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DOELSTELLINGEN 
INSTITUUT VOOR 
DE OVERHEID
Het Instituut voor de Overheid heeft als voornaamste doel-
stelling bij te dragen tot een verbetering van de beleidsvoe-
ring, het management en de organisatie in de openbare sec-
tor door:
1. het verrichten van onderzoek op het vlak van de vorming, 

de organisatie, de beleidsvoering en het management in 
de overheidssector en hieraan verwante sectoren,

2. het inrichten van activiteiten met betrekking tot oplei-
ding en recurrent onderwijs ten behoeve van ambtenaren 
en politici uit alle bestuursgeledingen,

3. het verlenen van diensten aan de gemeenschap onder de 
vorm van management-, organisatie- en beleidsadvies, 

4. het vervullen van een forumfunctie tussen de overheid 
en de universiteit op het vlak van de beleidsvoering en 
het overheidsmanagement.

Het Instituut voor de Overheid past derhalve volledig in het 
beleid van de K.U.Leuven dat van de universitaire permanen-
te vorming in het algemeen en ook van de permanente vor-
ming gericht op de overheidssector een belangrijke prioriteit 
heeft gemaakt.

 

DE OVERHEID 
ALS SPECIALITEIT
Het Instituut voor de Overheid heeft als doelpubliek en klant 
de overheidssector. Dit betekent dat zowel de diverse onder-
zoeksprojecten als de vormingscursussen inhoudelijk aspec-
ten van management, beleid en bestuurskunde behandelen, 
toegespitst op de uniciteit van de overheidssector. 

 

SYNERGIE TUSSEN 
ONDERZOEK, VORMING 
EN DIENSTVERLENING
Aangezien het Instituut voor de Overheid actief is op drie 
terreinen zijnde vorming, onderzoek en adviesverlening kan 
het Instituut voor de Overheid spreken met kennis van zaken 
vanuit de dagdagelijkse praktijk. 

Het Instituut voor de Overheid beschikt over een aantal vaste 
vormingsmedewerkers en doet bijkomend beroep op gast-
sprekers die specialisten in de inhoudelijke vakdomeinen zijn. 
De medewerkers van het Instituut voor de Overheid, gespe-
cialiseerd in onderzoek en adviesverlening, worden eveneens 
bij Vorming, Training en Opleiding (VTO) betrokken, waardoor 
zij hun opgedane kennis van en ervaring met de overheid, 
aan de ambtenaren kunnen doorgeven.

© Instituut voor de Overheid, 
   Van Evenstraat 2A - B-3000 Leuven
   D/2006/10107/003

www.instituutvoordeoverheid.be
io@soc.kuleuven.be

Niets uit deze uitgave mag, zelfs gedeeltelijk, openbaar gemaakt worden, gereproduceerd, vertaald of aangepast, onder 
enige vorm ook, hierin begrepen fotokopie, microfilm, bandopname behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestem-
ming van de uitgever.



5Voorwoord

Overheden hebben meer en meer aandacht voor de visie van 
de burger, of het nu is door klantenbevragingen, burger-
surveys, focusgroepen of een degelijk uitgebouwd klachten-
management. Die aandacht is terecht. De burger wordt niet 
enkel meer beschouwd als onderdaan, maar ook als klant en 
partner van de overheid. Als klant verwacht de burger dat de 
overheid een goede dienstverlening waarborgt en dat zij ver-
antwoording aflegt. Als partner wil de burger inspraak in de 
maatschappelijke keuzes die de overheid moet maken. 

Het is juist vanuit deze driedelige rol als burger, gebruiker en 
partner dat de vierde ‘Werken aan de Overheid’ (WADO IV) 
survey een inzicht tracht te geven in de opinie van de 
Vlaamse burger over de overheid. Na meer dan een decenni-
um van hervormingen in de administratie is het tijd om een 
balans op te maken: wat vinden burgers van deze verande-
ringen? Burgers komen elke dag in contact met een brede 
waaier aan overheidsdiensten, maar ze worden niet altijd 
gehoord bij het uittekenen van hervormingen. 

De WADO survey is uniek in haar soort, door de grote waaier 
aan verschillende thema’s uit de bestuurskunde en het over-
heidsmanagement. Voor het eerst krijgt de Vlaamse burger de 
kans zich uit te spreken over een reeks ontwikkelingen en 
dilemma’s in onze overheidsdiensten. Dit rapport wil de admi-
nistratieve en politieke overheden in ons land die informatie 
leveren die nodig is om daadwerkelijk burgergericht te bestu-
ren, om keuzes te maken die gedragen worden door de bevol-
king en om het vertrouwen in de overheid te versterken. 

In dit rapport komen de grote thema’s in de hervorming van 
de Vlaamse en federale overheid aan bod. De verschillende 
hoofdstukken zijn ondermeer gewijd aan e-government, 
participatie, diensten van algemeen belang, vertrouwen, 
politiek-ambtelijke verhoudingen en ambtelijke ethiek.

In de enquête werden niet enkel de grote thema’s in de 
administratieve hervormingen behandeld. Ook de waarde-
dilemma’s waar burgers en beleidsmakers bij deze hervormin-
gen mee geconfronteerd worden, komen gedetailleerd aan 
bod. De hervorming van administraties is vooral het maken 
van keuzen: hoe verzoenen we efficiëntie met inspraak? Hoe 
verzoenen we besparingen met voldoende aandacht voor 
sociaal zwakkeren? Hoe vermijden we een digitale kloof? Hoe 
vinden we een evenwicht tussen politieke responsiviteit en 
ambtelijke neutrale competentie?

Het Instituut voor de Overheid van de K.U.Leuven ondervroeg 
in december 2005 en januari 2006, in samenwerking met het 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek, meer dan 500 
Vlaamse burgers. Deze bundel rapporteert over de eerste 
bevindingen. Meer uitgebreide analyses worden in de loop 
van 2006 verwacht.

Ik hoop dat de resultaten van deze enquête ook voor u, als 
burger, als beleidsmaker, of als ambtenaar, kunnen bijdragen 
tot een verdere verbetering van de administratie in ons land, 
en in onze regio. Samen kunnen we werken aan een betere 
overheid.

VOORWOORD: 
SAMEN WERKEN AAN DE OVERHEID

Prof. Dr. Geert Bouckaert

Directeur Instituut voor de Overheid
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7De overheid in beweging

1 “Hoezo modernisering?!”
Met het aantreden van de eerste regering Verhofstadt in 
1999 nam de regering zich voor de federale overheid te 
moderniseren. Na de ‘moeder van alle verkiezingen’ in 1999 
ontstond een unieke situatie om de administratie een 
opknapbeurt te geven. Er heerste een veranderingseuforie 
gesteund door een economische groei die België al sinds 
lang niet meer gezien had. De federale regering lanceerde 
kort na haar aantreden het Copernicusproject. 
Parallel met deze moderniseringsoperatie startte ook de 
Vlaamse regering in 1999 onder leiding van toenmalig minis-
ter-president Dewael een moderniseringsproject. Dit kreeg de 
naam Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) mee.

De twee hervormingen waren geïnspireerd vanuit de New 
Public management filosofie maar kenden een verschillende 
media-aandacht. De Copernicushervorming werd met luide 
trom aangekondigd. De modernisering van de Vlaamse over-
heid werd veel bescheidener gevoerd en kreeg bijgevolg min-
der media-aandacht. 

In de survey vroegen we de respondenten naar de namen 
van de twee moderniseringsprojecten. Dit gebeurde door de 
respondenten een gesloten vraag aan te bieden met telkens 
vijf antwoordmogelijkheden. Daarnaast werd er nog een 
categorie ‘weet niet’ voorzien.

1.1 De Copernicushervorming 
Onder de respondenten geeft 42,6% een correct antwoord 
op de vraag naar de naam van het federale moderniserings-
project. Meer dan de helft van de Vlaamse bevolking (54,1%) 
geeft echter aan niet te weten wat de naam is van het fede-
rale moderniseringsproject (zie Figuur 1).

Figuur 1: Kent u de naam van het federale en Vlaamse 
moderniseringsproject?
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De federale hervorming blijkt het minst gekend te zijn bij de 
jongste respondenten. In de groep van 18-34 jaar geeft 
slechts 32,3% een correct antwoord.
Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral hoger opgeleide res-
pondenten kennis hebben van het federale moderniserings-
project. Onder de respondenten die aangeven dat ze een 
hogere opleiding genoten, geeft 65,8% een correct ant-
woord. Dit cijfer daalt systematisch naarmate men een lagere 
opleiding genoot. Respondenten met diploma hoger secun-
dair onderwijs, kenden slechts in 39,3% van de gevallen de 
Copernicushervorming. Respondenten met een opleiding 
lager dan hoger secundair scoren slechts 35,5%. 
De kennis over de naam van het federale hervormingsproject 
verschilt bovendien naargelang de media die respondenten 
gebruiken. Onder de respondenten die een kwaliteitskrant 
lezen, bedraagt het aantal correcte antwoorden 52,3%. Bij de 
lezers van niet-kwaliteitskranten bedraagt dit slechts 40,6%. 
Bovendien scoren kijkers van het nieuws op de openbare 
omroep hoger naar kennis over het federale moderniserings-
project. Onder de respondenten die aangeven naar het 
nieuws te kijken op de openbare omroep geeft 53,4% een 
correct antwoord. Dit in vergelijking met slechts 29,5% van 
de kijkers van het nieuws op VTM. 
We vroegen aan de respondenten ook in welke sector zij 
werken, of vroeger werkzaam waren. Uit een analyse van de 
resultaten blijkt dat respondenten uit de private sector het 
minst op de hoogte zijn van de naam van het federale 
moderniseringsproject. Onder hen geeft 38% een correct 
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Christophe Pelgrims

✓ Copernicus (42,6%) is beter bekend dan Beter Bestuurlijk Beleid (21,0%)
✓ Diegenen die BBB kennen, stellen veel meer dat de overheid beter werkt dan diegenen die BBB niet kennen
✓ 66% ziet een status-quo in de werking van de overheid in vergelijking met 5 jaar geleden. 23,8% vindt dat er een verbetering is



antwoord. Bij de werknemers uit de publieke sector (54,8%) 
en de non-profit (57%) ligt dit aandeel hoger. Een overzicht 
van de resultaten is te vinden in Tabel 1.

Tabel 1: Bekendheid Copernicus, naar beroepssector

Private 
sector

Openbare 
sector

Non-profit

Weet niet/fout 62,0 45,2 43,0

Juist 38,0 54,8 57,0

1.2 Beter Bestuurlijk Beleid 
In vergelijking met de Copernicushervorming is het Vlaamse 
moderniseringsproject Beter Bestuurlijk Beleid een totale 
onbekende. Slechts 21% duidt een correct antwoord aan op 
de vraag waarvoor het letterwoord BBB staat. 66,2% van de 
deelnemers duidt aan niet te weten waarvoor het letter-
woord staat (zie Figuur 1). 
Naar beroepssector blijkt vooral dat de respondenten uit de 
non-profit het minst een correct antwoord geven op de 
vraag (19%). Deze respondenten bleken bij de vraag naar de 
Copernicushervorming nog de beste leerling van de klas. Bij 
de vraag naar Beter Bestuurlijk Beleid scoren zij het slechtste 
resultaat van de drie beroepssectoren. Werknemers uit de 
private sector scoren in 25,5% van de gevallen een correct 
antwoord. Mensen die in de openbare sector werk(t)en, 
scoorden op de vraag naar Beter Bestuurlijk Beleid het best. 
Onder hen geeft 28,6% een correct antwoord.

Tabel 2: Bekendheid Beter Bestuurlijk Beleid, naar 
beroepssector

Private 
sector

Openbare 
sector

Non-profit

Weet niet/fout 74,5 71,4 81,0

Juist 25,5 28,6 19,0

Slechts 13,5% van de respondenten kent zowel het federale 
Copernicusproject als het Vlaamse moderniseringsproject 
Beter Bestuurlijk Beleid. 

2 Werking van de overheid: 
niet slechter én niet beter

De Copernicushervorming en Beter Bestuurlijk Beleid geven 
aan dat de overheden inspanningen leveren om te komen tot 
een verbeterde werking van de administratie. Beide projecten 
hebben tot doel de administratie performanter en klantvrien-
delijker te maken. 
Uiteindelijk is het de burger die het verschil van de moderni-
seringsprojecten zal moeten merken. De burger is diegene die 
zal uitmaken of ‘zijn’ of ‘haar’ overheid beter werkt. 
In de survey vroegen we de respondenten om een vergelij-
king te maken met de manier waarop de administratie nu 
werkt in vergelijking met de manier waarop ze vijf jaar gele-
den functioneerde (zie Figuur 2).

24,6% van de respondenten stelt  dat de administratie 
momenteel (veel) beter functioneert in vergelijking met vijf 
jaar geleden. Slechts 9,5% vindt dat de administratie nu 
(veel) slechter werkt dan vijf jaar geleden. 
Hoewel deze cijfers naar de positieve kant overhellen, moe-
ten we vaststellen dat 65,9% van de ondervraagden noch 
een verslechtering, noch een verbetering ziet in de werking 
van de administratie. Ondanks de moderniseringsprojecten 
moeten we besluiten dat het grootste deel van de onder-
vraagden een status-quo ziet wat de werking van de over-
heidsadministratie betreft. 

Figuur 2: Hoe denkt u dat de werking van de overheid is 
geëvolueerd in vergelijking met vijf jaar geleden?
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Wanneer we kijken naar sociodemografie dan zien we dat 
oudere respondenten minder positief zijn over de evolutie van 
de werking van de overheidsadministraties. Verder valt op dat 
respondenten die kwaliteitskranten lezen, overwegend posi-
tief zijn over de evolutie die de administratie heeft doorge-
maakt. 34,4% onder hen stelt dat de administratie beter of 
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veel beter is gaan functioneren in vergelijking met vijf jaar 
geleden. Daarentegen stelt slechts 22,5% van diegenen die 
geen kwaliteitskrant lezen dat een verbetering merkbaar is. 

Het zijn vooral de mensen met een diploma hoger middel-
baar onderwijs of hoger onderwijs die vinden dat de admini-
stratie nu beter of veel beter werkt. Slechts 16,6% van de 
laagst opgeleiden ziet een positieve evolutie van de admini-
stratie. Onder de respondenten die hoger (secundair) onder-
wijs als hoogste opleiding aangeven, is dat ongeveer 30%. 

