % 34,8 % 

Paardenprocessie  56 % 7,7 % 36,3 % 

Rommelmarkt 56 % 1,1 % 42,9 % 

Carnavalweekend 44 % 2,6 % 53,5 % 

Bruisende tuinmarkt 43,6 % 0,7 % 55,7 % 

Singelpop 39,2 % 0,4 % 60,4 % 

Popwijk 32,2 % 0,7 % 67 % 

Opvoering Amateurtoneel 28,6 % 1,8 % 69,6 % 

Open Monumentendag 28,9 % 0,7 % 70,3 % 

Arenaconcerten 27,8 % 0 % 72,2 % 

Erfgoeddag 22 % 1,8 % 76,2 % 

Optreden Nijdrop 21,6 % 0,7 % 77,7 % 

Optreden harmonie of koor 18,3 % 2,2 % 79,5 % 

Folklorefeest Pikkeling 19,3 % 0 % 81,7 % 

Week van de smaak 15,4 % 1,8 % 82,8 % 

11 juli – viering 14,3 % 0,4 % 85,3 % 

Kinder – en jeugddag 12,8 % 0,7 % 86,4 % 

Seniorenfeest 9,5 % 0,4 % 90,1 % 

Week van de 

amateurskunsten 

8,8 % 0,4 % 90,8 % 

Kunstbende 0 % 7 % 93 % 

 

De participatie aan de veelheid van activiteiten is in deze tabel (8) zeer duidelijk te 

merken. De top drie van de meest geliefde activiteiten zijn de kerstmarkt (66,7 %), de 

Paardenprocessie (63,7 %) en het carnavalweekend (46,5 %). Activiteiten specifiek 

gelinkt aan een leeftijdsgroep krijgen duidelijk minder participanten over de vloer (vb.: 

Kinder – en jeugddag (13,6 %), seniorenfeest (9,9 %), kunstbende (7 %)). De meeste 

respondenten behoren telkens bij de categorie bezoekers van de activiteiten.  
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Tabel (9) : Deelnemers aan  de aangeboden activiteiten naar de woonplaats in Opwijk (N = 273, 

Missing= 0) 

 Opwijk Mazenzele Droeshout Nijverseel 

Kerstmarkt 68,1 % 12,1 % 11 % 8,8 % 

Kermis 66,3 % 13,5 % 12,4 % 7,9 % 

Paardenprocessie  73 % 9,8 % 9,2 % 8 % 

Rommelmarkt 66 % 16 % 10,3 % 7,7 % 

Carnavalweekend 73,2 % 7,3 % 11,8 % 7,1 % 

Bruisende tuinmarkt 68,6 % 12,4 % 9,9 % 9,1 % 

Singelpop 70,4 % 10,2 % 11,1 % 8,3 % 

Popwijk 66,7 % 13,3 % 10 % 10 % 

Opvoering 

Amateurtoneel 

56,6 % 18,1 % 14,5 % 10,8 % 

Open Monumentendag 64,2 % 12,3 % 17,3 % 6,2 % 

Arenaconcerten 69,7 % 6,6 % 11,8 % 11,8 % 

Erfgoeddag 58,5 % 15,4 % 19,5 % 7,7 % 

Optreden Nijdrop 67,2 % 9,8 % 11,5 % 11,5 % 

Optreden harmonie of 

koor 

64,3 % 19,6 % 8,9 % 7,1 % 

Folklorefeest Pikkeling 46 % 18 % 20 % 16 % 

Week van de smaak 72,3 % 10,6 % 10,5 % 6,4 % 

11 juli – viering  52,5 % 25 % 10 % 12,5 % 

Kinder – en jeugddag 70,3 % 18,9 % 10,8 % 0 % 

Seniorenfeest 59,3 % 11,1 % 14,8 % 14,8 % 

Week van de 

amateurskunsten 

60 % 16 % 12 % 12 % 

Kunstbende 89,5 % 5,3 % 0 % 5,3 % 

 

De Paardenprocessie (73 %) vindt plaats in Opwijk, dit zie je dan ook aan het aantal 

bezoekers uit Opwijk. De respondenten die in Opwijk centrum wonen, participeren het 

meest tegenover de andere deel – en parochiegemeentes. Naar het Folklorefeest 

Pikkeling komen de meeste mensen uit de verschillende gemeentes van Opwijk. In 

Mazenzele gaan de meest respondenten naar de 11 juli – viering (25 %). De Erfgoeddag 

(19,5 %) scoort het beste in Droeshout. Er komen meer mensen (66 %) uit Opwijk 

centrum naar de rommelmarkt ook al vindt deze activiteit ook plaats in Droeshout en 

Mazenzele. 
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2.3 MEDIUM 

 

Tabel (10) : Gehanteerd medium in de gemeente Opwijk (N = 273, Missing= 0) 

 

De folder of ‘t Opwijks Leven is een communicatiemiddel dat zeer goed werkt bij de 

respondenten. Meer dan vier vijfde bekijkt dit communicatiemiddel. Uit de tabel (10) 

kunnen we ook afleiden dat de informatiedienst (6,6 %) echter niet bekend is onder de 

Opwijkenaren. Opwijk als geheel kunnen we ook een sociale gemeente noemen, omdat  

aangezien bijna de helft van de respondenten de nodige cultuurinformatie kent via mond 

– aan – mond reclame (47,3 %). In Nijverseel gebruikt men niet echt de reclamepanelen 

(3,4 %) als medium om op de hoogte te zijn. Regionale pers (9,5 %) heeft het minste 

effect in Droeshout. Meer dan één op de twee gebruikt het internet (51,3 %) om op de 

hoogte te zijn. 

 

 

2.4 PLAATS VAN DEELNAME 

 

Tabel (11) : Plaats van deelname (N = 273, Missing= 0) 

 Ja Neen 

Opwijk 92,7 % 7,3 % 

Aalst 28 % 72 % 

Brussel 21,2 % 78,8 % 

Dendermonde 21,2 % 78,8 % 

Asse 17,9 % 82,1 % 

Wemmel 7,3 % 92,7 % 

Wolvertem 4,4 % 95,6 % 
 

De Opwijkenaren blijven trouw aan hun eigen gemeente (92,7 %). Het is opvallend dat 

een stad als Brussel (21,2 %) evenveel stemmen haalt als Dendermonde. Het aanbod in 

Wemmel (7 %) en Wolvertem (4,4 %) spreekt de Opwijkenaren het minste aan. 

 

 

 

 Opwijk Mazenzele Droeshout Nijverseel TOTAAL 

Folder of ‘t Opwijks 

Leven 

68,6 % 11,7 % 12,1 % 7,6 % 81,7 % 

Internet 67,1 % 9,3 % 13,6 % 10 % 51,3 % 

Mond – aan – mond 

reclame 

64,3 % 15,5 % 13,2 % 7 % 47,3 % 

Regionale pers 70,5 % 10,5 % 9,5 % 9,5 % 34,8 % 

Reclamepanelen 65,2 % 16,9 % 14,6 % 3,4 % 32,6 % 

Informatiedienst 72,2 % 16,9 % 5,6 % 5,6 % 6,6 % 
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3. WAT IS HET INDIVIDUELE PROFIEL VAN BEWONERS DIE 

PARTICIPEREN EN NIET PARTICIPEREN?   

 

We gaan nu een specifieker beeld geven van de non – participanten, vergeleken met de 

passanten, de frequente participanten en het kernpubliek. Onder de non – participanten 

verstaan we respondenten die nooit deelnemen. Passanten doen 1 of 2 keer per jaar mee 

aan het culturele gebeuren. Frequente participanten nemen 3 of meerdere keren per jaar 

deel aan het culturele aanbod. Het kernpubliek doet meerdere keren per maand aan 

cultuur. De participatiegraad is berekend aan de hand van de zeven vormen van cultuur : 

muziekconcert, theatervoorstelling, fuiven, humorvoorstelling, familievoorstelling, 

schoolvoorstelling, tentoonstelling. 

 

Deze laatstgenoemde kenmerken gaan we linken aan woonplaats, leeftijd, geslacht, 

burgerlijke status, opleiding, woonsituatie en welk medium ze gebruiken. De 

participatiegraad van deelname aan activiteiten en aan verenigingen is terug te vinden in 

de bijlage (5).  

 

 

3.1 WOONPLAATS 

 

 

Tabel (12) :  Frequentie naar cultuurparticipatie naar woonplaats in de gemeente Opwijk 

(N=273, missing = 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Opwijk 17 % 21,4 % 55,5 % 6 % 66,7 % 

Mazenzele 9,4 % 18,8 % 59,4 % 12,5 % 11,7 % 

Droeshout 22,9 % 20 % 51,4 % 5,7 % 12,8 % 

Nijverseel 25 % 8,3 % 66,7 % 0 % 8,8 % 

TOTAAL 17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

  (Chi²= 8,640, p = 0,471)  

 

Er is hier geen significant verschil op te merken. We kunnen dus vaststellen dat er in de 

gemeente Opwijk geen verschil is naar de frequentie van cultuurparticipatie en de 

woonplaats. 

 

 

 

 

 



29 

 

3.2 LEEFTIJD 

 

Tabel (13) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar leeftijd (N = 265, missing = 8) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

12 – 14 0 % 20 % 80 % 0 % 1,8 % 

15 – 24 3,2 % 6,5 % 64,5 % 25,8 % 11,4 % 

25 – 39 9,4 % 18,9% 66 % 5,7 % 19,4 % 

40 – 54 25 % 16,2 % 52,9 % 5,9 % 24,9 % 

55 – 69 18,1 % 23,6 % 55,6 % 2,8 % 26,4 % 

70 – 84  26,5 % 29,4 % 44,1 % 0 % 12,5 % 

85 – … 50 % 50 % 0 % 0 % 0,7 % 

TOTAAL 17,6 % 19,6 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

  (Chi²= 44,133, p = 0,001)  

 

Hier kunnen we grote verschillen zien bij de graad van participatie wat betreft de 

verschillende leeftijdsklassen. Bij de leeftijdsklasse 15 – 24 zijn er opvallend veel 

respondenten die behoren bij het kernpubliek (25,8 %). De non – participanten bevinden 

zich vooral in de oudere leeftijdsklassen. We kunnen geen echte conclusies trekken uit de 

laatste leeftijdscategorie aangezien er maar twee mensen hebben deelgenomen aan dit 

thesisonderzoek. 