Uit de resultaten blijkt dat respondenten die een correct ant-
woord geven op de kennisvraag naar het Vlaamse moderni-
seringsproject, een positievere inschatting hebben van de 
evolutie van de administratie. Meer dan een derde van de 
respondenten die BBB kent, vindt dat de administratie nu 
beter werkt dan vijf jaar geleden, tegenover 22,4% bij zij die 
BBB niet kennen (zie Tabel 3).

Tabel 3: Kennis van BBB, naar mening over de evolutie 
van de werking van de administratie

Weet niet/fout BBB (juist)

(Veel) slechter 9,2 10,7

Niet slechter, niet beter 68,5 54,3

(Veel) beter 22,4 35,0

Uit de resultaten konden we niet concluderen dat respon-
denten uit de publieke sector een andere opinie hebben over 
de evolutie van de werking van de administratie dan respon-
denten uit andere sectoren.

3 Conclusies
De onderzoeksresultaten laten toe te stellen dat de 
Copernicushervorming beter bekend is dan Beter Bestuurlijk 
Beleid. Op de vraag naar de naam van de hervorming van de 
federale overheid stelt 54,1% van de respondenten niet te 
weten dat dit de Copernicushervorming is. Op dezelfde vraag 
naar de hervorming op Vlaams niveau (BBB) geeft maar liefst 
66,2% aan deze niet te kennen. Nog eens 12,8% geeft een 
fout antwoord. 

Zowel het Copernicusproject als het project Beter Bestuurlijk 
Beleid hebben als doelstelling de dienstverlening aan de bur-
ger te verbeteren. Ondanks de moderniseringspogingen moe-
ten we vaststellen dat het overgrote deel (65,9%) van de res-
pondenten van mening is dat de werking van de overheids-

diensten niet slechter, maar ook niet beter is geworden in 
vergelijking met vijf jaar geleden. 

Het onderzoek toont aan dat er voor het Vlaamse project een 
relatie bestond tussen het kennen van het moderniserings-
project en de opinie over de werking van de overheid. 
Respondenten die het Vlaamse moderniseringsproject ken-
nen zijn meer geneigd te stellen dat de administratie beter is 
gaan functioneren. 
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1 Inleiding
De verschillende overheden in ons land doen steeds meer 
inspanningen om zich als aantrekkelijke werkgever te promo-
ten. Ze nemen bijvoorbeeld deel aan jobbeurzen en voeren 
communicatiecampagnes in kranten en tijdschriften. Die 
inspanningen zijn nodig om drie redenen. Ten eerste bestaan 
er nogal wat stereotype beelden over mensen die bij de over-
heid werken (zie: ‘De Collega’s’). Ten tweede komt de over-
heid soms negatief in het nieuws met een aantal ‘horrorver-
halen’. Hiervan is de ontsnapping van Dutroux een voorbeeld. 
Een derde reden heeft betrekking op de aard van de overheid 
zelf. Overheidsorganisaties leveren diensten en het is net in 
die organisaties dat de kwaliteit van de ‘output’ - meer nog 
dan elders - afhankelijk is van de competenties van de mede-
werkers. 
De overheid staat echter voor meer waarden dan enkel ‘com-
petentie’. De laatste jaren zien we een gestegen aandacht 
voor het thema van gelijke kansen. Zaken als ‘gender main-
streaming’ en ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ zijn aan de 
orde van de dag. Het huidige beleid kiest veelal niet voor 
positieve discriminatie, maar wel voor het creëren van posi-
tieve randvoorwaarden voor ondervertegenwoordigde kan-
sengroepen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een 
betere aansluiting tussen werk en gezin. 
Een belangrijke vraag in de WADO survey is in hoeverre de 
overheid als werkgever principes zoals gelijke kansen en 
representativiteit een rol moet laten spelen bij de tewerkstel-
ling van overheidspersoneel. Moeten alle lagen van de bevol-
king in de ambtenarij vertegenwoordigd zijn? Moet de over-
heid evenveel mannen als vrouwen tewerkstellen? Bovendien 
speelt ook vaak het dilemma tussen gelijkheid en efficiëntie. 
In bepaalde gevallen van werving en selectie van nieuwe 
medewerkers is er immers een spanningsveld tussen de keuze 
voor gelijke kansen en representativiteit enerzijds en compe-
tentie anderzijds. In dit hoofdstuk analyseren we deze kwes-
tie. Verder onderzoeken we het imago van de overheid als 
werkgever. 

2 Werken bij de overheid
2.1 Resultaten
In het onderzoek gingen drie vragen dieper in op de wijze 
waarop mensen aankijken tegen werken bij de overheid. We 
vroegen aan de respondenten of ze een job bij de overheid 
zouden aanraden aan familie en vrienden, of ze vinden dat 
een job bij de overheid respectabel is en of de overheid 
ernaar moet streven om meer mensen uit de private sector 
aan te trekken.

Slechts weinig mensen (15%) vinden een job bij de overheid 
niet respectabel. Een iets hoger percentage is het expliciet 
oneens met de stelling dat hij of zij familie of vrienden een 
job bij de overheid zou aanraden. Daartegenover staat een 
veel grotere groep die een job bij de overheid wel respectabel 
vindt, en wel aan familie of vrienden zou aanraden om voor 
de overheid te werken. 

Figuur 3: Opinie over werken bij de overheid
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De helft van de respondenten vindt dat de overheid meer 
mensen uit de private sector moet aantrekken. Slechts een 
tiende is hier tegen gekant. 

2.2 Profiel
Hoewel de bovenstaande resultaten al bij al vrij positief zijn, 
moeten we toch een belangrijke kanttekening maken. 
Hooggeschoolden staan iets minder vaak positief tegenover 
werken bij de overheid, zoals onderstaande figuur aangeeft. 

2. De overheid als werkgever
Steven Van Roosbroek & Kim Loyens

✓ Zo’n 40% vindt een job bij de overheid respectabel en aan te raden. Meer dan 50% vindt dat meer mensen uit de 
privé-sector moeten worden aangeworven

✓ Gelijke vertegenwoordiging is belangrijk op voorwaarde dat de competentie niet in het gedrang komt
✓ Hoger opgeleiden, tewerkgestelden en mensen met een hoog inkomen hechten beduidend meer belang aan 

competentie dan aan representativiteit
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Figuur 4: Percentage respondenten dat een job bij de 
overheid zou aanraden naargelang opleiding
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Minder dan 30% van de hooggeschoolden zou een job bij de 
overheid aanraden aan familie en vrienden. Voor responden-
ten met een lager diploma gaat het telkens om meer dan 
40%. Dit is niet onbelangrijk aangezien de overheid ook nood 
heeft aan hoger opgeleide werkkrachten. Hoger opgeleiden 
zijn bovendien minder vaak werkloos, en hebben dus over 
het algemeen meer keuze op de arbeidsmarkt. Juist daarom 
is het imago van de overheid op de arbeidsmarkt nog 
belangrijker.

Een volgende variabele die we analyseren is de beroepssec-
tor waarin de respondenten actief zijn (of waren). We verde-
len de respondenten in drie categorieën: de private sector, de 
overheid en de non-profit (onderwijs, gezondheids- en wel-
zijnszorg en cultuur).
Een mogelijke veronderstelling is dat mensen die bij de over-
heid werk(t)en, meer geneigd zullen zijn hun familie of vrien-
den aan te raden hetzelfde te doen. Dit vinden we dan ook 
terug in de resultaten. Een opvallende vaststelling is echter 
dat (ex-)werknemers uit de non-profit veel negatiever staan 
tegenover werken bij de overheid dan mensen die uit de 
openbare of private sector komen. Het is echter gissen naar 
de reden hierachter.
Verder zien we dat het vooral respondenten uit de private 
sector zijn die vinden dat er mensen uit die sector door de 
overheid moeten worden aangetrokken. Bij respondenten uit 
de overheidssector is de steun hiervoor veel minder uitge-
sproken. 

Figuur 5: Percentage ‘eens’ naargelang beroepssector
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Welke groepen staan verder nog positief tegenover een job 
bij de overheid? Wanneer er binnen het gezin iemand voor 
de overheid werkt, zien we een stijging van het percentage 
respondenten dat een job bij de overheid respectabel vindt 
en familie of vrienden zou aanraden er te gaan werken. Ook 
oudere mensen zijn positiever over werken bij de overheid. 
Een uitzondering op deze regel vormt de groep 18 tot 24 
jarigen die meer dan andere groepen geneigd is een job bij 
de overheid aan te raden bij familie en vrienden. 

Figuur 6: Percentage ‘eens’ naargelang leeftijd
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Hoe meer tevreden men is over de werking van overheids-
diensten, hoe meer men een job bij de overheid respectabel 
vindt. Het gaat hier om overheidsdiensten als geheel, maar 
ook individuele diensten als de post, de watervoorzieningen 
en de spoorwegen. 
Op het politieke niveau zien we dat burgers die negatief den-
ken over politici, minder geneigd zijn voor de overheid te 
werken. Hoe minder vertrouwen men heeft in de politieke 
instellingen, hoe minder men een job bij de overheid respec-
tabel vindt. Opvallend is wel dat de perceptie van de mate 
waarin ambtenaren politiek benoemd zijn bijna nergens 
samenhangt met het al dan niet respectabel vinden van een 
job bij de overheid en het aanraden van zo’n job aan familie 
en vrienden. Wel willen respondenten die vinden dat er nog 
veel politieke benoemingen zijn, dat de overheid meer men-
sen uit de private sector aantrekt. 
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3 Gelijke kansen
3.1 Resultaten
De overgrote meerderheid van de respondenten is het eens 
met de stellingen dat de ambtenarij qua samenstelling een 
soort afspiegeling moet zijn van de samenleving. Meer dan 
60% is het er (helemaal) mee eens dat alle lagen van de 
bevolking in de ambtenarij vertegenwoordigd moeten zijn en 
dat de overheid evenveel mannen als vrouwen tewerk moet 
stellen. Slechts één op tien onderschrijft deze stellingen niet. 
Tussen beide vragen is bovendien een duidelijk positief ver-
band.

Figuur 7: Moet de ambtenarij een soort afspiegeling vor-
men van de samenleving? 
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Alle lagen van bevolking in ambtenatij vertegenwoordigd

De meeste personen zijn het dus eens met het principe dat 
alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd moeten zijn in 
de overheid. Toch verandert het beeld wanneer men expliciet 
voor de keuze staat tussen representativiteit en efficiëntie. 
De respondenten moesten meer bepaald een keuze maken 
tussen volgende twee uitspraken: “Overheidsdiensten en 
overheidsadministraties moeten efficiënt werkend en 
competent personeel aantrekken” en “Bij het personeel 
van de overheid moeten mensen zijn van alle leeftijden, 
overtuigingen en beroepsklassen, en er moeten mensen 
werken uit alle regio’s van het land”. De meerderheid 
(57,4%) geeft in dit geval toch de voorkeur aan competent 
en efficiënt werkend personeel. Vertegenwoordiging van alle 
bevolkingsgroepen in de overheid is dus belangrijk, mits 
competentie prioritaire aandacht krijgt.

Figuur 8: Keuze tussen representativiteit en efficiëntie bij 
overheidspersoneel 
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3.2 Profiel
Er is zowel bij mannen als vrouwen een grote eensgezind-
heid over het principe van gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen bij de overheid. De steun bij vrouwen is 
wel iets groter, maar er is zeker geen sprake van een grote 
tegenstand bij mannen.

Tabel 4: Mening van mannen en vrouwen over de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij de over-
heid (%)

Mannen Vrouwen

Helemaal oneens 2,5 1,2

Oneens 10,3 7,4

Niet eens, niet oneens 28,8 18,1

Eens 39,1 44,4

Helemaal eens 19,3 28,8

Wat de leeftijd betreft, is vooral de groep 25-34 jarigen vóór 
gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. De 
leeftijd speelt ook een rol bij de vraag of alle lagen van de 
bevolking in de ambtenarij vertegenwoordigd moeten zijn. 
Vooral de groepen vanaf 35 jaar zijn hier voorstander van. 
Meer dan 70% is het er (helemaal) mee eens. Bij de jongere 
categorieën (18-34) wordt deze opvatting slechts door iets 
meer dan de helft gesteund.
Bij de keuze tussen gelijkheid en efficiëntie bij overheidsper-
soneel zijn hoger opgeleiden er significant meer dan ande-
ren van overtuigd dat efficiënt werken en competentie van 
het personeel van de overheid voorrang hebben op represen-
tativiteit. Van de personen met een diploma hoger onderwijs 
kiest bijna 85% in de eerste plaats voor competentie. Bij de 
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personen met een diploma hoger secundair onderwijs maakt 
62,6% deze keuze en bij de nog lager geschoolden kiest zelfs 
de meerderheid voor representativiteit. Lezers van een kwali-
teitskrant kiezen daarentegen duidelijk meer voor competen-
tie dan voor gelijkheid.
Verder is er een significant verschil tussen werkenden en 
niet-werkenden. Slechts één op drie van de werkenden kiest 
voor gelijke vertegenwoordiging, terwijl bij de niet-werken-
den ongeveer 45% representativiteit belangrijker vindt dan 
competentie. In de groep werkenden is er wel een opvallend 
verschil tussen enerzijds (on)geschoolde arbeiders en ander-
zijds bedienden. Bij de laatste groep kiest bijna 70% voor 
competentie, terwijl bij de ongeschoolde arbeiders een even 
grote groep representativiteit belangrijker vindt. Het verschil 
met hogere bedienden en kaderleden is zelfs nog groter. 
Hiervan kiest 87,8% in de eerste plaats voor competente 
medewerkers bij de overheid. Ook bij de vraag of de overheid 
ernaar moet streven om evenveel mannen als vrouwen 
tewerk te stellen heeft deze beroepscategorie een duidelijk 
verschillende mening in vergelijking met de anderen. Iets 
meer dan 40% van hen is vóór gelijke vertegenwoordiging 
van mannen en vrouwen. Bij de anderen is de overgrote 
meerderheid (67,2%) voorstander. Wellicht kan dit verschil 
grotendeels verklaard worden door het opleidingsniveau van 
de respondenten. 
Het inkomen speelt verder eveneens een rol bij de keuze tus-
sen representativiteit en competentie. De grote meerderheid 
van zij die naar eigen zeggen comfortabel kunnen leven met 
hun huidige inkomen, kiest resoluut voor competent perso-
neel, terwijl de meningen bij de anderen wat meer verdeeld 
zijn. Het opleidingsniveau is ook hier een mogelijke verkla-
ring voor de verschillen.
De positie op de links-rechts schaal speelt tenslotte ook een 
rol bij deze opvattingen. Meer links georiënteerde personen 
zijn het immers vaker (71,4%) dan respondenten die zich eer-
der centrum (67,1%) of rechts (57,6%) situeren eens met de 
stelling dat de overheid evenveel mannen als vrouwen in 
dienst moet nemen.

Zij die veel belang hechten aan de vertegenwoordiging van 
alle bevolkingslagen in de overheid, zijn er verder ook vaker 
van overtuigd dat de overheid meer mensen uit de privé-
sector zou moeten aanwerven. Die groep vindt ook meer dan 
anderen dat de overheid evenveel mannen als vrouwen 
tewerk moet stellen.

Naarmate men denkt dat politieke benoemingen vaker 
voorkomen in België en dat politieke contacten een voor-
waarde zijn om bij de overheid aan de slag te kunnen, hecht 
men meer belang aan representativiteit dan aan competentie 
van het overheidspersoneel. Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat men verwacht dat de politieke greep op het werk 
van de ambtenarij minder uitgesproken zal zijn wanneer alle 
lagen van de bevolking erin vertegenwoordigd zijn. Op die 
manier kan een brede vertegenwoordiging zorgen voor een 
compensatie van mogelijk negatieve effecten van politieke 
benoemingen.

4 Conclusies
De overheid is een van de grootste werkgevers in dit land. 
Net als andere organisaties heeft ze nood aan competente 
mensen. Of de overheid erin slaagt deze competentie in huis 
te halen, is afhankelijk van een aantal factoren als het loon, 
de functie-inhoud en de werksfeer. Daarmee samenhangend 
is een belangrijke rol weggelegd voor het globale imago van 
de overheid als werkgever. Organisaties met een positief 
imago zullen er beter in slagen de meest competente men-
sen aan te trekken. Dit hoofdstuk ging in de eerste plaats 
dieper in op het imago van de overheid als werkgever. Op 
basis van een SWOT-analyse geven we een overzicht van de 
voornaamste bevindingen. 
Een sterkte in de resultaten is dat slechts een beperkt aantal 
mensen negatief staat tegenover werken bij de overheid. Een 
zwakte hierbij is ongetwijfeld dat deze relatief positieve visie 
minder gedeeld wordt door hooggeschoolden. Deze mensen 
hebben meer keuze op de arbeidsmarkt en verdienen over 
het algemeen ook meer. Een slecht imago op de arbeidsmarkt 
zal in dat geval resulteren in een verminderde capaciteit om 
capabele werkkrachten aan te trekken. 
Een opportuniteit is dat de tevredenheid met zowel bepaal-
de specifieke overheidsdiensten als de overheidsdiensten als 
geheel significant samenhangt met het oordeel over werken 
bij de overheid. Dit suggereert dat een grotere tevredenheid 
over deze diensten zal leiden tot een beter imago van de 
overheid als werkgever. Hiermee verwant zien we ook een 
bedreiging. Negatieve opinies over de politieke wereld han-
gen samen met de mate waarin men een job bij de overheid 
respectabel vindt. Een daling van het politieke vertrouwen 
kan dus leiden tot een verminderde aantrekkelijkheid van de 
overheid op de arbeidsmarkt. 
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Een tweede zaak die we binnen dit kader onderzochten, was 
de visie van de burger over de problematiek rond gelijke kan-
sen. De meerderheid van de respondenten is het ermee eens 
dat principes als gelijke kansen en representativiteit geres-
pecteerd moeten worden bij de samenstelling van het perso-
neelsbestand van de overheid. Zowel bij mannen als bij vrou-
wen was er brede steun voor het streven naar een gelijke 
tewerkstelling binnen de overheid van beide geslachten. 
Wanneer respondenten echter voor de keuze staan tussen 
enerzijds ‘competente en efficiënt werkende medewerkers’ en 
anderzijds ‘representativiteit’, dan krijgt competentie toch dui-
delijk de voorkeur. Opleidingsniveau en beroepscategorie zijn 
hier zeer bepalend. Kaderlenden, (hogere) bedienden en hoger 
opgeleiden hechten beduidend meer belang aan competentie. 
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1 Inleiding
Sinds het begin van de jaren ‘90 is het thema van de verhou-
ding tussen burgers en overheid nooit echt van de agenda 
verdwenen. Binnen de sociale wetenschappen wordt die ver-
houding geanalyseerd aan de hand van het vertrouwen van 
burgers in de overheid. 
Onderzoek wees reeds uit dat er - na een sterke daling van 
het vertrouwen in het begin van het vorige decennium - 
eind jaren ‘90 een vrij sterk herstel was van dat vertrouwen. 
Toch blijft het zo dat een zeer groot gedeelte van de bevol-
king weinig tot geen vertrouwen heeft in de overheid. 
Binnen de literatuur wordt een laag vertrouwen geassocieerd 
met een aantal zaken die effectief overheidsbeleid in de weg 
staan. Burgers met weinig vertrouwen zouden minder 
geneigd zijn de wet na te leven en (daarbij aansluitend) min-
der bereid zijn belastingen te betalen. Een organisatie met 
een negatief imago heeft het bovendien moeilijker om com-
petente mensen aan te trekken dan organisaties met een 
positief imago. 
Op politiek vlak zijn er andere zaken die samenhangen met 
een laag vertrouwen. Zo wordt een laag vertrouwen in de 
instellingen gelinkt met het uitbrengen van proteststemmen 
bij de verkiezingen. Het is geen toeval dat het thema van het 
vertrouwen in de overheid vooral na de verkiezingen van 
november 1991 sterk in de belangstelling kwam te staan. 
Ook het verwerpen van regeringsvoorstellen in referenda en 
het in één adem noemen van politiek en corruptie worden in 
verband gebracht met een gebrek aan vertrouwen. 
Dit hoofdstuk groepeert kort de belangrijkste bevindingen 
van de vertrouwensvragen uit de ‘Werken aan de Overheid’ 
survey. Verder wordt getracht kort een antwoord te geven op 
twee vragen: wie is de wantrouwende burger en wat denkt 
hij of zij?

2 Overzicht van de resultaten
Aan de respondenten werd gevraagd hoe tevreden zij zijn 
over het beleid van de Vlaamse regering, de werking van de 
democratie en de overheidsdiensten en hoeveel vertrouwen 
zij hebben in de overheid. De resultaten daarvan zijn te zien 
in Figuur 9. De items werden gemeten op een vijfpunten-
schaal. De twee meest positieve en negatieve antwoordmo-
gelijkheden werden telkens samengenomen. 

Figuur 9: Tevredenheid met beleid Vlaamse regering, demo-
cratie en overheidsdiensten en vertrouwen in overheid
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Uit de gegevens blijkt eerst en vooral dat we voor de eerste 
drie items zeker niet kunnen spreken van een algemeen 
negatieve houding van burgers tegenover de overheid. 
Telkens zijn er meer ‘positieve’ dan ‘negatieve’ respondenten. 
Vooral over het beleid van de Vlaamse regering van minis-
ter-president Leterme zijn de burgers tevreden. Slechts iets 
meer dan 10% is negatief, terwijl bijna 40% positief is. 
Voor de tevredenheid met de werking van de democratie 
kunnen we de respondenten opdelen in drie bijna even grote 
groepen. Een derde is positief, een derde negatief en een 
derde neutraal. 
Hoewel vaak verondersteld wordt dat een meerderheid van 
de burgers overheidsdiensten associëren met inefficiëntie, 
zien we toch dat vrij veel respondenten tevreden zijn over de 
werking van de overheidsdiensten. Het percentage tevrede-
nen ligt zelfs meer dan 10% hoger dan het percentage onte-
vredenen. Op die manier gaan de resultaten in tegen een 
aantal populaire opvattingen.
Wat verder opvalt, is dat er steeds een vrij grote groep men-
sen is die geen uitgesproken mening heeft over deze hier 
besproken vragen. Dat is ook het geval voor het vertrouwen 
in de overheid. Hierbij zien we het hoogste percentage 
negatieve antwoorden van de vier items. Slechts 13% zegt 
vertrouwen te hebben in de overheid, tegenover een derde 
van de respondenten dat geen vertrouwen heeft. 

Onderstaande tabel deelt de respondenten in naargelang hun 
score op de laatste twee besproken variabelen: vertrouwen in 
de overheid en tevredenheid met de werking van overheids-
diensten.

3. Vertrouwen in de overheid
Steven Van Roosbroek 

✓ Er is veel vertrouwen in het gemeentelijk apparaat (burgemeester en administratie), de Vlaamse minister-president 
en de Koning

✓ Mensen met een laag inkomen, een lager opleidingsniveau, die ouder zijn, populaire kranten lezen, naar de commer-
ciële omroep kijken en individualistisch zijn ingesteld, staan meer wantrouwend tegenover de overheid  
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Tabel 5: Vertrouwen in de overheid en tevreden-heid met 
de werking van overheidsdiensten
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Laag Midden Hoog

Veel 0,2 2,8 9,9

Middelmatig 4,4 36,1 14,5

Weinig 13,5 14,7 4,0

De grootste groep situeert zich duidelijk in het midden. Meer 
dan een derde van de respondenten koos de middenpositie 
bij zowel het vertrouwen als bij de tevredenheid met over-
heidsdiensten. Zelden (7,3%) ligt het vertrouwen hoger dan 
de tevredenheid met de werking van overheidsdiensten. De 
omgekeerde situatie komt veel vaker voor (33,1%). Wie onte-
vreden is over de werking van overheidsdiensten, heeft over 
het algemeen geen vertrouwen in de overheid. Wie daaren-
tegen geen vertrouwen heeft in de overheid, is niet noodza-
kelijk ontevreden over de overheidsdiensten. 

Naast deze algemene vragen, werden nog 15 meer concrete 
vertrouwensvragen gesteld over bepaalde instellingen en 
personen. Deze vatten we samen in Tabel 6. Opnieuw werden 
de categorieën ‘veel vertrouwen’ en ‘heel veel vertrouwen’ 
aan de ene kant en ‘weinig vertrouwen’ en ‘heel weinig ver-
trouwen’ aan de andere kant samengenomen. In de midden-
categorie staan de respondenten die weinig noch veel ver-
trouwen hadden.
De resultaten tonen dat de Koning het meeste vertrouwen 
geniet. Hierna volgt een groepje met de burgemeester, de 
minister-president en de gemeentelijke administratie. Bij 
deze vier items zijn er - als enige in de lijst vertrouwensvra-
gen - meer vertrouwenden dan wantrouwenden. In drie van 
deze vier gevallen gaat het om personen, terwijl in totaal 11 
van de 15 items over instellingen gaan. Dit suggereert dat 
concrete personen meer vertrouwd worden dan eerder ano-
nieme instellingen.

Tabel 6: Vertrouwen in personen en instellingen
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Koning 26,9 40,6 32,4

Burgemeester 23,8 46,4 29,8

Vlaamse minister-president 18,0 52,3 29,8

Gemeentelijke administratie 19,9 51,2 28,9

Gemeenteraad 24,3 52,4 23,3

Vlaamse regering 24,7 57,7 17,6

Eerste Minister 38,3 44,3 17,4

Vlaams Parlement 30,1 54,6 15,3

Vlaamse administratie 24,8 60,1 15,1

Europese Commissie 43,8 45,5 10,7

Belgische regering 45,1 45,1 9,8

Europees Parlement 40,6 49,8 9,6

Federale administratie 35,2 56,4 8,3

Belgisch Parlement 38,9 54,1 7,0

Vlaamse politieke partijen 38,1 57,5 4,3

Een volgende vaststelling bij de tabel gaat over het niveau 
van de instellingen en personen. Het lijkt dat hoe verder de 
instelling verwijderd is van de burger, hoe minder vertrouwen 
hij of zij erin heeft. De gemeentelijke administratie wordt 
meer vertrouwd dan de Vlaamse, die op haar beurt hoger 
scoort dan de federale administratie. Hetzelfde gaat op voor 
de wetgevende en de uitvoerende macht. Wel valt op dat het 
Belgische niveau minder vertrouwd wordt dan het Europese. 
Het verschil is in dit laatste geval echter te beperkt om er 
zinvolle uitspraken over te doen.
De grote tevredenheid over het beleid van de Vlaamse rege-
ring (zie eerder) vinden we ook terug bij de vertrouwensvra-
gen. Daar waar 30% van de burgers vertrouwen heeft in de 
minister-president, ligt dat cijfer een stuk lager bij de eerste 
minister. De toekomst moet hier uitwijzen of het om een 
duurzaam verschil gaat.
Helemaal onderaan de lijst vinden we de Vlaamse politieke 
partijen. Samen met het Belgische Parlement waren de poli-
tieke partijen de enige instelling die door geen enkele res-
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pondent ‘heel veel’ vertrouwd werd. Vreemd genoeg zijn dit 
echter niet de instellingen die het meest gewantrouwd wer-
den. Die twijfelachtige eer valt te beurt aan de Belgische 
regering en de Europese Commissie. Meer dan vier op tien 
respondenten wantrouwt deze instellingen.

3 Wie is de wantrouwende burger?
In deze paragraaf gaan we dieper in op de wantrouwende 
burger. We vragen ons af wat zijn of haar profiel is. 
Een eerste vaststelling is dat er zoiets bestaat als een alge-
mene wantrouwende (of vertrouwende) houding bij burgers. 
Het vertrouwen in elke instelling hangt significant positief 
samen met het vertrouwen in om het even welke andere 
instelling. Zelfs tussen instellingen en personen die op het 
eerste gezicht zeer weinig met elkaar te maken hebben, is er 
een significant positief verband. Voor instellingen die wel 
deels verwant zijn, ligt de samenhang nog veel hoger. Zo was 
er geen enkele respondent die wel vertrouwen had in de 
Europese Commissie, maar geen vertrouwen in het Europese 
Parlement. Het antwoord op de vraag waarom veel burgers 
een bepaalde instelling wantrouwen, is vaak relatief eenvou-
dig en tautologisch: omdat ze ook andere instellingen niet 
vertrouwen.

Een tweede invalshoek om de wantrouwende burger te ana-
lyseren, is zijn of haar sociaal profiel. Uit de literatuur weten 
we reeds dat socio-demografische variabelen over het alge-
meen relatief weinig verklaren van de variaties in het ver-
trouwen. Zo zijn er weinig verschillen tussen mannen en 
vrouwen op dit vlak. Wat wel opviel, was dat mannen over 
de verschillende instellingen heen een veel meer uitgespro-
ken mening hadden dan vrouwen. Mogelijk is dit voor een 
stuk het gevolg van de hogere politieke interesse bij mannen. 
Een tweede socio-demografische variabele is het inkomens-
niveau van het huishouden. Ongeveer 15% van de respon-
denten zei ‘moeilijk’ of ‘zeer moeilijk’ te kunnen rondkomen 
met het huishoudinkomen. Een derde kon ‘comfortabel leven’. 
Deze variabele hing sterk samen met het vertrouwen/wan-
trouwen in de overheid.