 

 

3.3 GESLACHT 

 

Tabel (14) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar geslacht (N = 273, missing = 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Man 16,9 % 21,5 % 53,8 % 7,7 %   47,6 % 

Vrouw 18,2 % 18,2 % 58,7 % 4,9 % 52,4 % 

TOTAAL  17,6 % 19,6 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

    (Chi²=1,594, p= 0,661) 

 

De (non –) participatie is vrij gelijk bij de beide geslachten. Er is met andere woorden 

geen significant verschil op te merken tussen de geslachten. 
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3.4 BURGERLIJKE STATUS 

 

Tabel (15) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar burgerlijke status  (N = 273, missing = 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Gehuwd 19,1 % 20,4 % 58,6 % 1,9 57,5 % 

Samenwonend 15,2 % 24,4 % 54,5 % 6,1 12,1 % 

Gescheiden 0% 25 % 62,5 % 12,5 2,9 % 

Weduw(e)naar 42,9 % 21,4 % 35,7 % 0 5,1 % 

Alleenstaand 9,8 % 17,6 % 54,9 % 17,6 18,7 % 

Alleenstaand  

met kinderen 

0 % 0 % 66,7 % 33,3 % 1,1 % 

Vriend(in) 28,6 % 0 % 57,1 % 14,3 % 2,6 % 

TOTAAL  17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

         (Chi²= 34,534, p= 0,011) 

 

Tot het kernpubliek behoren er minder gehuwden dan verwacht, slechts 1,9% gehuwde 

personen doen maandelijks minstens mee aan twee culturele activiteiten. Ook valt hier 

op dat er meer alleenstaanden (17,6 %) dan verwacht tot het kernpubliek behoren. Meer 

respondenten die hun partner hebben verloren (42,9 %) zijn non – participant.   

 

 

3.5 OPLEIDING 

 

Tabel (16) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar opleiding (N = 273, missing = 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Lager 

onderwijs 

24,4 % 34,1 % 41,5 % 0 % 15 % 

Secundair 

onderwijs 

20,2 % 17,4 % 54,1 % 8,3 % 39,9 % 

Hoger 

Onderwijs 

14,8 % 17 % 62,5 % 5,7 % 32,2 % 

Universitair 

onderwijs 

 8,6 % 17,1 % 65,7 % 8,6 % 12,8 % 

TOTAAL 17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

    (Chi²= 15,015, p= 0,091) 

 

In deze bovenstaande tabel (16) is er kans op een significant verschil. Respondenten die 

een lager onderwijsprofiel hebben, behoren meer dan verwacht tot de passanten (34,1 

%). Uit deze resultaten kunnen we ook vaststellen dat hoe hoger men opgeleid is, hoe 

meer men participeert. 
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3.6 WOONSITUATIE 

 

Tabel (17) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar woonsituatie (N = 273, missing = 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Ik woon thuis bij mijn 

ouders 

2,2 % 8,9 % 64,4 % 24,4 % 16,5 % 

Ik woon zelfstandig alleen 36,4 % 24,2 % 36,4 % 3 % 12,1 % 

Ik woon zelfstandig  

samen (partner, 

vrienden,…) 

18 % 21,1 % 58,2 % 2,6 % 71,1 % 

Ik woon in een 

verzorgingstehuis  

0 % 100 % 0 % 0 % 0,4 % 

TOTAAL  17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 % 100 % 

(Chi²= 51,604, p= 0,000) 

 

Opwijkenaren die alleen wonen (36,4 %) doen opmerkelijk meer niet mee dan verwacht. 

Bij de mensen die nog thuis wonen, behoren er minder dan verwacht tot de non – 

participanten (2,2 %). Tot het kernpubliek behoren meer mensen die nog thuis wonen 

(24,4 %) dan verwacht.  

 

 

3.7 MEDIUM 

 

Tabel (18) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar gehanteerd medium (N = 273) 

 Non - 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

Folder of ‘t Opwijks 

Leven 

17,9 % 21,5 % 57 % 3,6 % 81,7 % 

Internet 8,6 % 12,1 %  68,6 % 10,7 % 51,3 % 

Reclamepanelen 12,4 % 19,1 % 58,4 % 10,1 % 32,6 % 

Regionale pers 11,6 % 20 % 63,2 % 5,3 % 34,8 % 

Mond – aan – mond 

reclame 

7 % 9,3 % 75,2 % 8,5 % 47,3 % 

Informatiedienst 5,6 % 11,1 % 77,8 % 5,6 % 6,6 % 

TOTAAL 17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 %  

 

Bij de internetgebruikende respondenten behoren er minder dan verwacht tot de non – 

participanten (8,6 %), maar wel meer dan verwacht behoren tot het kernpubliek (10,7 

%).  De folder of ‘t Opwijks Leven (17,9 %) heeft het meeste succes bij non – 

participanten. In de bijlage (5) is een overzicht te vinden van de significante verschillen 

wat betreft het medium.  
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3.8 DEELNEMERS AAN AANGEBODEN ACTIVITEITEN  

 

Tabel (19) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar de deelnemers van de activiteiten (N = 
273, Missing= 0) 

 
In de bijlage (5) bevindt zich een overzicht van alle significante verschillen wat betreft de 

activiteiten. Bij de optredens in Nijdrop (16,4 %) behoren meer respondenten tot het 

kernpubliek dan verwacht. Bij deelname aan de rommelmarkt (1,9 %) behoren er 

opmerkelijk minder respondenten dan verwacht tot het kernpubliek. Bij de activiteit Open 

Monumentendag (3,7 %) zijn minder mensen non – participant en meer dan verwacht 

behoren hier tot de frequente participanten (80,2 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek TOTAAL 

(273) 

Seniorenfeest 18,5 % 22,2 % 59,3 % 0 % 9,9 % 

Kinder – en Jeugddag 16,2 % 13,5 % 64,9 % 5,4 % 13,6 % 

Rommelmarkt 16 % 16,7 % 65,4 % 1,9 % 57,1 % 

Bruisende Tuinmarkt 15,7 % 17,4 % 64,5 % 2,5 % 44,3 % 

Carnavalweekend  14,2 % 17,3 % 60,6 % 7,9 % 46,5 % 

Kerstmarkt 13,7 % 14,8 % 64,8 % 6,6 % 66,7 % 

Kermissen 13,5 % 17,4 % 62,4 % 6,7 % 65,2 % 

Paardenprocessie 12,6 % 22,4 % 60,3 % 4,6 % 63,7 % 

Popwijk 10 % 12,2 % 67,8 % 10 % 33 % 

11 juli – viering 10 % 20 % 65 % 5 % 14,7 % 

Singelpop 8,3 % 13 % 69,4 % 9,3 % 39,6 % 

Folklorefeest Pikkeling 8 % 18 % 70 % 4 % 18,3 % 

Arenaconcerten 6,6 % 7,9 % 75 % 10,5 % 27,8 % 

Optreden Nijdrop 6,6 % 9,8 % 67,2 % 16,4 % 22,3 % 

Week van de Smaak 6,4 % 21,3 % 68,1 % 4,3 % 17,2% 

Erfgoeddag 6,2 % 13,8 % 73,8 % 6,2 % 23,8 % 

Week van de 
amateurskunsten 

4 % 4 % 92 % 0 % 9,2 % 

Open Monumentendag 3,7 % 8,6 % 80,2 % 7,4 % 29,7 % 

Optreden harmonie of 
koor 

3,6 % 8,9 % 83,9 % 3,6 % 20,5 % 

Opvoering amateurtoneel 3,6 % 14,5 % 74,7 % 7,2 % 30,4 % 

Kunstbende 0 % 5,3 % 84,2 % 10,5 % 7 % 

TOTAAL 17,6 % 19,8 % 56,4 % 6,2 %  
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3.9 VERENIGINGSLEVEN  

 

Tabel (20) : Frequentie naar cultuurparticipatie naar verenigingsleven (N = 273, Missing= 0) 

 Non – 

participant 

Passant Frequente 

participant 

Kernpubliek  TOTAAL 

(273) 

Seniorenraad 100 % 0 % 0 % 0 % 0,7 % 

Seniorenvereniging 22,2 % 33,3 % 44,4 % 0 % 4,4 % 

Oudercomité  22,2 % 0 % 77,8 % 0 % 3,3 % 

Kom op tegen 

kanker 

21,1 % 15,8 % 63,2 % 0 % 7 % 

Wereldwinkel 12,5 % 0 % 87,5 % 0 % 2,9 % 

Openbare 

bibliotheek 

9,3 % 12,4 % 66 % 12,4 % 35,5 % 

Rode Kruis 9,1 % 36,4 % 45,5 % 9,1 % 4 % 

Vrouwenvereniging 8,3 % 16,7 % 72,2 % 2,8 % 13,2 % 

Sportclub 7,5 % 10,4 % 70,1 % 11,9 % 24,4 % 

Wandelvereniging 6,7 % 13,3 % 80 % 0 % 5,5 % 

Politieke vereniging 5,9 % 47,1 % 47,1 % 0 % 6,2 % 

Davidsfonds  0 % 16,7 % 77,8 % 5,6 % 6,6 % 

Zangkoor 0 % 18,2 % 63,6 % 18,2 % 4 % 

AC voor woord en  

Muziek 

0 % 0 % 100 % 0 % 1,8 % 

AC voor beeldende  

Kunst 

0 % 100 % 0 % 0 % 0,4 % 

Paardenprocessie - 

Comité 

0 % 10 % 90 % 0 % 3,7 % 

Cultuurraad 0 % 0 % 100 % 0 % 1,1 % 

Jeugdvereniging 0 % 0 % 83,3 % 16,7 % 4,4 % 

Amateurskunsten - 

Gezelschap 

0 % 8,3 % 83,3 % 8,3 % 4,4 % 

Carnavalsvereniging 0 % 50 % 40 % 10 % 3,7 % 

Muziekvereniging 0 % 10 % 80 % 10 % 3,5 % 

Jeugdraad 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAAL 17,9 % 19,8 % 56,4 % 6,2 %  

 

Bij respondenten die lid zijn van de openbare bibliotheek (9,3 %) zijn er opmerkelijk 

minder non – participanten. Alle respondenten die lid zijn van de seniorenraad (100 %), 

behoren tot de non – participanten. Bij de politieke vereniging (47,1 %) zijn er meer 

passanten dan verwacht. Bij de carnavalsvereniging (50 %) zijn er meer respondenten 

passant dan verwacht. Die respondenten, die lid zijn van een vereniging, zijn meestal 

cultureel actiever, de meesten zijn zelfs frequente participanten. 
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4 WAT ZIJN DE REDENEN WAAROM DE OPWIJKENAREN NIET 

DEELNEMEN ? 

 

In het komende deel gaan we de drempels van cultuurparticipatie bespreken wat betreft 

de Opwijkenaren. We gaan dit bekijken aan de hand van de verschillende drempels 

(financieel, praktisch, inhoudelijk, psychologische en sociale) die werden uitgelegd in de 

literatuurstudie.  

 

4.1 FINANCIËLE DREMPEL 

 

 

Tabel (21) : Frequentie naar financiële drempel naar woonplaats (N = 273, Missing = 0) 

 TOTAAL 

Opwijk 12,1 % 

Mazenzele 6,3 % 

Droeshout 28,6 % 

Nijverseel 25 % 

Totaal 14,7 %  

(Chi² : 10,241, p= 0,017) 

 

De inwoners uit Droeshout (28,6 %) vinden het culturele leven te duur, daarom nemen 

zij ook minder deel. Ook in de parochiegemeente Nijverseel vindt één op de vier de 

cultuur in Opwijk te duur. Mazenzele (6,3 %) beschouwt dit aspect niet echt als een 

drempel om wel of niet te participeren. 

 

 

Tabel (22) : Frequentie naar financiële drempel naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 TOTAAL 

Man 19 % 

Vrouw 21 % 

Totaal 14,7 %  

(Chi² : 5,676, p= 0,017) 

 

De kostprijs van  culturele evenementen is voor vrouwen (21 %) meer een drempel om 

niet deel te nemen. Mannen (19 %) hechten hier minder belang aan. 
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Tabel (23) : Frequentie naar het is gratis naar woonplaats (N = 273, Missing = 0) 

 TOTAAL 

Opwijk 28,6 % 

Mazenzele 15,6 % 

Droeshout 37,1 % 

Nijverseel 45,8 % 

Totaal 29,7 % 

(Chi² : 7,072, p= 0,070) 

 

Wanneer de cultuurdeelname echter gratis is, doet bijna één op de twee inwoners uit 

Nijverseel mee. Ook in Droeshout is er dan veel meer participatie te tellen.  

 

 

4.2 PRAKTISCHE DREMPEL 

 

 

Tabel (24) : Frequentie naar praktische drempels (N = 273, Missing = 0) 

 TOTAAL  

Reservatie  11,7 % 

Eigen vervoer 6,6 % 

Openbaar vervoer 2,7 % 

Niet op de hoogte zijn 12,5 % 

Afstand 7,7 % 

Tijdstip  37 % 

Tijdsgebrek  47,3 % 

 

Hieronder geven we een uiteenzetting van al deze praktische drempels die in Opwijk te 

vinden zijn. 
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 EIGEN VERVOER 

 

Tabel (25) : Frequentie naar gebrek aan eigen vervoer naar burgerlijke status (N = 273, 

Missing = 0) 

 TOTAAL  

Gehuwd  3,2 % 

Samenwonend 0 % 

Gescheiden 0 % 

Weduw(e)naar 42,9 % 

Alleenstaand 13 % 

Alleenstaand met kinderen 0 % 

Vriend(in) 0 % 

(Chi² : 40,668, p= 0,000) 

 

Vooral weduwen (42,9 %) ondervinden problemen met het eigen vervoer om bij de 

activiteiten te geraken. De burgerlijke status heeft dus toch een grote invloed op de 

mobiliteit om een activiteit bij te wonen. 

 

Tabel (26) : Frequentie naar gebrek aan eigen vervoer naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 TOTAAL  

Man  2,3 % 

Vrouw 10,5 % 

(Chi² : 7,402, p= 0,007) 

 

Het mannelijke geslacht (2,3 %) heeft geen problemen met het gebruik van zijn eigen 

vervoersmiddel. Vrouwen (10,5 %) hebben hier wel vaker problemen mee. 

 

Tabel (27) : Frequentie naar gebrek aan eigen vervoer naar leeftijdsklasse (N = 265, 

Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 33,584, p= 0,000) 

  

De oudere (20,6 % en 50 %) en jongste leeftijdsklassen (40 %) ondervinden meer 

problemen met het eigen vervoer. De jongste zijn nog vaak afhankelijk van hun ouders 

of anderen om hen heen en weer te vervoeren. 

 

 

 TOTAAL  

12 – 14 40 % 

15 – 24 12,9 % 

25 – 39 1,9 % 

40 – 54 2,9 % 

55 – 69 1,4 % 

70 – 84 20,6 % 

85 - … 50 % 
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Tabel (28) : Frequentie naar gebrek aan eigen vervoer naar opleiding (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 20,845, p= 0,000) 

 

Respondenten met een lager onderwijsprofiel (22 %) hebben de meeste problemen door 

een gebrek aan eigen vervoer. Universitair opgeleide mensen (0 %) hebben vrijwel 

allemaal hun eigen vervoersmiddel. 

 

 OPENBAAR VERVOER 

 

Tabel (29) : Frequentie naar gebrek aan openbaar vervoer naar woonplaats (N = 273, 

Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 14,252, p= 0,003) 

 

Droeshout vindt dat er te weinig openbaar vervoer (11,4 %) voorhanden is, om deze 

reden zijn zij dan ook genoodzaakt om meer hun eigen wagen te moeten gebruiken. Wat 

Opwijk centrum betreft, is het zo dat de meeste activiteiten plaatsvinden in Opwijk 

centrum (0,5 %)en daardoor  is het logisch dat deze inwoners daar tevreden zijn met het 

openbaar vervoer, vermits zij dit bijgevolg nauwelijks zullen moeten gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

Lager onderwijs 22 % 

Secundair onderwijs 6,4 % 

Hoger onderwijs 5,8 % 

Universitair onderwijs 0 % 

 TOTAAL  

Opwijk 0,5 % 

Mazenzele 3,1 % 

Droeshout 11,4 % 

Nijverseel 4,2 % 
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Tabel (30) : Frequentie naar gebrek aan openbaar vervoer naar burgerlijke status (N = 273,  

Missing = 0) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 23,154, p= 0,001) 

 

Weduw(e)naars (21,4 %) ervaren veel moeilijkheden met het opbaar vervoer in 

vergelijking  met de anderen.  

 

 

Tabel (31) : Frequentie naar gebrek aan openbaar vervoer naar leeftijd (N = 265,  

Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 14,002, p= 0,030) 

 

Hoe ouder men wordt, hoe meer men het openbaar vervoer als drempel ziet. Bij de 

leeftijdscategorie van de 70 tot 84-jarigen ondervindt meer dan één op de tien hinder 

van het openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

Gehuwd 0,6 % 

Samenwonend 3 % 

Gescheiden 0 % 

Weduw(e)naar 21,4 % 

Alleenstaand 3,9 % 

Alleenstaand met kinderen 0 % 

Vriend(in) 0 % 

 TOTAAL  

12 – 14 0 % 

15 – 24 0 % 

25 – 39 1,9 % 

40 – 54 0 % 

55 – 69 2,8 % 

70 – 84 11,8 % 

85 - … 0 % 
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 NIET OP DE HOOGTE ZIJN  

 

Tabel (32) : Frequentie naar niet op de hoogte zijn naar leeftijd (N = 265, Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 21,762, p= 0,001) 

 

De oudste leeftijdsklasse (0 %) is wel op de hoogte, een mogelijke reden hiervoor is dat 

ze tijd hebben, dus ze hebben de kans om veel media door te nemen. De jongste 

leeftijdsklasse van 12 – 14 (60 %) jaar is het minst op de hoogte van het culturele 

aanbod in de gemeente Opwijk. 

 

 

Tabel (33) : Frequentie naar niet op de hoogte zijn naar burgerlijke status (N = 273, Missing 

= 0) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 11,111, p= 0,085) 

 

Alleenstaanden met kinderen (33,3 %) en respondenten met een vriend(in) (28,6%) zijn 

het minst op de hoogte van de culturele activiteiten in Opwijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

12 – 14 60 % 

15 – 24 25,8 % 

25 – 39 9,4 % 

40 – 54 16,2 % 

55 – 69 9,7 % 

70 – 84 0 % 

85 - … 0 % 

 TOTAAL  

Gehuwd 8,9 % 

Samenwonend 9,1 % 

Gescheiden 12,5 % 

Weduw(e)naar 7,1 % 

Alleenstaand 23,5 % 

Alleenstaand met kinderen 33,3 % 

Vriend(in) 28,6 % 
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 AFSTAND  

 

Tabel (34) : Frequentie naar afstand naar leeftijd (N = 265, Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 25,969, p= 0,000) 

 

Het zijn weer de jongeren (20 %) en de ouderen (11,8 % en 100 %) die moeilijkheden 

ondervinden bij de afstand tot de activiteiten.  

 

 

Tabel (35) : Frequentie naar afstand naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

(Chi² : 3,309, p= 0,069) 

 

De vrouwen (10,5 %) vinden de afstand meer een hindernis dan de mannen (4,6 %). 

 

 

 TIJDSGEBREK  

 

Tabel (36) : Frequentie naar tijdsgebrek naar leeftijd (N = 265, Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 50,462, p= 0,000) 

 

De drempel tijdsgebrek komt voor bij alle leeftijden, enkel bij de laatste twee niet. Zij 

(2,9 % en 0 %) hebben ook immers geen tijdsdruk meer. Het zijn vooral de 

respondenten tussen de leeftijd 25 – 39 (67,9 %) die het minste tijd hebben. 

 

 TOTAAL  

12 – 14 20 % 

15 – 24 6,5 % 

25 – 39 7,5 % 

40 – 54 5,9 % 

55 – 69 5,6 % 

70 – 84 11,8 % 

85 - … 100 % 

 TOTAAL  

Man 4,6 % 

vrouw 10,5 % 

 TOTAAL  

12 – 14 80 % 

15 – 24 61,3 % 

25 – 39 67,9 % 

40 – 54 58,8 % 

55 – 69 37,7 % 

70 – 84 2,9 % 

85 - … 0 % 
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Tabel (37) : Frequentie naar tijdsgebrek naar woonplaats (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 6,488, p= 0,09) 

 

In de parochiegemeente Droeshout hebben ze de meeste tijd (28,6 %), zij vinden 

tijdsgebrek duidelijk geen hindernis. Bij de respondenten uit het centrum van Opwijk 

daarentegen, zegt meer dan één op de twee gebrek aan tijd (51,6 %) te hebben om deel 

te nemen aan dergelijke culturele activiteiten. 