Figuur 10: Percentage wantrouwenden naargelang inkomen
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De figuur toont dat mensen die moeilijker kunnen rondko-
men, meer wantrouwend staan tegenover de overheid. 
Vooral de (vrij kleine) groep mensen die heel erg moeilijk kan 
rondkomen is sterk wantrouwend. De vaststelling dat men-
sen die het financieel beter hebben de overheid meer ver-
trouwen, loopt parallel met ander onderzoek dat het verband 
legt tussen de percepties van de toekomstige financiële situ-
atie van het gezin en het vertrouwen in de overheid. 
Als derde kijken we naar de rol van het opleidingsniveau. 
Over het algemeen zien we een positieve samenhang tussen 
het vertrouwen in de instellingen en het opleidingsniveau. 
Hoger opgeleiden hebben dus over het algemeen meer ver-
trouwen dan lager opgeleiden. Voor één item geldt dat een 
hoger opleidingsniveau samenhangt met een lager vertrou-
wen: de Koning geniet vooral het vertrouwen van lager 
opgeleiden (34%), en slechts in mindere mate van de hoger 
opgeleiden (25%). 
De vierde variabele die we bespreken, is de werksituatie van 
de respondenten. Uit de resultaten blijkt dat werkende men-
sen meer vertrouwen hebben in de overheid en vaker vinden 
dat de overheidsadministratie nu beter werkt dan vijf jaar 
geleden. Daartegenover staat dat de werkenden significant 
meer wantrouwend staan tegenover de Vlaamse regering en 
de Vlaamse minister-president en ze minder vertrouwen heb-
ben in de Koning. Wanneer we kijken naar de concrete werk-
situatie (bediende, arbeider of hogere functie) zien we quasi 
geen significante verbanden. Wel zien we dat mensen die in 
de openbare sector werken, meer vertrouwen hebben in de 
administratie.
Als vijfde hangt ook leeftijd significant samen met het ver-
trouwen. Jongere mensen vinden meer dan ouderen dat de 
overheidsadministratie een positieve evolutie doorgemaakt 
heeft. Ze hebben meer vertrouwen in de Europese instellin-
gen, de regering en het parlement van Vlaanderen en België, 
de premier, de Vlaamse politieke partijen, de Belgische admi-
nistratie, de gemeenteraad en de overheid in het algemeen. 
Jongeren zijn bovendien meer tevreden over de werking van 
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de democratie en het beleid van de Vlaamse regering. Er is 
maar één item waar een oudere leeftijd resulteert in een 
hogere score: het vertrouwen in de Vlaamse minister-presi-
dent. 
Een zesde sociodemografische variabele die samenhangt met 
het vertrouwen in de instellingen, is het mediagebruik. Bij de 
lezers van kwaliteitskranten heeft 22% vertrouwen in de 
overheid, tegenover 11% bij mensen die geen (kwaliteits-)  
kranten lezen. Meer specifiek hebben lezers van kwaliteits-
kranten een hoger vertrouwen in de Vlaamse regering en de 
premier en zijn ze tevredener over de werking van de demo-
cratie. Niet onbelangrijk: lezers van kwaliteitskranten vinden 
vaker dat de overheidsadministratie vandaag de dag beter 
werkt dan vijf jaar geleden. Het is net in deze kranten dat 
administratieve hervormingen ruim aan bod komen, in tegen-
stelling tot de meer populaire kranten die vaker focussen op 
persoonlijke ervaringen van burgers met de administratie. 
Naast het lezen van kranten kunnen we ook het TV-kijken 
analyseren. In de vragenlijst peilde een item naar de zender 
waarop respondenten naar het nieuws keken. Zoals reeds uit 
andere onderzoeken bleek, is er hier een verschil tussen de 
kijkers van de commerciële en de openbare omroep. Bij de 
laatstgenoemde had 17% (heel) veel vertrouwen in de over-
heid. Voor de kijkers van de commerciële omroep lag dat cij-
fer op 7%.
Verder onderzoeken we het verband met individualisme en 
traditionalisme. Op basis van een zestal uitspraken (vb. ‘Ik 
vind dat gewoontes en gebruiken dienen om nageleefd te 
worden’) werden twee schalen geconstrueerd die een maat 
zijn voor individualisme en traditionalisme. Uit een analyse 
van de correlaties zien we dat een aantal items significant 
negatief samenhangt met individualisme. Hoe meer indivi-
dualistisch een respondent is ingesteld, hoe wantrouwender 
hij of zij staat tegenover de overheid en een aantal instellin-
gen (Figuur 11). 

Figuur 11: Percentage wantrouwen in de overheid naarge-
lang graad van individualisme
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Het plaatje van het verband tussen traditionalisme en ver-
trouwen is iets minder duidelijk. De meeste variabelen zijn 
niet significant. Wel zien we dat naarmate de respondent 
traditioneler is ingesteld, hij of zij meer vertrouwen heeft in 
de Vlaamse minister-president, de burgemeester en de 
Koning en hij of zij tevredener is over de werking van over-
heidsdiensten.
Tenslotte kijken we nog naar de samenhang van twee ‘poli-
tieke’ variabelen met het vertrouwen in de instellingen. Uit 
de resultaten blijkt dat wie meer belangstelling heeft in 
politiek, vaak meer vertrouwen heeft in de instellingen. Het 
sterkst is dat verband bij de minister-president. Ook met het 
vertrouwen in de gemeenteraad, de Vlaamse administratie, 
de Vlaamse regering, de overheid, het Vlaams Parlement, de 
gemeentelijke administratie, de burgemeester, de Vlaamse 
politieke partijen en de tevredenheid met de werking van de 
democratie en het beleid van de Vlaamse regering was de 
samenhang positief. De samenhang met de overige vertrou-
wensitems was niet significant.
Een andere politieke variabele is de positie die de responden-
ten zichzelf gaven op een links-rechts as. Er waren vijf ver-
trouwensitems die significant samenhingen met de positie 
op de links-rechts as. Hoe meer de respondent zich op de 
rechterkant van het spectrum bevond, hoe minder wantrou-
wen hij of zij over het algemeen had in de minister-presi-
dent. Hetzelfde verband gaat op voor de tevredenheid met 
het beleid van de Vlaamse regering. Voor het federale niveau 
geldt een omgekeerde relatie. Respondenten rechts op het 
politieke spectrum waren meer wantrouwend tegenover de 
federale regering, het federaal Parlement en de eerste minis-
ter dan respondenten die eerder links georiënteerd waren.

Figuur 12: Vertrouwen in regeringsleiders naargelang posi-
tie op links-rechts as
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4 Wat denkt de wantrouwende 
burger?

Het meten van het vertrouwen in de instellingen is pas een 
nuttige bezigheid indien er samenhang is met één of meer-
dere variabelen die hun weerslag hebben op het handelen 
van de overheid. Die samenhang bleek duidelijk uit de survey.

Figuur 13: Percentage respondenten dat akkoord ging met 
stelling, naar vertrouwen in de overheid
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Uit Figuur 13 blijkt dat wantrouwenden over het algemeen 
niet vinden dat de overheidsadministratie nu beter werkt dan 
vijf jaar geleden. Slechts 10% ziet toch nog een positieve 
evolutie. Bij de mensen die wel vertrouwen hebben in de 
overheid vindt de helft dat er een positieve evolutie zicht-
baar is, tegenover 45% die geen verschil ziet. 
Wat het beeld van politici betreft, hebben mensen die geen 
vertrouwen hebben in de overheid een veel negatievere 
inschatting van het aantal politici dat corrupt is. Meer dan 8 
op 10 van de wantrouwenden ging er van uit dat corruptie 
onder politici ‘zeer’ of ‘een beetje’ wijdverspreid is. Bij de res-
pondenten die de overheid vertrouwden, lag dat percentage 
op de helft daarvan. Dezelfde redenering met gelijkaardige 
cijfers gaat op voor de perceptie van corruptie onder ambte-
naren. 
Een aantal variabelen bevond zich op de breuklijn van poli-
tiek en administratie. Het vertrouwen in de overheid blijkt 
sterk samen te hangen met de uitspraak dat je ‘een lange 
arm nodig hebt om iets gedaan te krijgen’. Ook de uitspraak 
dat politieke contacten een voorwaarde zijn om bij de over-
heid aan de slag te kunnen wordt vooral door wantrouwen-
den onderschreven. Wie meer vertrouwen heeft in de over-
heid, zal minder denken dat politieke benoemingen een pri-
mordiale rol spelen in het personeelsbeleid van de overheid.
Een item dat niet wordt afgebeeld in de figuur, gaat in op de 

vrees van burgers voor een schending van de privacy. Burgers 
die de overheid wantrouwen willen minder vaak dat over-
heidsdiensten onder elkaar gegevens uitwisselen, ook al zou 
dat de dienstverlening verbeteren. Het is algemeen geweten 
dat inefficiënte overheidsdienstverlening kan zorgen voor 
een laag vertrouwen in die overheid. Dit voorbeeld is echter 
een concrete indicatie van de omgekeerde relatie. Een laag 
vertrouwen belet een meer efficiënte dienstverlening.
Een gelijkaardige redering kunnen we toepassen op een 
andere variabele waarmee het vertrouwen in de overheid 
samenhangt, met name de opinie van burgers over werken 
bij de overheid. Wie weinig vertrouwen heeft in de overheid 
zal zijn vrienden en familie minder snel aanraden daar te 
gaan werken. Hij of zij vindt een job bij de overheid minder 
respectabel en stemt vaker in met de stelling dat ambtenaren 
vooral hun eigenbelang trachten te waarborgen.
De laatste reeks vragen die we hier bespreken, is deze rond 
politieke machteloosheid. Burgers die geen vertrouwen heb-
ben, vinden over het algemeen dat politici geen belangstel-
ling hebben voor de mening van de gewone mensen, dat 
parlementsleden niet goed op de hoogte zijn van wat men-
sen denken en dat inspraakbijeenkomsten nutteloos zijn 
omdat ‘alles toch al beslist is’. Een logisch gevolg hiervan is 
de grotere vraag naar referenda bij burgers die geen vertrou-
wen hebben in de overheid. Wie politici niet vertrouwt om 
maatschappelijke beslissingen te nemen, neemt die liever 
zelf. 
Uit al deze gegevens blijkt wat we intuïtief aanvoelen: wie 
wantrouwend staat tegenover de overheid heeft een nega-
tieve opinie over die overheid op een groot aantal terreinen.

5 Conclusies
Vaak wordt verondersteld dat een overgrote meerderheid van 
de bevolking negatief aankijkt tegen de administratie en de 
politiek. De cijfers geven echter aan dat het plaatje niet zo 
eenvoudig is. Bij geen enkel vertrouwensitem in de survey 
was er een absolute meerderheid expliciet positief of nega-
tief. Er is zelfs een grote tevredenheid met het beleid van de 
Vlaamse regering (38%) en de werking van de overheidsdien-
sten (34%).
De overige vertrouwensvragen toonden twee zaken aan: per-
sonen worden meer vertrouwd dan instellingen, en instellin-
gen die zich situeren op een niveau dat relatief dicht bij de 
burger staat (lokaal en Vlaams), genieten meer vertrouwen 
dan instellingen op een hoger niveau (federaal en Europees). 
Meer dan zijn of haar medeburgers is de gemiddelde wan-
trouwende burger laag opgeleid. Hij of zij heeft het financi-
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eel moeilijker, is ouder, kijkt naar de commerciële omroep, is 
weinig politiek geïnteresseerd en relatief individualistisch. 
Een aantal van deze variabelen lijkt te suggereren dat het 
juist om die mensen gaat die niet meer meekunnen met de 
huidige snel evoluerende maatschappij en zich afkeren van 
politiek en administratie.
Dat laatste blijkt ook uit de algemene visie over de overheid 
die wantrouwende burgers erop nahouden. Men vindt niet 
dat de administratie nu beter functioneert dan vijf jaar gele-
den, corruptie is onder politici ‘zeer’ (45,2%) of ‘een beetje’ 
(40,0%) wijdverspreid en politieke contacten zijn een must 
om bij de overheid aan de slag te kunnen.
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1 Diensten van algemeen belang
Publieke diensten hebben recent opnieuw een belangrijkere 
plaats ingenomen in de politieke discussie. De Europese 
bekommernis voor de vrijmaking van markten en tegelijker-
tijd de bescherming van de consument heeft het thema van 
de tevredenheid met overheidsdiensten een meer centrale 
positie gegeven. Publieke diensten worden ook wel diensten 
van algemeen belang genoemd. Deze term plaatst concepten 
als gelijke toegang, universele dienstverlening en betaal-
baarheid centraal. Publieke diensten worden niet enkel als 
een economisch goed beschouwd, maar worden ook gezien 
als een belangrijk element van het nationale bestuurssys-
teem. Ook de ontwikkeling en integratie van afgelegen 
regio’s of de bescherming van sociaal zwakkeren is een 
belangrijke doelstelling van publieke diensten.  We bespreken 
achtereenvolgens de tevredenheid met een aantal publieke 
diensten, de houding van burgers tegenover universele 
dienstverlening, hervormingen van het openbaar vervoer en 
de post, en sociale gelijkheid bij het organiseren van publieke 
diensten.

2 Tevredenheid met publieke 
diensten

We bekijken eerst de tevredenheid van de Vlaming met een 
aantal publieke diensten. De resultaten zijn weergegeven in 
Figuur 14.
Algemeen gezien zijn Vlamingen vrij tevreden met publieke 
diensten, vooral wanneer het gaat om zogenaamde ‘net-
werkdiensten’ (water, elektriciteit). Ook voor diensten als 
huisvuilophaling, postbedeling, of straatverlichting ligt de 
tevredenheid vrij hoog, met meer dan driekwart van de 
ondervraagden die tevreden zijn. Meer ongenoegen bestaat 
er over het openbaar vervoer (spoorwegen, bus en tram) 
enerzijds, en de staat van de wegen, fietspaden en voetpaden 
anderzijds. Dit laatste is een bevinding die internationaal uit 
heel wat onderzoek naar voor komt.