 

 

Tabel (38) : Frequentie naar tijdsgebrek naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

(Chi² : 3,251, p= 0,071) 

 

Bij vrouwen hebben meer dan één op de twee geen tijd om deel te nemen. Bij mannen 

ligt dit aantal lager (41,5 %). 

 

 

Tabel (39) : Frequentie naar tijdsgebrek naar burgerlijke status (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 14,519, p= 0,024) 

 

De alleenstaanden (58,8 %) en de alleenstaanden met kinderen (100 %) vinden 

tijdsgebrek het meeste een last om niet te kunnen deelnemen. Ook voor mensen die 

samenwonen (60,6 %) is deze drempel hoog. 

 

 

 

 

 TOTAAL  

Opwijk 51,6 % 

Mazenzele 43,8 % 

Droeshout 28,6 % 

Nijverseel 45,8 % 

 TOTAAL  

Man 41,5 % 

Vrouw 52,4 % 

 TOTAAL  

Gehuwd 42,7 % 

Samenwonend 60,6 % 

Gescheiden 50 % 

Weduw(e)naar 21,4 % 

Alleenstaand 58,8 % 

Alleenstaand met kinderen 100 % 

Vriend(in) 28,6 % 
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Tabel (40) : Frequentie naar tijdsgebrek naar opleiding (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 10,367, p= 0,016) 

 

Mensen die hoger opgeleid zijn, ondervinden meer tijdsgebrek. Bij de universitair 

opgeleide mensen heeft bijna één op de drie geen tijd om deel te nemen. 

 

 

4.3 INHOUDELIJKE DREMPEL 

 

 

Tabel (41) : Frequentie naar inhoudelijke drempels (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

We gaan hieronder een overzicht geven van de inhoudelijke drempels.  

 

 GEEN INTERESSE 

 

Tabel (42) : Frequentie naar geen interesse naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

  

(Chi² : 6,170, p= 0,013) 

 

Mannen (41,5 %) hebben opmerkelijk minder interesse in het culturele aanbod van de 

gemeente Opwijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

Lager onderwijs 39 % 

Secundair onderwijs 38,5 % 

Hoger onderwijs 55,7 % 

Universitair onderwijs 62,9 % 

 TOTAAL  

Geen interesse 34,1 % 

Activiteiten spreken niet aan 33,3 % 

 TOTAAL  

Man 41,5 % 

Vrouw  27,3%  
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Tabel (43) : Frequentie naar geen interesse naar leeftijd (N = 265, Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 22,303, p= 0,001) 

Van de jongste leeftijdsklasse zegt 60 % dat de activiteiten hen niet aanspreekt. De 

volgende leeftijdsklasse (61,3 %) heeft de minste interesse in deze vorm van 

cultuurparticipatie. 

 

 

 ACTIVITEITEN SPREKEN NIET AAN  

 

Tabel (44) : Frequentie naar activiteiten spreken niet aan naar leeftijd (N = 265,  

Missing = 8) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 15,055, p= 0,020) 

 

Deze drempel heeft toch een grote invloed bij bijna alle leeftijdsklassen. Vooral ouderen 

(50 %) en jongeren (60 %) vinden dat de activiteiten niet op hun leeftijd zijn afgestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

12 – 14 60 % 

15 – 24 61,3 % 

25 – 39 32,1 % 

40 – 54 20,6 % 

55 – 69 27,8 % 

70 – 84 41,1 % 

85 - … 0 % 

 TOTAAL  

12 – 14 60 % 

15 – 24 48,8 % 

25 – 39 34 % 

40 – 54 32,4 % 

55 – 69 38,9 % 

70 – 84 8,8 % 

85 - … 50 % 
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4.4  PSYCHOLOGISCHE EN SOCIALE DREMPEL 

 

 

Tabel (45) : Frequentie naar psychologisch – sociale drempels (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

  

Hieronder gaan we overzicht geven van de resultaten van de psychologische en de 

sociale drempels.  

 

 

 VROEGER NOOIT GEDAAN 

 

Tabel (46) : Frequentie naar vroeger nooit gedaan naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 3,309, p= 0,069) 

 

Voor de mannen (10,8 %) is deze drempel van veel groter belang dan voor de vrouwen 

(4,9 %). 

 

 

 

 SFEER SPREEKT NIET AAN 

 

Tabel (47) : Frequentie naar sfeer spreekt niet aan naar geslacht (N = 273, Missing = 0) 

 

 

 

 

(Chi² : 9,487, p= 0,002) 

 

 

Bij de mannen (18,5 %) is de sfeer van veel groter belang dan bij de vrouwen (6,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAAL  

Vroeger nooit gedaan 7,7 % 

Sfeer spreekt niet aan 12,1 % 

Niemand om mee te gaan 17,6 % 

 TOTAAL  

Man  10,8 % 

Vrouw  4,9 % 

 TOTAAL  

Man  18,5 % 

Vrouw  6,3 % 
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 NIEMAND OM MEE TE GAAN 

 

Tabel (48) : Frequentie naar niemand om mee te gaan naar opleiding (N = 273, missing = 0) 

 

 

 

 

 

 

(Chi² : 10,248, p= 0,017) 
 

Mensen met een laag onderwijsprofiel (34,1 %) ondervinden bij deze drempel meer last 

dan mensen die hoger opgeleid (11,4 %) zijn. De opleidingsgraad is dus wel degelijk van 

belang bij het wel of niet participeren. 

 

Tabel (49) : Frequentie naar niemand om mee te gaan naar burgerlijke status (N = 273, 

missing = 0) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (Chi² : 31,174, p= 0,000) 

 

Alleenstaanden met kinderen (66,7 %) vinden het minst vaak iemand om hen te 

vergezellen naar een cultuuractiviteit. Gehuwden (8,3 %) daarentegen, vinden altijd wel 

iemand om mee te gaan.  

  

 
Tabel (50) : Frequentie naar niemand om mee te gaan naar leeftijd (N = 265, missing = 8) 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Chi² : 12,422, p= 0,053) 

 

Jongeren (40 % en 35,5 %) en ouderen (50 %) ondervinden deze drempel als een 

belangrijke hindernis om niet te kunnen deelnemen aan het culturele aanbod. 

 

 

 TOTAAL  

Lager onderwijs 34,1 % 

Secundair onderwijs 17,4 % 

Hoger onderwijs 12,5 % 

Universitair onderwijs 11,4 % 

 TOTAAL  

Gehuwd  8,3 % 

Samenwonend 15,2 % 

Gescheiden 37,2 % 

Weduw(e)naar 42,9 % 

Alleenstaand 33,3 % 

Alleenstaand met kinderen 66,7 % 

Vriend(in) 28,8 % 

 TOTAAL  

12 – 14 40 % 

15 – 24 35,5 % 

25 – 39 9,4 % 

40 – 54 16,2 % 

55 – 69 18,1 % 

70 – 84 14,7 % 

85 - … 50 % 
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DEEL  4 : DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

1.  BESPREKING RESULTATEN 

 

In dit deel van het thesisonderzoek gaan we de resultaten uit het vorige deel bespreken. 

We analyseren de cultuurparticipatie in Opwijk. Daarom gaan we in dit hoofdstuk de drie 

verschillende onderzoeksvragen doornemen.  

 

 

 

Onderzoeksvraag 1 

 

Hoeveel bewoners participeren in Opwijk aan culturele 

activiteiten, aan welke en hoe worden ze geïnformeerd ? 

 

 

 

Onderzoeksvraag 2 

 

Wat is het individuele profiel van bewoners die participeren en 

niet participeren (op vlak van woonplaats, leeftijd, geslacht, 

burgerlijke status, opleiding, woonsituatie, medium, 

verenigingsleven, aangeboden activiteiten) ? 

 

 

Onderzoeksvraag 3 

 

Wat zijn de redenen waarom de Opwijkenaren niet deelnemen? 
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Hoeveel bewoners participeren in Opwijk aan culturele activiteiten, aan welke en 

hoe worden ze geïnformeerd ? 

 

In Opwijk is er een redelijk hoge participatiegraad aan het culturele gebeuren. 82,4 % 

van de Opwijkenaren participeert er immers aan cultuur. Maar 17,6 % doet helemaal niet 

mee aan het culturele leven. De grote meerderheid van de Opwijkenaren kunnen we 

frequente participanten noemen. Slechts een kleine minderheid behoort tot het 

kernpubliek dat meer dan twee keer per maand deelneemt aan het culturele aanbod van 

de gemeente Opwijk.  

 

Over de veelheid van aanbod in verenigingen valt zeker niet te twijfelen. Maar deze 

hebben niet allemaal evenveel succes. De openbare bibliotheek, de sportclubs en de 

vrouwenverenigingen scoren het beste uit de hele reeks, maar met een maximum van 35 

%. Alle andere verenigingen wekken veel minder interesse op bij de Opwijkenaren.We 

kunnen hier bijgevolg vaststellen dat er een lage graad aan participatie is bij de Opwijkse 

verenigingen. Toch stelt Putnam (1993) dat lid zijn van een vereniging bijdraagt tot 

sociaal kapitaal. Ook Joke Schauvliege deelt deze mening in haar beleidsnota 2009 - 

2014. 

 

Bij de activiteiten kunnen we een overduidelijk onderscheid maken tussen de bezoekers, 

de organisatoren en de non – participanten. Bezoekers, receptieve participanten, vinden 

we met een groot aantal terug in tegenstelling tot mensen die de activiteiten 

organiseren. De activiteiten die het meeste succes hebben zijn de kerstmarkt, de   

kermissen  en  de Paardenprocessie. Het zijn in het algemeen de gratis en grotere 

evenementen die de aandacht trekken van de Opwijkenaren. Dit komt overeen met wat 

Joke Schauvliege beweert in haar beleidsnota (2009 – 2014) : “Evenementen brengen 

beweging en bereiken meestal meer publiek dan het bezoek aan de collectie van een 

museum of erfgoedinstelling”. Ook Claeys e.a. (2005) stellen dat de participatie aan 

culturele activiteiten een manier zou kunnen vormen waarop de inwoners met hun 

samenleving in contact kunnen treden en communiceren. 

 

De Opwijkenaren nemen vooral deel in hun eigen gemeente; Maar wanneer dit niet het 

geval is gaan ze buiten de grens en dan het meest naar de buurgemeente Asse. We 

kunnen ook vaststellen dat een grootstad als Brussel met een overaanbod aan culturele 

mogelijkheden zeker niet vele mensen aantrekt. We kunnen hier dus stellen dat er wel 

nog een zeker potentieel is voor een gemeente als Opwijk. 
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Het weekblad ‘t Opwijks Leven wordt het meest gehanteerd als communicatiemiddel. Met 

deze resultaten kunnen we ook besluiten: hoe meer je naar de kern van het centrum 

gaat, hoe meer mensen dit lezen. De informatiedienst van de gemeente Opwijk heeft 

echter geen succes. 
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Wat is het individuele profiel van bewoners die participeren en niet participeren ? 

 

De grootste groep die tot het kernpubliek behoort, bevindt zich in de leeftijdscategorie 

van 15 tot 24 jaar. De meeste frequente participanten hebben de leeftijd 12 tot 14 jaar. 

En, het is ook zo dat we de ouderen eerder kunnen onderbrengen onder de non – 

participanten. Ook de resultaten bekomen van een onderzoek door Perterson en Sherkat 

(2005) komen hiermee overeen. Zij stellen ook dat de cultuurparticipatie daalt naarmate 

de leeftijd stijgt.  

 

Het onderzoek van Ganzeboom (1989) stelt dat mensen met een partner minder 

participeren dan alleenstaanden. Hij vermeldt dat alleenstaanden meer zouden 

participeren om hun sociaal netwerk te vergroten (Ganzeboom, 1989; Verté e.a., 2010). 

Dit kunnen we niet bevestigen via dit onderzoek, vooral aangezien er geen significant 

verschil te vinden is bij de cultuurparticipatiegraad naar burgerlijke staat toe. 

 

De tot het kernpubliek behorende respondenten raadplegen vooral het internet om op de 

hoogte te zijn en te blijven van het cultuurleven in Opwijk. Non – participanten die toch 

op de hoogte willen zijn van het culturele leven, doen dat aan de hand van het weekblad 

‘‘t Opwijks Leven’. Lievens (2005) merkte in een vorig onderzoek ook dat de meeste 

mensen geïnformeerd worden door een brochure, uigegeven vanuit het centrum waaruit 

de activiteiten vertrekken. Het ‘t Opwijks Leven is echter geen brochure van het 

gemeenschapscentrum, maar van een lokale drukker. Via deze drukkerij kan men tegen 

betaling artikels laten publiceren in deze weekuitgave. Deze brochure is echter wel gratis 

voor de Opwijkse inwoners en wordt via de post opgestuurd. 

We moeten echter wel vaststellen dat voor zowel de participant als voor de non – 

participant de informatiedienst als medium zeker niet gekend is.  

 

Hoe hoger men opgeleid is, hoe meer men deelneemt (Ganzeboom, 1989; Verté e.a., 

2010). Deze redenering zien we ook in dit thesisonderzoek terugkomen. Ook Joke 

Schauvliege meldt het volgende in haar beleidsnota (2009 – 2014): “Vergeleken met de 

algemene participatiegraad neemt  een aantal groepen uit de samenleving beduidend 

minder deel aan cultuur.” Als we dit vergelijken met hoog en laag opgeleiden zien we een 

duidelijke verschil met de cultuurparticipanten uit Opwijk. Al stellen we vast dat bij 

respondenten met een secundair onderwijsprofiel toch nog een opmerkelijk aantal tot het 

kernpubliek behoort. 
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De respondenten die lid zijn van een vereniging zijn meestal cultureel actiever, de 

meesten behoren tot de frequente participanten en soms zelfs tot het kernpubliek. De 

grote, bekende verenigingen genieten meer participanten dan de kleinere. We kunnen 

algemeen vaststellen dat bij grotere jaarlijkse evenementen er wel meer non – 

participanten aanwezig zijn.  

 

In het algemene beeld van de cultuurparticipatiegraad naar de woonplaats is er geen 

significant verschil op te merken. Ook voor het geslacht waren er geen significante 

verschillen op te merken, in tegenstelling tot een ander onderzoek bestudeerd door 

Bihagen en Katz – Gerro (2000). In dit laatstgenoemde onderzoek was er wel een 

degelijk verschil, namelijk het feit dat de vrouwen meer deelnamen dan de mannen. 
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Wat zijn de redenen waarom de Opwijkenaren niet deelnemen ? 

 

Globaal gezien heeft de financiële drempel (de activiteit is te duur) weinig invloed op de 

deelname van de Opwijkenaren. Toch is het opmerkelijk dat er een hogere graad van 

participatie te vinden is indien de activiteiten gratis zijn. Deze bevindingen komen echter 

niet overeen met wat eerder onderzocht werd. Bailey en Falconer (1998) beweerden dat 

prijsdalingen geen volkstoeloop teweegbrachten (Bailey en Falconer, 1998; Verté 2010).  

 

Psyhologisch en sociale drempels oefenen toch een bepaalde invloed uit op het 

participatiegedrag van de Opwijkenaren. Bij mannen bijvoorbeeld is het zo dat zij de 

sfeer die bij de activiteit te vinden is als een belangrijke factor zien. Ze proberen niet 

graag iets nieuws uit. Mannen zijn hieraan gevoeliger dan vrouwen. De drempel ‘niemand 

om mee te gaan’ speelt ook een aanzienlijke rol. Alleenstaanden met kinderen 

participeren liever in het bijzijn van gezelschap. We kunnen stellen dat bij mensen 

zonder partner deze drempel hoger is dan bij mensen met een partner. Als we kijken 

naar de leeftijd, heeft dit hoofdzakelijk een invloed bij de jeugd. 35 à 40 % zou nooit 

alleen participeren. Qua opleidingsgraad zien we dat hoe hoger opgeleid iemand is, hoe 

minder van belang gezelschap is om wel deel te nemen. We kunnen dit gegeven in ons 

onderzoek ook beamen. Mensen die zich bij deelname aan cultuuractiviteieten niet op 

hun gemak voelen, weten zich ook niet te gedragen en dat zal dus een hindernis vormen 

om  te gaan deelnemen (Ganzeboom, 1989; Verté, 2010). 

 

De inhoud van de activiteiten speelt bij een derde van de Opwijkenaren een belangrijke 

rol. De jeugd vindt dat de activiteiten niet op hun leeftijd zijn afgestemd, de inhoud van 

de activiteiten spreekt hen niet aan. Daardoor krijgen ze minder interesse in het 

cultuuraanbod dat Opwijk hen biedt. Niet alleen bij jongeren maar ook bij mannen is 

bijna één op de twee niet geïnteresseerd. Mannen en jongeren hechten duidelijk veel 

belang aan wat de activiteit te bieden heeft. Ganzeboom (1989) stelt dat een aanbod 

waarvoor er veel achtergrondbagage noodzakelijk is, afremmend kan werken 

(Ganzeboom, 1989; Verté, 2010). 

 

Bij de praktische drempels zijn er heel wat opmerkelijke resultaten terug te vinden. De 

jeugd is het minst op de hoogte van de activiteiten, deze vaststelling geldt ook voor de 

alleenstaanden met kinderen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de laatstgenoemde 

groep helemaal geen tijd heeft. Al deze respondenten kruisten immers deze drempel aan. 

We kunnen ook zeggen dat de Opwijkenaar een drukbezette mens is. Bijna één op de 
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twee heeft hier gebrek aan tijd. Deze factor is zeker op te merken bij de jeugd, de 

oorzaak kan liggen in het feit dat ze vele hobby’s hebben. Ook vrouwen hebben minder 

tijd dan mannen. Een motief hiervoor zal zeker de huishoudelijke taken en de opvoeding 

van de kinderen zijn. Mensen met een universitair diploma hebben ook vaak een gebrek 

aan tijd om deel te nemen. Hun drukke leven staat garant voor minder participatie aan 

het culturele aanbod (Bevers, 1995; De Brabander, 1999). Maar tevens stellen ook 

andere onderzoekers vast dat mensen die het druk hebben toch nog altijd veel 

participeren (Ganzeboom, 1989; Lievens en Waege, 2011). 

 

De drempel afstand speelt geen rol bij de woonplaats in de gemeente Opwijk, wat je wel 

zou kunnen verwachten en wat ook uit andere onderzoeken is gebleken. Als de afstand 

tot de voorziening stijgt, daalt de participatie (Verhoeff, 1991; Verté 2010). Het speelt 

vooral een imposante rol bij de jongeren en ouderen. Immers, deze kunnen niet (meer) 

zelfstandig tot bij een activiteit geraken. Dit zien we ook terug bij de drempel van gebrek 

aan eigen vervoer. Ook weduwen en mensen met een lager onderwijsprofiel ondervinden 

hier last van. Droeshout is alleen niet tevreden over de mogelijkheden qua openbaar 

vervoer in hun parochiegemeente.  

 

In de literatuurstudie gaven we aan dat het tijdstip van de activiteit een struikelblok kon 

zijn. In dit thesisonderzoek is er geen verband te vinden tussen de drempel ‘tijdstip van 

de activiteit’ en de Opwijkenaar. Ook de drempel ‘reservatie is nodig’ is niet van 

toepassing in de gemeente  Opwijk. Zij ondervinden dit niet als een hindernis om te 

participeren. 
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2. BEPERKING EIGEN ONDERZOEK 

 

Dit onderzoek is in principe niet representatief omdat er onvoldoende vragenlijsten zijn 

teruggekomen om deze resultaten te veralgemenen voor de hele gemeente Opwijk. Een 

mogelijkheid was om na de eerste ronde van de vragenlijsten een herinneringsbrief te 

sturen naar alle respondenten die gekozen waren voor dit thesisonderzoek. De kans dat 

we meer vragenlijsten zouden terugkrijgen, is dan vrij groot waardoor het onderzoek wel 

representatief zou zijn.  

 

Een andere beperking in dit thesisonderzoek is het ontbreken van de vraag ‘Hoe lang 

woon je al in Opwijk?’. Als we deze vraag hadden gesteld aan de respondenten, zouden 

we een mogelijke samenhang op het spoor kunnen komen. We zouden een betere kijk 

hebben op de nieuwe inwoners en inwoners die al van bij de geboorte in Opwijk wonen of 

mensen die verhuisd zijn naar een andere deel – of, parochiegemeente door een huwelijk 

of dergelijke. 