4. Publieke diensten
Steven Van de Walle 

✓ Er is een algemene en grote tevredenheid met publieke dienstverlening, behalve voor openbaar vervoer, de staat van 
de wegen en van fiets- en voetpaden

✓ Er is een algemene steun om publieke diensten aan een uniforme prijs en overal, ook in kleine gebieden, aan te bie-
den. Dit geldt zeker voor vervoer en postbedeling

Figuur 14: Tevredenheid met publieke diensten
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Wat bij de analyse van deze tevredenheid vooral opvalt, is 
dat er vrij weinig verschillen tussen burgers zijn waar te 
nemen. Leeftijd, geslacht, beroep en opleiding hebben, behal-
ve in enkele uitzonderlijke gevallen, geen invloed op de 
tevredenheid.

3 Universele dienstverlening
Universele dienstverlening is een centraal concept in de vrij-
making van publieke diensten op Europees vlak. Universaliteit 
bestaat erin dat iedereen, waar die persoon ook woont, de 
kans heeft gebruik te maken van bepaalde diensten, en dit 
meestal tegen dezelfde voorwaarden. Voor negen diensten of 
faciliteiten stelden we de vraag of mensen die afgelegen 
wonen meer zouden moeten betalen voor bepaalde diensten, 
omdat dit het nu eenmaal duurder maakt. De resultaten 
staan in Tabel 7.
Wat heel sterk opvalt, is dat universele dienstverlening 
algemeen wordt gesteund. Voor elk item is minstens drie-
kwart van de ondervraagden voorstander van het leveren 
van diensten aan dezelfde prijs, ongeacht of men nu afgele-
gen woont of niet. Dit is vooral het geval voor huisvuilopha-
ling en water- en elektriciteitsaansluitingen. Enkel voor 
kabeldistributie, internetaansluitingen en vervoer per belbus 
is ongeveer een vijfde er voorstander van de extra kosten 
volledig of gedeeltelijk te laten dragen door de gebruiker.

Tabel 7: Houding tegenover universele dienstverlening

Hetzelfde 
betalen

Iets meer 
betalen

Alle extra 
kosten 

zelf 
betalen

Ophalen van huisvuil 89,0 9,5 1,5

Aansluiting waternet 85,4 12,4 2,2

Aansluiting 
elektriciteitsnet

85,3 13,0 1,7

Aansluiting telefoonnet 83,1 14,1 2,8

Aansluiting aardgasnet 82,9 14,3 2,8

Aanleg van voetpaden 80,9 14,8 4,4

Aansluiting 
kabeldistributie

79,9 15,6 4,5

Openbaar vervoer per 
belbus

77,3 18,1 4,6

Kabelaansluiting voor 
internet

76,5 18,4 5,0

Doordat de grote meerderheid van de burgers vindt dat 
iedereen hetzelfde dient te betalen voor diensten, zien we 
ook weinig verschillen tussen groepen burgers. Er zijn een 
aantal beperkte effecten. Mannen zijn eerder geneigd te vin-
den dat zij die afgelegen wonen meer zouden moeten beta-
len voor huisvuilophaling en het aanleggen van voetpaden. 
Hoger opgeleiden zijn er vaker voorstander van dat de meer-
kost voor kabeldistributie, telefoon, belbussen en voetpaden 
in afgelegen gebieden niet door de gemeenschap gedragen 
wordt. Kwaliteitskrantlezers vinden hetzelfde voor kabeldis-
tributie en internet. Mensen in de leeftijdscategorie van 35 
tot 44 jaar zijn voorstanders van een meerkost voor elektrici-
teit, aardgas en belbussen voor zij die meer afgelegen 
wonen. De 25 tot 34 jarigen daarentegen zijn voorstander 
van een meer gelijke behandeling bij het voorzien van aard-
gas of van kabel voor internetaansluitingen. Al bij al zijn er 
weinig tot geen sterke verbanden, en de verbanden die er 
zijn gaan niet eenduidig voor alle diensten op. De enige klei-
ne trend die zichtbaar wordt, is dat hoger opgeleiden iets 
minder vaak voorstander zijn van een universele dienstverle-
ning aan dezelfde prijs.

Wat ook opvalt, is dat de meningen over universele dienst-
verlening niet worden beïnvloed door de plaats van de res-
pondent op het politieke spectrum. De meningen van zij die 
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zichzelf als politiek links zien zijn niet echt verschillend van 
zij die zichzelf als politiek rechts uiten. Nog opvallender is 
dat er ook geen verschil is waar te nemen tussen de mening 
van burgers met een meer individualistische levensopvatting 
en anderen.

Een ander belangrijk element in de universele dienstverle-
ning, naast de betaalbaarheid, is de aanwezigheid van dien-
sten. Vooral in kleinere dorpen kan dit voor problemen zor-
gen. We vroegen of men vond dat elk dorp, hoe klein ook, 
bepaalde diensten moest hebben. Het ging om twee publieke 
diensten (postkantoor en openbaar vervoer) en twee private 
(bank en geldautomaat). Vooral openbaar vervoer blijkt als 
universeel te worden beschouwd: 84,2% van de Vlamingen 
vindt dat elk dorp met het openbaar vervoer bereikbaar zou 
moeten zijn. Daarna komen de geldautomaten, die voor 
75,7% van de ondervraagden overal aanwezig moeten zijn. 
Postkantoren en banken zijn dan weer voor respectievelijk 
68,3 en 64 % van de Vlamingen essentieel in elk dorp, hoe 
klein ook. 

Figuur 15: Moet deze dienst in elk dorp aanwezig zijn?, 
naar opleiding
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Deze opvattingen worden ondermeer beïnvloed door de 
opleiding van de respondent. Hoger opgeleiden zijn er min-
der van overtuigd dat een postkantoor of bank nodig is in elk 
klein dorp. Voor openbaar vervoer en geldautomaten bestaan 
er ook verschillen op basis van het opleidingsniveau, maar 
deze zijn kleiner.

4 Openbaar vervoer
De vragenlijst bevatte ook een aantal vragen over de hervor-
ming van een aantal specifieke sectoren. Eén daarvan is het 
openbaar vervoer. Alle vragen zijn gerelateerd aan een aspect 
van de rendabiliteit van het openbaar vervoer: de rol van 
kleine treinstations, verlieslatende buslijnen, of het verzor-
gen van openbaar vervoer in dunner bevolkte gebieden. 
De resultaten staan in Tabel 8. De dominante tendens lijkt te 

Tabel 8: Hervorming van het openbaar vervoer

Helemaal 
oneens

Oneens Niet eens, 
niet oneens

Eens Helemaal 
eens

Kleine treinstations waar niet veel mensen 
opstappen kunnen beter gesloten worden

21,8 44,3 19,7 11,7 2,5

Er zouden in feite meer kleinere treinstations 
moeten bijkomen, ook al stappen er niet veel 
mensen op

8,5 21,6 32,4 28,2 9,3

Openbaar vervoer moet er enkel zijn daar 
waar veel mensen wonen

27,4 56,6 11,2 3,1 1,7

Buslijnen van het openbaar vervoer die verlies 
maken, moeten worden afgeschaft

12,6 37,8 33,8 12,0 3,8

Elk dorp, hoe klein ook, zou bereikbaar moe-
ten zijn met het openbaar vervoer

2,6 4,4 8,9 52,7 31,5



zijn dat men voorstander is van een uitgebreid openbaar ver-
voer. De grootste onenigheid heeft betrekking op het financi-
ele aspect: Terwijl twee derden van de ondervraagden niet 
wenst dat kleine treinstations worden gesloten, is er toch 
discussie over de vraag of dit betekent dat er meer kleine 
treinstations moeten bijkomen. Ook wanneer wordt verwezen 
naar buslijnen die verlies maken, lijkt er toch enige terug-
houdendheid te bestaan om zich volmondig uit te spreken 
tegen het afschaffen ervan. Wat wel duidelijk is, is dat een 
grote meerderheid (84%) van mening is dat elk dorp bereik-
baar moet zijn, en dat openbaar vervoer er niet enkel moet 
zijn in dichtbevolkte gebieden.

Er zijn een aantal verspreide effecten van leeftijd en oplei-
dingsniveau. Hoger opgeleiden zijn iets vaker van mening dat 
kleine treinstations waar weinig mensen opstappen beter 
gesloten kunnen worden. Ze zijn er ook minder van over-
tuigd dat elk dorp bereikbaar zou moeten zijn met het open-
baar vervoer. Jongeren (<25 jaar) vinden niet dat kleine stati-
ons moeten gesloten worden, en vinden dat er meer kleine 
stations zouden moeten bijkomen, iets wat wellicht met hun 
afhankelijkheid van het openbaar vervoer te maken heeft. 
Opvallend in deze resultaten is dat het weinig blijkt uit te 
maken of de respondent zelf in een kleine of een grote 
gemeente woont.

5 Postbedeling
Een aantal vragen ging dieper in op de postbedeling en de 
organisatie van de post. We zagen eerder reeds dat 82,3% 
van de ondervraagden stelt tevreden te zijn met de postbe-
deling. Slechts iets meer dan zes percent is duidelijk ontevre-
den. Hierboven behandelden we ook de vraag of de Vlaming 
vindt dat elk dorp, hoe klein ook, een postkantoor zou moe-
ten hebben. Net geen 70% denkt dat dit het geval zou moe-
ten zijn, maar er zijn belangrijke verschillen naargelang 
iemands opleiding. Andere kenmerken zijn eveneens van 
belang. Mensen met een sterk traditionele instelling vinden 
dat elk dorp een postkantoor zou moeten hebben. Ook leef-
tijd speelt een rol, met oudere mensen die iets vaker voor-
stander zijn van een postkantoor in elk dorp.

Gerelateerd hieraan is de vraag of men vindt dat postbodes 
zich vooral moeten concentreren op het bedelen van de 
post, dan wel tijd moeten kunnen maken voor een praatje. 
26,8% is geneigd te stellen dat postbodes zich moeten con-
centreren op de post bedelen, terwijl 50,5% de sociale func-
tie van de post benadrukt. Traditionalisme en opleidingsni-
veau spelen opnieuw een rol, maar leeftijd is de bepalende 
factor. Oudere mensen vinden het belangrijk dat de postbode 
tijd heeft voor een praatje. Figuur 16 toont hoe leeftijd de 
antwoorden beïnvloedt.

Tabel 9: Waardeoriëntaties in de dienstverlening

Stelling A (Eerder) 
stelling A

Onbeslist (Eerder) 
stelling B

Stelling B

Altijd de wet volgen 30,0% 24,6% 45,4% Afwijken van de wet als mensen beter 
geholpen kunnen worden

Overheid moet iedereen evenveel 
aandacht geven

38,9% 21,6% 39,5% Overheid moet bijzondere aandacht 
hebben voor sociaal zwakkeren

Overheidsdiensten moeten voor 
iedereen evenveel kosten

46,7% 24,2% 29,2% Rijkeren moeten meer betalen voor 
overheidsdiensten

Betalen naargelang gebruik 31,9% 27,3% 40,8% Alle diensten uit zelfde belastingspot 
betaald

26 Werken aan de Overheid: De mening van de burger
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Figuur 16: Organisatie van de post in functie van leeftijd
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6 Sociale gelijkheid en publieke 
diensten

Heel wat van de discussies over de hervorming van publieke 
diensten hebben te maken met de waarden die aan de 
grondslag van de dienstverlening en de hervorming ervan 
liggen. Individuele gelijkheid, wettelijkheid, sociale gelijkheid 
en marktdenken bevinden zich in een precair evenwicht. 
Andere waardeoriëntaties zorgen voor andere organisatiemo-
dellen voor de publieke sector. We gaan in op twee aspecten: 
de gelijke behandeling versus aandacht voor de sociaal zwak-
keren, en de manier van financieren van publieke diensten.

6.1 Gelijkheid en aandacht voor zwakkeren
Naast een gelijke behandeling voor de wet van alle burgers 
kunnen overheden bijzondere inspanningen leveren om som-
mige bevolkingsgroepen extra te ondersteunen. Het moet 
mogelijk zijn om soms af te wijken van de wet volgens 
45,4% van de ondervraagden, wanneer dit betekent dat 
mensen zo beter kunnen worden geholpen. Deze overtuiging 
vinden we vooral bij jongeren en lager opgeleiden. Aan het 
andere uiteinde staat 30% van de respondenten die vinden 
dat overheidsadministraties de wet altijd moeten volgen en 
gelijk toepassen, omdat dit zorgt voor gelijkheid en recht-
vaardigheid.

Een meer directe benadering van dit concept is vervat in vol-
gende vraag naar de waardeoriëntaties van de burger: “Moet 
de overheid iedereen evenveel aandacht geven, of moet 
zij bijzondere aandacht hebben voor de sociaal zwakke-
ren”? Meningen zijn hier heel sterk verdeeld, met ongeveer 

39% in elke groep. Aandacht voor de sociaal zwakkeren vin-
den we vooral in de groepen met een lage of een hoge oplei-
ding, maar minder in de groep met een gemiddelde oplei-
ding. Vooral ouderen benadrukken aandacht voor de sociaal 
zwakkeren. Personen die zich als politiek rechts identificeren 
zijn eerder geneigd om evenveel aandacht voor iedereen te 
bepleiten.

6.2 Financiering van openbare diensten
Het systeem van ‘user fees’, waarbij enkel de gebruikers van 
een dienst voor die dienst betalen, krijgt tegenwoordig vrij 
veel aandacht. We stelden de vraag of alle overheidsdiensten 
voor iedereen uit dezelfde belastingspot moeten worden 
betaald, dan wel dat iedereen in feite enkel voor die diensten 
zou moeten betalen waar men zelf gebruik van maakt. De 
meningen zijn hierover sterk verdeeld, maar de grootste 
groep, of 40,8% is van mening dat alle diensten via de alge-
mene belastingen moeten worden betaald. Wat wel opvalt, is 
dat meer dan een kwart van de respondenten bij deze vraag 
de neutrale middenpositie inneemt. Bij de hoger opgeleiden 
is er een grotere groep voorstanders van een financiering uit 
de algemene belastingspot. Het zijn vooral mensen die laag 
scoren op individualisme of die zich als politiek links identifi-
ceren die voorstander zijn van een financiering uit algemene 
belastingsinkomsten.