 

Er was ook de kans om de vragenlijst online in te vullen. Deze methode heeft echter 

gefaald. De link, https://www.vub.ac.be/survey/index.php?sid=43376&lang=nl, die de 

respondenten zouden moeten overtypen was niet eenvoudig in de introductiebrief. 

Hierdoor hebben er ongetwijfeld veel mensen afgehaakt. Een eenvoudige link is met 

andere woorden een vereiste om meer mensen aan te moedigen. 

 

Bij de vraag over de belemmeringen om niet deel te nemen, was er een respondent die 

de opmerking uitte dat deelnemen onmogelijk was wegens het niet vinden van 

kinderopvang. Deze drempel kwam echter niet aanbod in de vragenlijst. Maar misschien 

waren er wel meer mensen die deze drempel zouden aankruisen wanneer dit één van de 

mogelijkheden was. En misschien kan er ook nagedacht worden over een andere vorm 

van kinderopvang.  

 

 

 

 

 

https://www.vub.ac.be/survey/index.php?sid=43376&lang=nl
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3. AANBEVELINGEN VERDER ONDERZOEK 

 

De redenen om niet deel te nemen in dit onderzoek zijn vrij ruim. Men zou via een 

kwalitatieve methode, diepte – interviews, een specifieker beeld kunnen krijgen van de 

onderliggende redenen en verwachtingen van de Opwijkenaren. Men zou zo meer te 

weten kunnen komen over de gevoelens, de kennis en de opinies van de Opwijkenaren.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat veel ouderen niet meer participeren wegens de afstand 

en hun problemen met eigen/openbaar vervoer. Men zou een gelijkaardig onderzoek, 

bijvoorbeeld in het OCMW - rustoord  De Oase te Opwijk, kunnen uitvoeren. Men zou dan 

de participatiegraad van de bewoners kunnen gaan onderzoeken. Het gaat hier dan 

specifiek over de activiteiten die het rusthuis zelf aanbiedt. In dit mogelijke vervolg- 

onderzoek zou de doelgroep beperkt blijven tot enkel de bewoners die oorspronkelijk ook 

afkomstig zijn uit Opwijk. De twee oudste leeftijdsklassen (70 – 84 en 85 +) zouden we 

dan vergelijken met de resultaten uit dit thesisonderzoek. Bij het onderzoek in het 

rusthuis zouden deze drempels mogelijk kunnen wegvallen. Zo zou je een verband 

kunnen leggen met de participatiegraad van deze ouderen in en buiten het rustoord. 

 

Men zou in de omliggende gemeenten van Opwijk ook een gelijkaardig onderzoek kunnen 

uitvoeren. Op die manier kunnen we met de buurgemeenten vergelijken. Hieruit zou je 

dan een conclusie kunnen trekken of dit fenomeen van weinig participatie enkel voor de 

gemeente Opwijk geldt of dat dit zich tevens voordoet in de andere gemeenten. Of we 

dan algemeen kunnen stellen dat de bevolking niet meer deelneemt aan de aangeboden 

activiteiten van de eigen gemeente, maar dat ze liever zelf op zoek gaan naar 

activiteiten. Of is het zo dat private participatie steeds meer aangehaald wordt? 
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4. PRAKTISCHE EN BELEIDSAANBEVELINGEN 

 

We kunnen stellen dat er in Opwijk enerzijds veel passanten en frequente participanten 

zijn en anderzijds tellen we een zeer klein aantal bij het kernpubliek. 

  

Om de Opwijkenaren meer op de hoogte te brengen van het culturele aanbod zou men 

een digitaal reclamepaneel kunnen plaatsen. Dit zou kunnen geplaatst worden aan één of 

meerdere grote kruispunten in Opwijk, waar constant een ruim aantal inwoners moet 

passeren. Want aan een kruispunt moeten mensen vaak stilstaan, en zo wordt tijdens 

het wachten de aandacht onmiddellijk getrokken naar dit reclamepaneel. Op dit digitale 

paneel zou allerlei informatie kunnen staan over het culturele aanbod in Opwijk.  

 

Uit de resultaten is trouwens gebleken dat grote evenementen meer succes hebben dan 

kleinere activiteiten. Een alternatief zou dus kunnen zijn om minder maar grotere 

activiteiten en evenementen aan te gaan bieden. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: 

een zomerhappening, genre Arenaconcerten (in de winter zijn de reeds bestaande 

kerstmarkten een goed voorbeeld hiervan). Dit om nog meer mensen uit de hele 

gemeente Opwijk te sensibiliseren voor het culturele gebeuren. Deze kunnen 

plaatsvinden in elke entiteit van Opwijk. Men zou grote(re) namen kunnen verzamelen op 

de affiche om zo telkens opnieuw vele Opwijkenaren aan te gaan trekken. De organisatie 

van dit evenement kan in samenwerking gebeuren met de verscheidene lokale 

verenigingen. Dit zou de gemeenschapsvorming tussen alle Opwijkenaren alleen maar 

kunnen bevorderen. Dit werd ook beschreven in de beleidsnota (2009 – 2014) van Joke 

Schauvliege. Ze is van mening dat deelname aan het verenigingsleven bevorderend is 

voor de integratie in de samenleving.  

 

Een potentiële optie om jongeren meer te sensibiliseren zou via sociale netwerksites 

(zoals Facebook) kunnen gebeuren. Dit zou speciaal op maat van de jongeren ontworpen 

kunnen worden. Bij deze leeftijdscategorieën horen namelijk de meeste frequente 

participanten. 

  

Het weekblad ‘‘t Opwijks Leven’ kent grote successen in Opwijk en dit ook over alle 

categorieën heen. Men moet deze vorm van publiciteit zeker behouden of zelfs nog 

maximaliseren, dit om nog meer inwoners te sensibiliseren.  
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5. CONCLUSIE 

 

De initiatiefnemer voor dit thesisonderzoek is de gemeente Opwijk. Men wou een beeld 

hebben van de cultuurparticipatie in Opwijk. Er werd gedacht dat er een tanende 

belangstelling was van en voor de aangeboden activiteiten. Zo hebben we dit 

thesisonderzoek uitgevoerd aan de hand van drie grote onderzoeksvragen. Als eerste 

werd bevraagd waaraan de Opwijkenaar deelneemt wat betreft activiteiten en 

verenigingen en hoe ze geïnformeerd werden. Bij de tweede onderzoeksvraag werd 

gepeild naar de cultuurparticipatiegraad bij de Opwijkenaars. Tenslotte werden de 

drempels van cultuurparticipatie hieraan gelinkt. 

 

Het algemene beeld van de non – participant komt in dit thesisonderzoek overeen met 

een oudere persoon, laagopgeleid en een alleenwonende weduw(e)naar. Daarbij komt 

nog eens dat zij het meeste problemen ondervinden met vervoer. 

 

Een algemeen beeld van iemand die tot het kernpubliek behoort, kunnen we omschrijven 

als iemand die jonger is, nog thuis woont en over een hoger diploma beschikt. 

 

Als we het opleidingsniveau van de Opwijkenaar van dichterbij bekijken is bijna de helft 

hoger opgeleid. En de resultaten bewezen dat hoger opgeleiden meer deelnemen, dus 

dan zou er eigenlijk geen participatieprobleem mogen zijn. Daaruit blijkt dat de 

verschillende drempels wel degelijk een barrière vormen voor de cultuurbeleving van de 

hele bevolking uit Opwijk. 

 

Uit de resultaten is ook ondervonden dat de vrouwen minder tijd hebben dan de mannen. 

Maar anderzijds zijn de mannen wel minder geïnteresseerd in cultuur dan de vrouwen. 

Mannen zijn ook gevoeliger voor nieuwere activiteiten, en de sfeer moet hen onmiddellijk 

aanspreken. Hen, de mannen, beter en meer motiveren zou al een grote stap vooruit 

zijn. Globaal bekeken voor de Opwijkse bevolking kunnen we er vanuit gaan dat er 

relatief weinig actieve deelname is, deels door de tijd, deels door de interesse.  

 

Activiteiten die wel succes hebben in Opwijk zijn de Paardenprocessie, de kerstmarkten 

en de kermissen. Deze laatste twee worden wel in alle entiteiten van de gemeente 

Opwijk georganiseerd. Maar dit zijn over het algemeen meer de gratis, grotere en meer 

bekende activiteiten/ evenementen. De financiële drempel is volgens het onderzoek niet 

echt van belang. Er is wel een opmerkelijk grotere interesse wanneer deze activiteiten 

gratis zijn voor Opwijkenaren. Deze participatie daalt met ongeveer de helft voor 
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bijvoorbeeld Popwijk. Popwijk is ook een bekend en groot evenement maar het is niet 

gratis!  

Er is een relatief lage participatiegraad naar verenigingen toe. Verenigingen die wel de 

interesse van de Opwijkenaren trekken, zijn de openbare bibliotheek, de sportclubs en de 

vrouwenverenigingen. De Opwijkse verenigingen in het algemeen zouden van hogerhand 

beter gestimuleerd kunnen worden, om zo meer leden aan te werven. De respondenten 

die lid zijn van een vereniging zijn ook meestal algemeen cultureel actiever. Immers stelt 

Putnam (1993) dat lid zijn van een vereniging bijdraagt tot sociaal kapitaal.  

 

Onze hoofdstad Brussel heeft een groot cultureel aanbod en is zeker niet moeilijk 

bereikbaar vanuit Opwijk. Toch blijven de Opwijkenaren wel trouw aan hun eigen 

gemeente voor hun cultuurbeleving. 

 

Als we naar de media kijken, zijn er heel wat verschillen op te merken. Het weekblad ‘‘t 

Opwijks Leven’ wordt door alle lagen van de bevolking gelezen. Dit in tegenstelling tot de 

informatiedienst, die echter door bijna niemand geraadpleegd wordt. Ongeveer de helft 

van de inwoners zijn op de hoogte van het culturele aanbod via mond – aan – mond 

reclame. Sociaal gezien is dat zeker een positief gegeven. Ook het internet wordt 

gebruikt door meer dan één op de twee respondenten. Maar de jongeren zijn het minst 

op de hoogte van het culturele leven in de gemeente Opwijk. Om dit te verbeteren zou 

men meer informatie kunnen verspreiden via sociale netwerksites, zoals Facebook, de 

nieuwe hype, zeker bij de jongeren. 

 

Het cultuurbeleid van Opwijk is zeker vatbaar voor hervormingen. Het kan altijd 

verbeterd worden. Het hoge cijfer van algemene participatie (82,4 %) is zeker positief. 

Maar het aantal respondenten die het kernpubliek vormen (6,2 %) kan veel beter. Het 

doel is nu echter om ten eerste nog meer mensen te laten participeren en ten tweede 

zeker de frequentie op te drijven. 
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Bijlage 1 : Lijst met activiteiten naar plaats 
 

ACTIVITEITEN PLAATS  

Opvoering amateurtoneel Nijverseel, Droeshout en Mazenzele 

Optreden harmonie of koor Opwijk centrum, Nijverseel, Droeshout en Mazenzele 

Optreden Nijdrop Opwijk centrum 

Kermissen Opwijk centrum, Nijverseel, Droeshout en Mazenzele 

Paardenprocessie Opwijk centrum 

Kunstbende Opwijk centrum, Gemeenschapscentrum en Nijdrop 

Popwijk Opwijk centrum 

Singelpop Opwijk centrum 

Folklorefeest Pikkeling Opwijk centrum, naburige gemeenten 

Arenaconcerten Opwijk centrum 

Carnavalweekend Opwijk centrum 

Week van de Smaak Opwijk centrum, afhankelijk van  activiteit, Droeshout 

en Nijverseel  

Week van de Amateurskunsten Opwijk Centrum, afhankelijk woonplaats van de 

kunstenaars ook in eigen atelier 

Erfgoeddag Opwijk centrum, Mazenzele 

Kerstmarkt Opwijk centrum 

Open Monumentendag Opwijk centrum, Nijverseel, Droeshout en Mazenzele 

Seniorenfeest Opwijk centrum 

Kinder – en jeugddag Opwijk centrum 

11 juli – viering Opwijk centrum, Mazenzele 

Rommelmarkt Opwijk centrum, Mazenzele, Droeshout 

Bruisende Tuinmarkt Opwijk centrum 
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Bijlage 2 : Lijst met activiteiten naar plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERENIGINGEN PLAATS 

Openbare bibliotheek Opwijk Centrum 

Sportclub Opwijk Centrum, Droeshout, Mazenzele, Nijverseel 

Vrouwenvereniging Opwijk Centrum, Droeshout, Mazenzele, Nijverseel 

Kom op tegen kanker Opwijk Centrum, Droeshout, Mazenzele, Nijverseel 

Davidsfonds Opwijk Centrum, Mazenzele 

Seniorenvereniging Opwijk Centrum, Droeshout, Mazenzele, Nijverseel 

Politieke vereniging Opwijk Centrum 

Wandelvereniging Opwijk Centrum 

Amateurskunstengezelschap Droeshout, Mazenzele, Nijverseel 

Jeugdvereniging Opwijk Centrum, Mazenzele, Droeshout, Nijverseel 

Rode Kruis Opwijk Centrum 

Zangkoor Opwijk Centrum, Mazenzele, Droeshout, Nijverseel 

Paardenprocessiecomité Opwijk Centrum 

Muziekvereniging Opwijk Centrum 

Carnavalsvereniging Opwijk Centrum, Droeshout 

Oudercomité Opwijk Centrum, Mazenzele, Droeshout, Nijverseel 

Wereldwinkel Opwijk Centrum 

AC voor Woord en Muziek Opwijk Centrum 

Cultuurraad Opwijk Centrum 

Seniorenraad Opwijk Centrum 

AC voor Beeldende Kunsten Opwijk Centrum 

Jeugdraad Opwijk Centrum 
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Bijlage 3 : Introductiebrief  
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       10 februari 2012, Brussel 
 
Beste inwoner, 
 
 
Wij voeren momenteel een onderzoek uit naar ‘Cultuurparticipatie in Opwijk’. Daarvoor verzamelen we 
informatie aan de hand van de bijgevoegde vragenlijst. Woont u in Opwijk? Mogen we dan uw hulp 
vragen voor dit onderzoek?  

 
Deze enquête past in een wetenschappelijk onderzoek van de gemeente Opwijk naar de cultuurbehoeften 
van zijn bevolking. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van de Vrije Universiteit Brussel 
(Agogische Wetenschappen). 1000 inwoners van verschillende leeftijden werden willekeurig 
geselecteerd.  
We hopen dan ook dat u wat tijd kan vrijmaken om deze vragenlijst in te vullen. 
 
Deze enquête hebben we beperkt tot 20 vragen. Het kan voor U misschien uitgebreid lijken, maar voor 
vele mensen is het korter dan het lijkt. Vele vragen lijken bovendien misschien niet van toepassing te 
zijn op uw ervaringen, maar ook dat is belangrijke informatie voor ons. Gemiddeld neemt het invullen 
van de vragenlijst 10 minuten in beslag. 
 

Deze vragenlijst is anoniem. Alle antwoorden worden vertrouwelijk en in alle privacy behandeld. Om een 
cultuurcheque te winnen, moet u echter wel de contactgegevens invullen.  
 
U kan deze vragenlijst terugsturen met de enveloppe die u hierbij vindt. U moet er zelf geen postzegel 
opkleven, want de portkosten zijn reeds door ons betaald. Wij zouden graag donderdag 1 maart de 
vragenlijst terug hebben. U kan deze vragenlijst ook zelf binnenbrengen in de bibliotheek of 

Gemeenschapscentrum van Opwijk (Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk). 
 
Deze enquête kan u ook online invullen op de volgende link : 

 https://www.vub.ac.be/survey/index.php?sid=43376&lang=nl 
 
 
Indien u nog vragen heeft over de vragenlijst of over het onderzoek, aarzel dan niet om het 
onderzoeksteam te contacteren:  

 Elisabeth Philips: tel. 0499/19.43.20  (Palingstraat 26, 2870 Puurs) 
 
We willen u alvast ten zeerste bedanken voor uw medewerking. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
Dominique Verté (Professor) 
Liesbeth De Donder (Professor) 
Elisabeth Philips (Onderzoeker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vub.ac.be/survey/index.php?sid=43376&lang=nl
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Bijlage 4 : Vragenlijst  
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1. Waar woon je ? (Kruis aan a.u.b.)  

 

 

2. Geslacht ? (Kruis aan a.u.b.) 

1.Man  

2.Vrouw  

 

3. Geboortejaar? (vul in a.u.b.) 

1   .   .   . 

 

4. Burgerlijke staat ? (kruis aan a.u.b.) 

1.Gehuwd  

2.Samenwonend  

3.Gescheiden  

4.Weduw(e)naar  

5.Alleenstaand  

6.Alleenstaand met kinderen  

7.Vriend(in)  

 

5. Wat is uw hoogst behaalde diploma ? (kruis aan a.u.b.) 

1.Lager onderwijs  

2.Secundair onderwijs  

3.Hoger onderwijs  

4.Universitair onderwijs  

 

6. Wat is uw huidig beroepsstatuut ? (Kruis aan a.u.b.) 

1.Student  

2.Ongeschoolde arbeider   

3.Geschoolde arbeider  

4.Bediende / ambtenaar  

5.Kaderlid  

6.Zelfstandige  

7.Huisvrouw/man  

8.Gepensioneerd  

9.Werkloos  

 

1.Opwijk centrum  

2.Mazenzele  

3.Droeshout  

4.Nijverseel  
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7. Wat is uw huidige woonvorm? (Kruis één vak aan a.u.b.) 

1.Ik woon thuis bij mijn ouders  

2. Ik woon zelfstandig alleen  

3. Ik woon zelfstandig samen (met partner, vrienden,…)  

4. Ik woon in een voorziening (rusthuis, opvangcentrum, …)  

 

8. Welke taal spreek je thuis? ( Kruis aan) 

1.Nederlands  

2.Frans  

3.Andere, ……………  

 

9. Aan welke soort activiteiten nam u deel het afgelopen jaar? (kruis voor elke activiteit aan a.u.b.)         

 1. 

Nooit 

2. 

1 keer per 

jaar 

3. 

Meerdere keren 

per jaar 

4. 

1 keer per 

maand 

5. 

Meerdere 

keren per 

maand 

1.Muziekconcert      

2.Theatervoorstelling      

3.Humorvoorstelling      

4.Familievoorstelling      

5.Schoolvoorstelling      

6.Tentoonstelling      

7.Fuiven      

 

 

10. Via welk medium ben je op de hoogte van de activiteiten? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

1.Internet  

2.Folder of Opwijks Leven  

3.Mond – aan – mond reclame  

4.Reclamepanelen  

5.Informatiedienst  

6.Regionale pers  

7.Andere ……  
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11. Kruis voor elke vrijetijdsactiviteit aan wat op u van toepassing is in het afgelopen jaar?  

 1. 

Ik ben bezoeker 

2.  

Ik organiseer 

mee 

3.  

Ik doe niet mee 

1.Opvoering amateurtoneel    

2.Optreden harmonie of koor    

3.Optreden Nijdrop    

4.Kermissen    

5.Paardenprocessie    

6.Kunstbende    

7.Popwijk    

8.Singelpop    

9.Folklorefeest Pikkeling    

10.Arenaconcerten    

11.Carnavalweekend    

12.Week van de smaak    

13.Week van de amateurskunsten    

14.Erfgoeddag    

15.Kerstmarkt    

16.Open Monumentendag    

17.Seniorenfeest    

18.Kinder – en jeugddag    

19.11 juli – viering    

20.Rommelmarkt    

21.Bruisende Tuinmarkt    
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12. Welke aspecten vormen een reden voor u om aan bovenstaande vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? 