Het tweede item peilt naar opinies over de vraag of over-
heidsdiensten voor iedereen evenveel moeten kosten, dan 
wel dat rijkere mensen meer zouden moeten betalen. Het 
spreekt voor zich dat deze financiering nu reeds grotendeels 
aan de hand van inkomen, via de belastingschalen, gebeurt. 
Deze vraag tracht eerder de algemene waardeoriëntatie te 
meten. De grootste groep, of 46,7% vindt dat overheidsdien-
sten voor iedereen evenveel moeten kosten, terwijl 29,2% 
voorstander is van een hogere kostprijs voor rijkere mensen. 
Vooral lager opgeleiden vinden dat rijkere mensen meer zou-
den moeten betalen voor overheidsdiensten.
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7 Conclusies
In dit hoofdstuk keken we naar de houding van burgers 
tegenover publieke diensten. Vlamingen zijn vrij tevreden 
met de zogenaamde netwerkdiensten zoals water, elektrici-
teit of gas, maar er bestaat meer ontevredenheid over de 
staat van wegen en fiets- en voetpaden. Naast tevredenheid 
hadden we in dit hoofdstuk ook aandacht voor de waarden 
en principes van dienstverlening. Universele dienstverlening 
lijkt heel sterk ingebed te zijn in de opinies van burgers. Dit 
uit zich ondermeer in de overtuiging dat iedereen hetzelfde 
moet betalen voor publieke diensten, ook al woont men heel 
afgelegen. Tezelfdertijd vinden veel Vlamingen dat bepaalde 
diensten ook consequent in kleine dorpen aanwezig moeten 
zijn. Ondanks de vaak ideologische benadering van het 
thema op het publieke forum, blijken de antwoorden niet 
beïnvloed te worden door de mate waarin de respondent 
zich als politiek links of rechts identificeert.
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1 Bureaucratische ambtenaren 
Relaties tussen politici en ambtenaren zijn reeds lang een 
voorwerp van discussie in de bestuurskunde. Volgens de klas-
sieke theorie moeten ambtenaren zich beperken tot het uit-
voeren van wat hun politieke meesters hen opdragen. Hierbij 
zijn ambtenaren loyale dienaars die zich niet inlaten met 
politiek. Om ambtenaren te vrijwaren van politieke invloed 
worden ze vast benoemd op basis van vakbekwaamheid. 
Deze doen ze best op in de ambtelijke organisatie zelf. 
Ambtenaren laten zich niet in met politiek en in ruil gebeu-
ren benoemingen los van enige politieke inmenging. 
Verwijzend naar het werk van Max Weber noemt men dit 
type van ambtenaar ook vaak de ‘weberiaanse ambtenaar’.
In de survey bevroegen we de mening van de respondenten 
over de rol van ambtenaren. Deze vragen stelden we meestal 
aan de hand van twee tegenovergestelde stellingen. 
Respondenten die niet kozen voor één van de twee stellin-
gen vormen de ‘middengroep’

1.1 Weberianen voorop...
Wanneer we aan de Vlaamse bevolking vragen of ambtena-
ren objectief en neutraal advies moeten leveren dan wel 
de belangen van de minister moeten verdedigen, stelt een 
overgrote meerderheid (77,7%) het neutraal advies voorop. 
Slechts 8,1% is van mening dat het de taak is van ambtena-
ren om de belangen van de minister te verdedigen. 

Meer dan de helft (55,4%) van de respondenten is van 
mening dat politiek geen zaak is voor ambtenaren. 
48,6% van de respondenten is van mening dat ambtenaren 
vooral het algemeen belang waarborgen. Daarentegen stelt 
23% van de respondenten dat ambtenaren vooral hun 
eigenbelang vrijwaren. 28,4% van de respondenten positio-
neert zich tussen deze twee polen (zie Figuur 17).

Figuur 17: Behartigen ambtenaren het algemeen  belang 
of hun eigen belang?
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Ook socio-demografische kenmerken spelen een rol. 
Naarmate de respondenten hoger opgeleid zijn, gaan ze 
meer akkoord met de weberiaanse ambtenaar. Onder de res-
pondenten met een hogere opleiding vindt 94,2% dat amb-
tenaren objectief en neutraal advies moeten leveren. In de 
minst opgeleide groep is 65,7% deze mening toegedaan. 
Op de vraag naar de mate waarin politiek een zaak is voor 
ambtenaren stelt 65,8% van de hoger opgeleiden dat politiek 
geen zaak is voor ambtenaren. Deze mening zakt tot 54,6% 
onder de hoger secundair opgeleide en tot 48,5% onder de 
laagst opgeleide groep.
Volgens de respondenten waarvan in het gezin iemand voor 
de overheid werkt, behartigen ambtenaren het algemeen 
belang (59,7%). Indien geen gezinslid bij de overheid werkt, 
stelt slechts 46,8% dat ambtenaren het algemeen belang 
behartigen.

De resultaten tonen verder aan dat naarmate respondenten 
meer opschuiven naar de rechterzijde van het politieke spec-
trum, zij meer van mening zijn dat ambtenaren vooral hun 
eigen belang trachten te waarborgen. 

1.2 ...of toch niet helemaal
Weberiaanse ambtenaren kenmerken zich door het feit dat 
ze zich louter bezighouden met uit te voeren wat de politiek 
beslist. Wanneer we aan respondenten vroegen of zij van 
mening zijn dat ambtenaren vooral dienen uit te voeren 
wat de politiek beslist dan wel politici een andere invals-
hoek moeten bieden op problemen in de samenleving, 
gaat slechts 23,3% akkoord met de uitvoerende taak. De 
helft van de respondenten (48,6%) is van mening dat het 

5. Vlaanderen over ambtenaren
Christophe Pelgrims

✓ Volgens burgers moeten ambtenaren objectief en neutraal zijn en het algemeen belang verdedigen
✓ Vaste benoeming en een goed pensioen zijn volgens burgers de belangrijkste motivaties om voor de overheid te 

werken
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een taak is van ambtenaren om politici een andere invals-
hoek te tonen.

Figuur 18: Ambtenaren dienen uit te voeren wat de poli-
tiek beslist of moeten politici een andere invalshoek aan-
bieden
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Om ambtenaren te vrijwaren van politieke invloeden werd 
een systeem van vaste benoeming ingevoerd. Politici zouden 
niet tussenkomen in de benoeming of promotie van ambte-
naren. Binnen de administratie zou men worden benoemd en 
bevorderd op basis van vakbekwaamheid. Door de vaste 
benoeming kunnen ambtenaren slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden ontslagen worden uit hun functie. In som-
mige landen bestaat een ander ambtelijk systeem. Ministers 
kunnen bij hun aantreden topambtenaren benoemen en deze 
van hun voorganger ontslaan. Dit systeem noemt men in de 
literatuur het ‘spoils’ systeem.
Bij respondenten peilden we naar hun mening over deze 
vaste benoeming. Onder hen was 57,7% tegenstander van de 
vaste benoeming voor ambtenaren, 42,3% gaf aan voorstan-
der te zijn.

Figuur 19: Bent u voor- of tegenstander van de vaste 
benoeming voor ambtenaren?
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Het grootste aantal voorstanders van de vaste benoeming is 
te vinden onder de werknemers uit de openbare sector 
(67,4%). De werknemers uit de private sector zijn de grootste 
tegenstanders. Onder hen geeft 64,7% aan tegenstander te 
zijn van de vaste benoeming. De werknemers uit de non-pro-
fit bevinden zich tussen deze twee maar leunen eerder aan 
bij de werknemers uit de openbare sector. 54,5% van hen is 
voorstander.
Daarnaast is het bepalend of iemand uit het gezin van de 
respondent voor de overheid werkt. In deze categorie is 56% 
voorstander van een vaste benoeming voor ambtenaren. In 
de groep waar niemand uit het gezin voor de overheid werkt, 
daalt het aandeel voorstanders tot 40%.
In het onderzoek vroegen we aan de respondenten of ze het 
“een goede zaak vonden dat de minister zijn eigen top-
ambtenaren kan benoemen voor de tijd dat hij minister 
is” dan wel of “ze het een goede zaak vinden dat topamb-
tenaren voor het leven benoemd zijn”. Onder de respon-
denten is 74,1% voorstander van een systeem waarbij een 
minister eigen topambtenaren kan benoemen voor de tijd 
dat hij minister is. Slechts 25,9% van de Vlaamse bevolking is 
voorstander voor een benoeming voor het leven voor top-
ambtenaren (zie figuur 20).

Figuur 20: Voorstanders van het benoemen van eigen top-
ambtenaren door de minister (‘spoils’) en de vaste benoe-
ming 
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Figuur 21 toont dat vooral ambtenaren voorstanders zijn van 
de vaste benoeming. Onder de ambtenaren is slechts 47,7% 
te vinden voor een ‘spoils’ systeem. In de private sector stijgt 
dit aandeel tot 79%. Respondenten uit de non-profit sector 
zijn ook voorstander van benoemingen door de minister. 
Onder hen stelt 74,7% hiervan voorstander te zijn. Daar waar 
ze op de vraag naar de vaste benoeming sterk aanleunen bij 
de respondenten uit de openbare sector, scoren zij op deze 
vraag in lijn met werknemers uit de private sector.
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Figuur 21: Ambtenaren zijn voorstander van de vaste 
benoeming
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Daarnaast is het belangrijk of er in het gezin van de respon-
dent iemand bij de overheid werkt. In de groep waarbij 
iemand uit het gezin voor de overheid werkt, is 54,2% voor-
stander van een systeem waarbij een minister benoemingen 
kan doen voor de tijd dat hij minister is. Onder de respon-
denten waarbij niemand uit het gezin voor de overheid 
werkt, is dit 78,2%.

2  Motivatie om voor de overheid 
te werken

Over motivatie van personeel bestaan vele theorieën. Over 
motivatie van ambtenaren is dit niet anders. Aan de respon-
denten legden we de stelling voor “een vaste benoeming en 
een goed pensioen zijn de belangrijkste motivatie om 
voor de overheid te werken”. De mening van de responden-
ten over deze stelling is duidelijk. Onder de respondenten is 
71,6% het (helemaal) eens met deze stelling. Slechts 11,4% 
stelt het expliciet (helemaal) oneens te zijn met deze stelling 
(zie Figuur 22).

Figuur 22: Vaste benoeming en een goed pensioen zijn de 
belangrijkste motivatie om voor de overheid te werken
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Naarmate men ouder is, is men meer akkoord met de stelling 
dat ambtenaren hun motivatie halen uit een vaste benoe-
ming en een goed pensioen. In de jongste groep (18-34 jaar) 
is 66,2% het (helemaal) eens met de stelling, in de midden-
groep (35-54 jaar) 70,3% en in de oudste groep (55-80 jaar) 
77,6% 
Naarmate het opleidingsniveau stijgt, daalt het aantal res-
pondenten dat het (helemaal) eens is met de stelling. Parallel 
hiermee bleek het al dan niet lezen van een kwaliteitskrant 
belangrijk voor de opinie van de respondenten. Lezers van 
kwaliteitskranten (64%) zijn het minder (helemaal) eens met 
de stelling in vergelijking met lezers van andere kranten 
(73,4%).

Figuur 23: Vaste benoeming en een goed pensioen zijn de 
belangrijkste motivatie om voor de overheid te werken, 
naar sector 
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Als laatste zien we dat het vooral werknemers uit de private 
sector zijn die vinden dat een vaste benoeming en een goed 
pensioen de belangrijkste redenen zijn om voor de overheid te 
werken. Opvallend is echter ook de hoge score van werkne-
mers uit de openbare sector (69%). Respondenten die het nog 
het minst eens zijn met de stelling, bevinden zich in de non-
profit. Van deze respondenten is 54,1% het (helemaal) eens. 
Een overzicht van de antwoorden is te vinden in Figuur 23.
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3 Conclusies
De resultaten tonen aan dat de respondenten zich niet volle-
dig vinden in de traditionele weberiaanse ambtenaar. 
Bepaalde aspecten blijken ze te steunen, andere wijzen ze af. 
Respondenten stellen dat ambtenaren in de eerste plaats 
neutraal advies moeten leveren. Daarnaast gaat het grootste 
deel van de respondenten akkoord met de stelling dat amb-
tenaren het algemeen belang behartigen. Hieruit zouden we 
kunnen besluiten dat de respondenten de weberiaanse amb-
tenaar voorop stellen. 

Daarentegen geven respondenten aan dat ambtenaren zich 
niet moeten beperken tot de uitvoering van het beleid. 
Bovendien is een groot deel tegenstander van de vaste 
benoeming voor ambtenaren. Deze respondenten kunnen 
zich meer vinden in een systeem waarbij een minister top-
ambtenaren benoemt voor de tijd dat hij minister is. 

Tot slot blijkt dat volgens de Vlaamse bevolking een vaste 
benoeming en een goed pensioen nog steeds de belangrijkste 
motivatie zijn om voor de overheid te werken.
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1 Inleiding
E-government was de afgelopen jaren een populair thema. 
Na de hype in de jaren negentig en het barsten van de ‘dot-
com bubble’ in het jaar 2000 zijn we in een periode aanbe-
land waarin informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
op een meer volwassen manier wordt aangewend om het 
overheidsoptreden te verbeteren. Hierbij moeten we niet 
enkel rekening houden met de technische mogelijkheden van 
ICT, maar eveneens met de wensen en noden van het open-
baar bestuur en de burger. Op dit vlak knelt het schoentje 
echter wel eens. Heel wat studies en benchmarks van e-
government hebben vooral aandacht voor het aanbod van 
e-government diensten, terwijl de vraagkant onderbelicht 
blijft. In de WADO survey peilden we bij de Vlaamse burger 
naar zijn opvattingen en wensen op het vlak van e-govern-
ment. 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het internetgebruik 
van de Vlaming. Heeft de groei van het internetgebruik van 
de afgelopen jaren zich doorgezet? Hoe groot is de groep 
van mensen die geen internet gebruikt?
Vervolgens hebben we achtereenvolgens aandacht voor het 
gebruik van ICT voor de verbetering van de publieke dienst-
verlening (elektronische administratie) en het verbeteren van 
inspraak (elektronische democratie). In welk soort toepassin-
gen is de burger geïnteresseerd? Wil de burger via het inter-
net participeren aan het beleid?
Het privacydebat speelt een belangrijke rol in de verdere 
ontwikkeling van e-government. De verbetering van admini-
stratieve processen staat of valt immers met de mogelijkheid 
om informatie over burgers tussen verschillende administra-
ties uit te wisselen. Dit kan echter een bedreiging voor de 
privacy vormen. Zijn burgers voorstander van een toegeno-
men uitwisseling van informatie indien dit de dienstverlening 
kan verbeteren? Denken zij dat het toegenomen gebruik van 
ICT hun privacy bedreigt? Hebben zij vertrouwen in de maat-
regelen die de overheid neemt om hun privacy te bescher-
men?
Tenslotte gaan we in op de nood aan een multikanaalbena-
dering in e-government. We peilden naar de prioriteiten 

van de burger. Wil hij méér diensten online of vereenvoudig-
de diensten? Via welke kanalen moeten de diensten toegan-
kelijk zijn? Mag de overheid een gedifferentieerd prijsbeleid 
voeren dat afgestemd is op deze kanalen?

2 Internetgebruik
Het internetgebruik is een belangrijke randvoorwaarde in de 
ontwikkeling van een e-governmentbeleid. Het internetge-
bruik kende de afgelopen jaren een duidelijke groei. Uit cij-
fers van de Administratie Planning en Statistiek (ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap) blijkt dat er zich tussen 2001 
en 2003 een stijging voordeed van mensen die regelmatig 
het internet gebruiken van 34% naar 46%. 

Figuur 24: Internetgebruik in Vlaanderen
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In deze survey zien we dat ongeveer 40% van de responden-
ten nooit het internet gebruikte. De helft gebruikt het inter-
net minstens wekelijks. Deze cijfers geven aan dat er nog 
steeds een grote groep van niet-gebruikers is. Onderzoek 
wijst er wel op dat de grootte van deze groep langzaam 
afneemt.

3 Elektronische administratie
In welke toepassingen zijn burgers geïnteresseerd? Uit het 
onderzoek blijkt dat niet alle soorten van e-governmenttoe-
passingen even vaak door burgers worden gebruikt (Figuur 
25). In het onderzoek maken we een onderscheid tussen zes 
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✓ De overheid moet ICT vooral gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Er is minder vraag naar elektronische 
vormen van inspraak

✓ 41% van de respondenten is voorstander van data-uitwisseling tussen administraties indien dit de dienstverlening 
kan verbeteren, 30% van de respondenten is hier tegen

✓ Burgers willen niet méér diensten online, maar betere diensten
✓ Burgers willen een multikanaalbenadering: diensten mogen niet enkel via het internet beschikbaar zijn, maar moe-

ten ook via alternatieve kanalen toegankelijk blijven



soorten van contact tussen de burger en de elektronische 
overheid: (1) informatie opzoeken, (2) administratieve formu-
lieren downloaden, (3) interactieve toepassingen (vb. reistij-
den van trein opzoeken), (4) transactionele toepassingen (vb. 
tax-on-web, aanvragen opleidingscheques), (5) contact 
opnemen met ambtenaren of politici en (6) deelnemen aan 
een forum over overheidsbeleid.

Figuur 25: Gebruik van toepassingen bij internetgebruikers
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Uit het onderzoek blijkt dat, van de internetgebruikers, 82,5% 
gebruik maakt van interactieve toepassingen en 75,7% infor-
matie opzoekt op overheidssites. Het downloaden van for-
mulieren en documenten (55,6%) en transactionele toepas-
singen (45,8%) worden door minder internetgebruikers 
gebruikt. Het internet wordt het minst gebruikt om contact 
op te nemen met ambtenaren of politici (28,7%) of om deel 
te nemen aan een digitaal debat over overheidsbeleid 
(12,4%).
Een mogelijke verklaring voor deze grote verschillen kan 
gevonden worden in het fasemodel van e-government. 
Volgens dit model gebeurt de ontwikkeling van e-government 
in verschillende fasen: informatie - interactie - transactie. Deze 
verschillende fasen gaan gepaard met een toegenomen com-
plexiteit. Het voorzien van informatie kan gebeuren op een 
(statische) website waarop informatie kan worden geraad-
pleegd en documenten kunnen worden gedownload die per 
post moeten worden teruggestuurd. Een interactieve toepas-

sing vergt al meer aanpassingen: het systeem moet onmiddel-
lijk kunnen reageren op een vraag van de burger. Een transac-
tionele toepassing vereist de volledige reorganisatie en inte-
gratie van werkprocessen in de ‘backoffice’. In de praktijk bete-
kent dit dat het aanbod aan toepassingen in de meeste landen 
afneemt, naarmate de complexiteit toeneemt. De interactieve 
toepassingen nemen in dit onderzoek dan ook een opvallende 
plaats in, aangezien ze door de internetgebruikers het meest 
worden gebruikt. In tegenstelling tot het downloaden van for-
mulieren of transactionele toepassingen zijn dit toepassingen 
waarvan de burger met een grotere frequentie gebruik maakt. 
Een transactionele toepassing zoals ‘tax-on-web’ wordt per 
definitie slechts éénmaal per jaar gebruikt, terwijl veel burgers 
wel vaker reistijden voor het openbaar vervoer opzoeken. Dit 
weerspiegelt het feit dat de baten van e-government voor een 
burger zowel te maken hebben met de vermindering van 
administratieve lasten als de frequentie waarmee een burger 
een bepaalde dienst gebruikt.

4 Elektronische democratie
Het gebruik van het internet om contact op te nemen met 
ambtenaren en politici of deel te nemen aan digitale debatten 
scoort opvallend laag. De lage score voor ‘contact’ kan ver-
klaard worden door de concurrentie van andere kanalen zoals 
de telefoon. De lage deelname aan digitale fora hangt samen 
met de lage prioriteit die de respondenten toekennen aan het 
verbeteren van inspraakmogelijkheden via het internet.

Wanneer de respondenten een keuze moeten maken tussen 
de verbetering van dienstverlening of de verbetering van 
inspraakmogelijkheden door middel van het internet kiest 
een meerderheid van 63,9% voor de verbetering van de 
dienstverlening (Tabel 10). Slechts 10,9% is voorstander van 
meer inspraakmogelijkheden. Deze lage interesse in digitale 
inspraak blijkt in Vlaanderen ook in een aantal praktijkvoor-
beelden zoals het project ‘Kleurrijk Vlaanderen’ en ‘SMS 
3003’. 

Tabel 10: Waardeoriëntaties dienstverlening versus inspraak

Stelling A (Eerder) 
stelling A

Onbeslist (Eerder) 
stelling B

Stelling B

De overheid moet het internet 
gebruiken om burgers meer inspraak 
te geven

10,9% 25,2% 63,9% De overheid moet het internet voor-
al gebruiken om de dienstverlening 

te verbeteren
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5 Privacy
Welke rol speelt het privacydebat bij de burgers? Liggen ze 
hier wakker van? In welke mate beïnvloedt het hun houding 
tegenover een verdergaande informatisering bij de overheid? 
Om de houding van burgers ten opzichte van het privacyde-
bat na te gaan werden drie stellingen voorgelegd. Een eerste 
stelling luidde als volgt: “Indien dit de dienstverlening kan 
verbeteren mogen overheidsdiensten mijn gegevens 
onderling uitwisselen” (Figuur 26).

Figuur 26: Informatie-uitwisseling voor betere diensten
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40,8% van de respondenten verklaart het hiermee eens te 
zijn, terwijl 30,2% van de respondenten het uitwisselen van 
gegevens onaanvaardbaar acht, ook al leidt dit tot een ver-
betering van de dienstverlening. 29% van de respondenten is 
het eens noch oneens met de stelling. 

Een tweede stelling was: “Het toenemende gebruik van 
informatietechnologie door de overheid vormt een bedrei-
ging voor mijn privacy” (Figuur 27).

Figuur 27: ICT bedreigt privacy
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38,2% van de respondenten is het eens, 38,4% is het eens 
noch oneens en 23,4% van de respondenten is het met de 
stelling oneens. 

Een derde stelling was: “De overheid doet voldoende om 
mijn persoonlijke gegevens te behandelen met respect 
voor mijn privacy” (Figuur 28).
Voor deze stelling is er een iets meer uitgesproken verdeling. 
Slechts 10,7% is het oneens met deze stelling en is van 
mening dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt om 
de persoonlijke privacy te beschermen. Een grote meerder-
heid van 58,8% is het eens noch oneens met de stelling. 
Tenslotte is er nog een groep van respondenten (30,6%) die 
van mening is dat de overheid voldoende maatregelen 
neemt.

Figuur 28: Goede privacybescherming door overheid
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De opinie over de acties die de overheid onderneemt om de 
privacy te beschermen hangt samen met het algemene ver-
trouwen dat men in de overheid heeft. Van de respondenten 
met weinig tot heel weinig vertrouwen in de overheid, denkt 
slechts 26% dat de overheid voldoende maatregelen neemt 
om de privacy te beschermen, terwijl van de respondenten 
met veel tot heel veel vertrouwen in de overheid 48% denkt 
dat de overheid de privacy voldoende waarborgt.
Ook de mate van internetgebruik heeft een positief effect op 
de mening van respondenten. Van de respondenten die min-
der dan één keer per maand het internet gebruiken denkt 
slechts 21% dat de overheid de privacy voldoende 
beschermt, terwijl van de respondenten die dagelijks het 
internet gebruiken 37% meent dat de overheid voldoende 
doet.



6 Multikanaalstrategie
Wat zijn de prioriteiten van de burgers voor de ontwikkeling 
van e-government? Waar leggen ze de klemtoon op? Aan de 
respondenten werden verschillende stellingen voorgelegd die 
ze ten opzichte van elkaar moesten afwegen. Hieruit blijken 
een aantal duidelijke klemtonen en prioriteiten. Een eerste 
belangrijke keuze is de vraag of de overheid diensten enkel 
via het internet kan voorzien, of ook moet blijven investeren 
in alternatieve kanalen. Een grote groep van 82,9% van de 
respondenten is van mening dat de overheid haar diensten 
ook via de klassieke kanalen moet blijven leveren. Slechts 
6,7% vindt dat de overheid enkele diensten enkel nog via het 
internet mag aanbieden. Dit is een sterke roep naar de zoge-
naamde multikanaaldienstverlening.
Hierbij moet de overheid een strategie uitwerken om zijn 
diensten via die kanalen te leveren die het best aansluiten bij 
de beoogde doelgroep.
Een vraag die bij het uitwerken van een multikanaalstrategie 
leeft is deze naar de kostprijs. Moeten burgers die gebruik 
maken van de elektronische toegang tot de dienstverlening 
(zelfbediening) een korting krijgen? Recent werd in België, in 
navolging van enkele internationale voorbeelden, het idee 
geopperd om de burgers die gebruik maken van ‘tax-on-web’ 
een korting te geven. Dit gebeurt vanuit de overweging dat 
een elektronische aangifte voor de administratie een aantal 
voordelen biedt en om zoveel mogelijk mensen de stap naar 
de elektronische aangifte te laten zetten. Aan de responden-
ten in het onderzoek werd de volgende stelling voorgelegd: 
“Burgers die hun belastingen via het internet betalen 
moeten een korting krijgen, dit is immers goedkoper voor 
de overheid”.

Figuur 29: Elektronische aangifte krijgt korting
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De verschillen tussen voor- en tegenstanders zijn niet erg 
groot: 42,2% van de respondenten vindt dat een korting niet 
kan, terwijl 36,9% voorstander is van een korting. Vooral res-
pondenten die het internet gebruiken, zijn voorstander van 
een korting.

Wanneer de respondenten de afweging moeten maken tus-
sen het vereenvoudigen van bestaande procedures, of het ter 
beschikking stellen van meer diensten op het internet is een 
groep van 61% voor het vereenvoudigen van bestaande pro-
cedures. 20% is voorstander van meer diensten online. 
Investeringen in de ‘frontoffice’ zullen dus enkel hun vruch-
ten kunnen afwerpen indien ze gepaard gaan met een door-
gedreven hervorming van processen in de ‘backoffice’. 
Burgers willen niet méér diensten online, maar betere 
diensten.

Tabel 11: Prioriteiten van e-government

Stelling A (Eerder) 
stelling A

Onbeslist (Eerder) 
stelling B

Stelling B

De overheid mag sommige diensten 
enkel aanbieden via het internet

6,6% 10,4% 82,9% Alle overheidsdiensten moeten ook via 
papier, telefoon of een gewoon loket 

toegankelijk blijven

De overheid moet bestaande procedu-
res voor het aanvragen van vergun-
ningen, uitkeringen en andere dien-
sten vereenvoudigen

61,2% 18,5% 20,3% De overheid moet meer diensten op 
het internet beschikbaar maken

De overheid moet ernaar streven om 
al zijn diensten op internet beschik-
baar te maken

21,8% 28,4% 49,8% De overheidsdiensten, administraties 
en loketten moeten ‘s avonds en in 

het weekend langer open zijn
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Wanneer de respondenten een keuze moeten maken tussen 
meer diensten online, of langere openingstijden van de klas-
sieke loketten kiest 50% voor de langere openingstijden. 
21,8% van de respondenten wil meer diensten op het inter-
net. Ook uit deze stelling blijkt de roep naar een multikanaal-
dienstverlening. Veel burgers blijken nog nood te hebben aan 
een fysiek loket.

7 Conclusies
Wat kunnen we uit deze resultaten concluderen? Wat de 
dienstverlening betreft is het duidelijk dat vooral interactieve 
toepassingen goed scoren. Veel interactieve toepassingen 
worden vaker gebruikt dan transactionele toepassingen als 
tax-on-web en het aanvragen van opleidingscheques. Dit 
betekent dat de uitbouw van goede interactieve toepassin-
gen een gezicht aan e-government kan geven en de burgers 
uiteindelijk ook naar het gebruik van transactionele toepas-
singen kan leiden.
Het verbeteren van inspraak door middel van ICT is heel uit-
gesproken geen prioriteit van de Vlaamse burger. Burgers 
maken slechts weinig gebruik van digitale inspraakmogelijk-
heden en vinden dat de prioriteit ligt in de verbetering van 
de publieke dienstverlening door middel van ICT.
In het privacydebat zijn de meningen van de burgers minder 
uitgesproken. De grootste groep van burgers vindt dat over-
heidsadministraties onderling gegevens mogen uitwisselen 
indien dit de dienstverlening verbetert. Ook meent een grote 
groep dat het toegenomen gebruik van ICT door de overheid 
op zich een bedreiging kan vormen. De burgers zijn er niet 
uit of de overheid voldoende doet om deze dreiging tegen te 
gaan. Het is dus belangrijk dat de overheid goede maatrege-
len neemt (vb. elektronische identiteitskaart, de goede wer-
king van de privacycommissie) op het vlak van de privacybe-
scherming en deze ook duidelijk communiceert naar de 
bevolking. 
Voor de verdere uitbouw van e-government liggen de priori-
teiten van de burger niet op méér diensten online, maar op 
betere diensten. Innovatie door middel van ICT moet dus 
vooral gebeuren in de ‘backoffice’ van overheden. In de 
‘frontoffice’ zijn burgers minder overtuigd van het nut van 
ICT: een duidelijke meerderheid wil dat diensten altijd via 
verschillende kanalen beschikbaar blijven. Minder uitgespro-
ken zijn de burgers over de vraag of de overheid een gediffe-
rentieerd prijsbeleid mag voeren (vb. kortingen voor burgers 
die het internet gebruiken). Burgers zitten dus niet te wach-

ten op een ‘quick win’ benadering waarbij overheden snel 
veel diensten online plaatsen, maar verwachten een doorge-
dreven administratieve vereenvoudiging door toedoen van e-
government.
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1 Inleiding
Burgerparticipatie wordt door beleidsmakers hoe langer hoe 
meer beschouwd als een belangrijke stap in beleidsontwikke-
ling, -implementatie en -evaluatie. De laatste jaren heeft het 
thema dan ook een plaats verworven in beleidsdocumenten 
van verschillende overheden, zoals Vlaamse, Waalse en fede-
rale regeerakkoorden en beleidsnota’s.
Het rechtstreeks betrekken van individuele burgers bij het 
ontwikkelen van beleid zou een bijdrage moeten leveren aan 
het maatschappelijke draagvlak van beslissingen, de inhou-
delijke verrijking van beleid en het verkleinen van de ‘kloof 
tussen burger en overheid’. In dit hoofdstuk gaan we na hoe 
burgers aankijken tegen actieve deelname aan beleidsontwik-
keling. Welke opinie heeft de burger over participatie en 
inspraak in het overheidsbeleid? Aan de hand van enkele 
stellingen, kunnen we hun opvattingen over inspraak en par-
ticipatie in kaart brengen1.