(Kruis aan a.u.b., meerdere antwoorden mogelijk) 

1.Ontspanning  

2.Omdat vrienden of familie deelnemen  

3.Tijd over  

4.Interesse  

5.Sociaal contact  

6.Nieuwe dingen leren kennen  

7.Nieuwe mensen leren kennen  

8.Via reclame gezien  

9.Het is gratis  

 

13. Welke aspecten vormen voor u een belangrijke belemmering om vaker aan boven – staande 

vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? (Kruis aan a.u.b., meerdere antwoorden mogelijk) 

1.Gebrek aan tijd  

2.Tijdstip activiteiten past niet  

3.De afstand  

4.Gebrek aan eigen vervoer  

5.Gebrek aan openbaar vervoer  

6.Reservatie is nodig  

7.Financieel te duur  

8.Niemand om mee te gaan  

9.Ben er niet van op de hoogte  

10.Sfeer spreekt niet aan / niet gezellig  

11.Activiteiten spreken niet aan  

12.Ik heb dat vroeger nooit gedaan  

13.Geen interesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

14. Met wie neemt u deel aan dergelijke vrijetijdsactiviteiten? (Kruis telkens aan a.u.b.) 

 1. Soms 2. Vaak 3. Nooit 4. Niet van 

toepassing 

1.Vrienden      

2.Kennissen     

3.Partner     

4.Medestudenten     

5.Collega’s van het werk     

6.Ouders     

7.Broer / zus     

8.In verenigingsverband     

9.Onbekenden     

10. Alleen     

 

15. Waar neemt u deel aan dergelijke vrijetijdsactiviteiten? (Kruis aan voor elke plaats) 

1.Opwijk  

2.Aalst  

3.Asse  

4.Dendermonde  

5.Wemmel  

6.Wolvertem  

7.Brussel  

8.Andere……….  
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16. Van welke vereniging bent u lid? (Kruis en vul telkens aan a.u.b.) 

 1. 

Ja 

2. 

Neen 

3. 

Ja, maar niet in Opwijk. 

In welke gemeente dan? 

1.Wereldwinkel    

2.Davidsfonds    

3.Rode Kruis    

4.AC voor Woord en Muziek    

5.AC voor Beeldende Kunsten    

6.Openbare bibliotheek    

7.Kom op tegen kanker    

8.Sportclub     

9.Zangkoor    

10.Paardenprocessiecomité    

11.Oudercomité    

12.Cultuurraad    

13.Seniorenraad    

14.Jeugdraad    

15.Jeugdvereniging    

16.Politieke vereniging    

17.Muziekvereniging    

18.Vrouwenvereniging    

19.Seniorenvereniging    

20.Amateurskunstengezelschap    

21.Wandelvereniging    

22.Carnavalsvereniging    

23.Andere ……    

 

17. Wanneer neemt u het meest deel aan dergelijke vrijetijdsactiviteiten? (Kruis aan voor elk tijdstip) 

 1.Nooit 2. Soms 3.Vaak 

1.Weekend    

2.Weekdagen    

3.’s Avonds    

4.Overdag    

5.Tijdens de vakantie    
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18. Hoe verplaatst u zich ? (Kruis voor elke vervoersmiddel aan a.u.b.)  

 1. 

Nooit 

2. 

Minder dan 1x 

/maand 

3. 

Maandelijks 

4. 

1 à 2 x / week 

5. 

Bijna dagelijks 

1.Te voet      

2.Wagen      

3.Fiets      

4.Bus      

5.Trein      

6.Taxi      

7.Belbus      

 

19. Welke uitspraken over mobiliteit zijn op u van toepassing? (Kruis aan a.u.b.) 

 1.Ja 2.Neen 

1.Ik heb een rijbewijs   

2.Ik heb een eigen wagen   

3.Ik heb een fiets   

4.Ik kan over een wagen beschikken wanneer ik dat wens (via vriend, of 

ouders, of…) 

  

5.Ik heb een trein / busabonnement   

 

 

20. Wenst u nog opmerkingen toe te voegen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De enquête is anoniem maar als je toch je contactgegevens invult, maak je kans op een gratis 

cultuurcheque. 

 

Naam :  

Adres:  
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Bijlage 5 : Significante verschillen 
 

 

 

Tabel 1 : Significante verschillen naar leeftijd en verenigingen 

Vereniging Chi² P - waarde Significant 

Wereldwinkel 1,709 0,944  

Davidsfonds 9,240 0,160  

Rode Kruis 5,740 0,452  

AC Woord en Muziek 6,071 0,415  

AC Beeldende Kunsten 2,691 0,847  

Openbare Bibliotheek 29,020 0,000 X  

Kom op tegen kanker 7,291 0,295  

Sportclub 32,240 0,000 X  

Zangkoor 12,202 0,058 X  

Paardenprocessiecomité 6,662 0,353  

Oudercomité 9,544 0,145  

Cultuurraad 8,134 0,228  

Seniorenraad 13,692 0,033 X  

Jeugdraad  - -  

Jeugdvereniging  35,903 0,000 X  

Politieke vereniging 12,840 0,046 X  

Muziekvereniging 1,039 0,984  

Vrouwenvereniging 11,812 0,066 X  

Seniorenvereniging 87,777 0,000 X  

Amateurskunstengezelschap 3,125 0,792  

Wandelvereniging 14,869 0,021 X  

Carnavalsvereniging 9,460 0,149  
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Tabel 2 : Significante verschillen naar woonplaats en verenigingen  

Vereniging Chi² P - waarde Significant 

Wereldwinkel 4,121 0,249  

Davidsfonds 36,871 0,000 X  

Rode Kruis 7,322 0,062 X  

AC Woord en Muziek 4,671 0,198  

AC Beeldende Kunsten 0,502 0,918  

Openbare Bibliotheek 8,682 0,034 X  

Kom op tegen kanker 0,480 0,923  

Sportclub 2,358 0,502  

Zangkoor 8,791 0,032 X  

Paardenprocessiecomité 0,125 0,989  

Oudercomité 3,022 0,388  

Cultuurraad 1,517 0,678  

Seniorenraad 20,903 0,000 X  

Jeugdraad  - -  

Jeugdvereniging  1,946 0,584  

Politieke vereniging 5,655 0,130  

Muziekvereniging 4,721 0,193  

Vrouwenvereniging 6,690 0,128  

Seniorenvereniging 1,499 0,683  

Amateurskunstengezelschap 1,693 0,638  

Wandelvereniging 3,150 0,369  

Carnavalsvereniging 3,398 0,334  

 

 

Tabel 3 : Significante verschillen naar woonplaats en activiteiten 

Activiteit Chi² P - waarde Significant 

Amateurskunstengezelschap 6,727 0,810  

Harmonie 4,881 0,181  

Nijdrop 0,996 0,802  

Kermissen 1,949 0,583  

Paardenprocessie 9,657 0,022 X  

Kunstbende 5,227 0,156  

Popwijk 1,354 0,716  

Singelpop 1,177 0,758  

Folklorefeest Pikkeling 12,059 0,007 X  

Arenaconcerten 3,719 0,293  

Carnavalweekend 5,507 0,138  

Week van de smaak 0,916 0,821  

Week van de amateurskunsten 0,950 0,813  

Erfgoeddag 4,073 0,254  

Kerstmarkt 1,667 0,644  

Open monumentendag 2,831 0,418  

Seniorenfeest  1,586 0,663  

Kinder – en jeugddag 5,872 0,118  

11 juli - viering 9,485 0,023 X  

Rommelmarkt  8,142 0,043 X  

Bruisende tuinmarkt 1,657 0,647  

 

 

 

 

 

 



75 

 

Tabel 4 : Significante verschillen naar medium en  woonplaats 

Medium Chi² P - waarde Significant 

Internet  2,068 0,558  

Opwijks Leven 3,035 0,382  

Mond – aan – mond reclame 4,123 0,248  

Reclamepanelen 7,754 0,051 X  

Informatiedienst 1,514 0,679  

Regionale pers 1,853 0,603  

 

 

Tabel 5 : Significante verschillen naar medium en participatiegraad 

Medium Chi² P - waarde Significant 

Internet  38,571 0,000 X 

Opwijks Leven 15,648 0,001 X  

Mond – aan – mond reclame 46,593 0,000 X 

Reclamepanelen 5,376 0,146  

Informatiedienst 3,891 0,273  

Regionale pers 4,384 0,223  

 

 

Tabel 6 : Significante verschillen naar verenigingen en participatiegraad  

Vereniging Chi² P - waarde Significant 

Wereldwinkel 3,677 0,299  

Davidsfonds 5,056 0,168  

Rode Kruis 2,458 0,483  

AC Woord en Muziek 3,936 0,268  

AC Beeldende Kunsten 4,070 0,254  

Openbare Bibliotheek 21,640 0,000 X  

Kom op tegen kanker 1,741 0,628  

Sportclub 16,707 0,001 X  

Zangkoor 4,767 0,190  

Paardenprocessiecomité 5,050 0,168  

Oudercomité 3,288 0,349  

Cultuurraad 2,344 0,504  

Seniorenraad 9,444 0,024 X 

Jeugdraad  - -  

Jeugdvereniging  8,499 0,037 X 

Politieke vereniging 9,641 0,022 X 

Muziekvereniging 3,588 0,309  

Vrouwenvereniging 4,851 0,183  

Seniorenvereniging 3,715 0,294  

Amateurskunstengezelschap 4,741 0,192  

Wandelvereniging 3,963 0,265  

Carnavalsvereniging 7,350 0,062 X  
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Tabel 7 : Significante verschillen naar activiteiten en participatiegraad 

Activiteit Chi² P - waarde Significant 

Amateurskunstengezelschap 22,205 0,000 X  

Harmonie 22,316 0,000 X  

Nijdrop 24,020 0,000 X  

Kermissen 9,761 0,021 X  

Paardenprocessie 11,701 0,008 X  

Kunstbende 9,170 0,027 X 

Popwijk 14,412 0,002 X 

Singelpop 20,915 0,000 X 

Folklorefeest Pikkeling 5,786 0,122  

Arenaconcerten 24,679 0,000 X 

Carnavalweekend 4,079 0,253  

Week van de smaak 5,841 0,120  

Week van de amateurskunsten 14,245 0,003 X 

Erfgoeddag 12,455 0,006 X 

Kerstmarkt 18,332 0,000 X 

Open monumentendag 31,699 0,000 X 

Seniorenfeest  2,014 0,569  

Kinder – en jeugddag 1,484 0,686  

11 juli - viering 2,260 0,520  

Rommelmarkt  18,311 0,000 X  

Bruisende tuinmarkt 8,483 0,037 X  
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Bijlage 6 : Kostenraming 
 

Hieronder geven we kostenraming van dit thesisonderzoek. Dit eindtotaal is zonder de 

print – en papierkosten.  

 

Tabel 8 : kostenraming 

2000 grote enveloppen 650 euro 

1000 adresetiketten 50 euro 

Verzending 1000 enveloppen 1220 euro 

Respons van enveloppen 101,25 euro 

TOTAAL 2021,25 euro 
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