2 Meningen over politici
In twee vragen werd gepeild naar de mening van burgers 
over de mate waarin Belgische politici op de hoogte zijn van 
of interesse tonen voor de mening van gewone mensen. 
Slechts een kwart van de burgers vindt dat politici belang-
stelling hebben voor de mening van gewone mensen. 
Bovendien zegt bijna de helft dat parlementsleden onvol-
doende op de hoogte zijn van wat de bevolking denkt.

Deze opvattingen hangen samen met de mate waarin de res-
pondenten aangeven of ze al dan niet kunnen rondkomen 
met hun inkomen. Bijna 80% van de mensen die - naar 
eigen zeggen - moeilijk of zeer moeilijk kunnen rondkomen 
met het huidige inkomen, vindt dat parlementsleden weinig 
voeling hebben met de basis en quasi 70% van hen geeft 
bovendien aan dat politici weinig belangstelling tonen voor 
de mening van gewone mensen. Dit staat in schril contrast 
met de groep wiens inkomen wel voldoende is. Een veel klei-
ner gedeelte van hen deelt deze mening (respectievelijk 50% 
en 34%).

Er is ook een verband tussen de mate waarin men zelf veel 
belangstelling toont voor politiek en de inschatting van de 
belangstelling van politici of parlementsleden voor wat de 
gewone burger denkt. Personen die zelf veel belangstelling 
tonen voor politiek staan ook positiever ten aanzien van de 
voeling van politici met de basis.
Verder stellen we vast dat de positie op de links-rechts as 
eveneens een rol speelt. Eén derde van de respondenten die 
zich ‘links’ positioneert, vindt dat parlementsleden geen voe-
ling hebben met de basis. Bij personen die zich meer centrum 
en rechts situeren, is ruim de helft die mening toegedaan. 
Links georiënteerde personen staan dus duidelijk positiever 
ten aanzien van de voeling van politici met de basis.

Figuur 30: Belangstelling politici voor wat burger denkt & 
voeling parlementsleden met basis
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Politici hebben belangstelling voor mening van gewone mensen
Parlementsleden zijn goed op de hoogte van wat gewone burgers denken

Deze mening over de voeling van politici met de basis, hangt 
positief samen met het vertrouwen in de overheid, de 
tevredenheid met de werking van de democratie in ons land 
en het vertrouwen in de Vlaamse politieke partijen, de 
Vlaamse regering, het Vlaamse Parlement en het Belgische 
Parlement. Bij de personen die de interesse of belangstelling 
van politici/parlementsleden hoger inschatten, is er ook meer 
vertrouwen en tevredenheid.

7. Participatie van de burger
Kim Loyens

✓ 42% van de respondenten vindt dat politici geen belangstelling hebben voor de mening van gewone mensen
✓ Twee derde van de respondenten zegt te weinig invloed te hebben op het beleid
✓ Bijna de helft van de respondenten vraagt meer referenda

39Participatie van de burger

1 In de enquête gaven de respondenten telkens aan in welke mate ze het eens waren met twee tegengestelde stellingen. Per vraag moesten de responden-
ten zich situeren op een vijfpuntenschaal tussen twee extreme stellingen. Voor de verwerking wordt soms gebruik gemaakt van een indeling in drie groe-
pen, namelijk ‘eens met stelling 1’, ‘middengroep’ en ‘eens met stelling 2’.
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Er is daarnaast ook een verband met de inschatting van de 
verspreiding van corruptie onder Belgische politici. Zij die 
gunstiger staan ten opzichte van de belangstelling van poli-
tici voor de mening van gewone mensen en de voeling van 
parlementsleden met de basis, denken ook vaker dat corrup-
tie minder frequent voorkomt bij Belgische politici en ambte-
naren. Bovendien delen zij significant minder vaak de 
mening dat je een ‘lange arm’ nodig hebt als je iets gedaan 
wilt krijgen van de overheid.

3 Invloed van burgers op beleid
Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat een grote meerderheid 
van de respondenten (64,7%) vindt dat burgers onvoldoende 
invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid. Deze 
houding hangt samen met de mate waarin men vertrouwen 
heeft in het Belgisch Parlement en de federale regering. Het 
vertrouwen is significant lager bij de personen die vinden dat 
ze te weinig greep hebben op beleidsbeslissingen. Bovendien 
is er een positief verband tussen het kunnen uitoefenen van 
voldoende invloed enerzijds en tevredenheid met de wer-
king van overheidsdiensten en de democratie in ons land 
anderzijds. Ruim 80% van zij die zeer of een beetje ontevre-
den zijn over het functioneren van de democratie vindt dat 
men als burger te weinig invloed kan uitoefenen op het 
beleid. Bij de groep die wel tevreden is over de werking van 
de democratie zegt iets minder dan 65% van de responden-
ten dit.

Figuur 31: Invloed van burgers op het beleid
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4 Inspraak voor iedereen?
Er is onenigheid over de vraag of beleidsparticipatie is weg-
gelegd voor alle burgers dan wel slechts voor een selecte 
groep deskundigen en/of hoger opgeleiden. Ruim 45% 

geeft aan dat de overheid iedereen inspraak moet geven in 
het beleid. Toch zegt één op vier dat beleidsmakers zich 
vooral moeten richten tot deskundigen. Met name personen 
uit hoge leeftijdscategorieën onderschrijven deze mening 
vaak, terwijl de jongere bevolking wijst op het belang van 
inspraak voor iedereen.
Bij de vraag of hoger opgeleiden beter in staat zouden zijn 
om deel te nemen aan beleidsvoering heerst nog meer ver-
deeldheid. Meer dan 37% is ervan overtuigd dat elke burger 
hier even goed toe in staat is, maar 30,5% ziet dit anders. 
Hoger opgeleiden zijn volgens hen beter toegerust tot 
beleidsparticipatie. Ook hier speelt de leeftijd een rol. Volgens 
de hogere leeftijdsgroepen is niet iedereen even goed in 
staat om deel te nemen aan het beleid, terwijl de jongere 
leeftijdscategorieën hier meestal wel van overtuigd zijn.
De mening hierover wordt ook beïnvloed door het oplei-
dingsniveau van de respondenten. Veel hoger opgeleiden 
vinden dat ze beter dan anderen in staat zijn om deel te 
nemen aan het beleid. Meer dan 45% van de mensen met 
een diploma hoger onderwijs onderschrijft die mening. Bij de 
lager opgeleiden is slechts één op vier hiervan overtuigd. 
Ruim 40% van de personen zonder diploma hoger onderwijs 
vindt dat iedereen even goed in staat is om te participeren 
aan het beleid. Slechts een kwart van de hoger opgeleiden is 
het hiermee eens.

Figuur 32: (On)gelijke participatie?
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Verder valt op dat er een duidelijk verband bestaat tussen 
beide vragen. Zij die vinden dat de overheid iedereen - en 
niet alleen deskundigen - inspraak moet geven, onderschrij-
ven vaker de opvatting dat hoger opgeleiden niet beter dan 
anderen in staat zijn om deel te nemen aan het beleid. Er is 
verder ook een positief verband tussen de opvatting dat 
iedereen inspraak moet krijgen en de mening dat de overheid 



iedereen evenveel aandacht moet geven. Zij die vinden dat 
de overheid daarentegen bijzondere aandacht moet hebben 
voor sociaal zwakkeren vinden gelijke participatie in het 
beleid minder belangrijk en zeggen vaker dat de overheid 
vooral inspraak moet geven aan deskundigen.

5 Nut van inspraak en referenda
Inspraak door referenda wordt door de respondenten als erg 
gunstig ervaren. Ongeveer de helft wil dat deze frequenter 
georganiseerd worden, omdat men meer inspraak wil in 
beslissingen. Slechts een kleine 19% vindt dit overbodig. 
Beslissingen nemen is volgens hen net een taak waarvoor 
men politici heeft verkozen. Momenteel bestaat er in België 
enkel een wettelijk kader voor volksraadplegingen op 
gemeentelijk en provinciaal niveau.

Figuur 33: Nut van referenda
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Over het nut van inspraakbijeenkomsten zijn de meningen 
daarentegen sterker verdeeld. Ruim één op drie vindt dit 
overbodig of totaal overbodig. Volgens iets meer (38,9%) res-
pondenten zijn inspraakbijeenkomsten wel nuttig.
Het is echter onduidelijk wat de respondenten precies ver-
staan onder inspraakbijeenkomsten. Wellicht denkt men 
vooral aan zeer traditionele initiatieven zoals hoorzittingen 
en adviesraden, waarvan de meerwaarde vaak ver te zoeken 
is. De vrij negatieve houding bij de respondenten in deze 
enquête en het hoge aantal personen dat niet echt een 
mening heeft, kunnen wijzen op het feit dat nieuwere en 
meer aantrekkelijke vormen van burgerparticipatie voorlopig 
nog weinig bekend zijn onder Vlaamse burgers. Dit probleem 
speelt veel minder mee bij referenda, omdat burgers zich hier 
wel een voorstelling van kunnen maken. Bovendien blijft 
deze methode van burgerparticipatie toch nog vrij aantrek-
kelijk, omdat ze niet - zoals meer traditionele inspraaktech-
nieken - te pas en te onpas wordt gebruikt.

Figuur 34: Nut van inspraakbijeenkomsten
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De mening van de respondenten over het nut van inspraak-
bijeenkomsten en referenda hangt samen met de inschatting 
van de verspreiding van corruptie onder Belgische politici. 
Hoe meer men denkt dat dit op grote schaal voorkomt, hoe 
minder nuttig men referenda en inspraakbijeenkomsten 
vindt. Een gelijkaardige vaststelling is dat personen die den-
ken dat je een ‘lange arm’ nodig hebt om iets van de over-
heid gedaan te krijgen, deze inspraakinitiatieven vaker over-
bodig vinden. Bijna de helft van deze groep vindt inspraak-
bijeenkomsten niet nuttig, terwijl bij de personen die denken 
dat je geen ‘lange arm’ nodig hebt slechts één op vier ze 
overbodig vindt. Wanneer het gaat over corruptie van amb-
tenaren wordt hetzelfde verband vastgesteld, maar dit is iets 
minder sterk.

6 Conclusies
De respondenten staan vrij negatief tegenover de belangstel-
ling die politici hebben voor de mening van gewone mensen 
en de voeling van parlementsleden met de basis. Een meer-
derheid van ruim 40% van de respondenten vindt dat politici 
weinig of geen belangstelling tonen voor wat gewone men-
sen denken. Slechts één of vier is hier wel van overtuigd. 
Daarnaast vindt bijna de helft dat parlementsleden onvol-
doende voeling hebben met de basis. De tevredenheid met de 
werking van de democratie, het vertrouwen in de overheid 
en diverse politieke organen neemt toe naarmate men de 
belangstelling van politici of parlementsleden voor de 
mening van de burger hoger inschat. Socio-demografische 
variabelen als leeftijd, geslacht en opleidingsniveau hebben - 
net als bij de overige thema’s - weinig impact op de houding 
van de respondenten.

41Participatie van de burger
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De meerderheid van de respondenten vindt verder dat ze 
onvoldoende invloed kan uitoefenen op het overheidsbeleid. 
Deze houding hangt eveneens samen met de tevredenheid 
over de werking van de democratie in ons land.

De meningen zijn meer verdeeld over de vraag of beleidspar-
ticipatie is weggelegd voor alle burgers dan wel voor een 
selecte groep experts. Meer dan 45% geeft aan dat de over-
heid iedereen inspraak zou moeten geven in het beleid. Eén 
op vier vindt daarentegen dat dit vooral is weggelegd voor 
deskundigen. De verdeeldheid wordt nog groter wanneer het 
gaat over de vraag of hoger opgeleiden beter in staat zijn 
om deel te nemen aan beleidsvoering. Ruim 37% is ervan 
overtuigd dat elke burger hier even goed toe in staat is, maar 
30,5% ziet dit anders. De leeftijd en het opleidingsniveau 
spelen hier wel een belangrijke rol.

Volgens quasi de helft van de respondenten zouden er meer 
referenda georganiseerd moeten worden, omdat men meer 
inspraak in het beleid wil. Een kleinere groep (19,3%) geeft 
aan dat het nemen van beslissingen juist datgene is waar-
voor men politici heeft verkozen en dat referenda dus over-
bodig zijn. Inspraakbijeenkomsten in het algemeen worden 
door iets meer dan één derde als nuttig en één derde als 
overbodig beschouwd. Deze opvatting hangt sterk samen 
met de inschatting van corruptie bij politici en de vraag of 
men een ‘lange arm’ denkt nodig te hebben om iets van de 
overheid gedaan te krijgen.
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk handelt over eerlijkheid en corruptie in de 
Belgische overheid. Aan de hand van enkele vragen wordt 
onderzocht wat de respondenten denken over het voorko-
men van corruptie en onethisch gedrag bij Belgische politici 
en ambtenaren. Ook wordt nagegaan of burgers er al dan 
niet van overtuigd zijn dat je een ‘lange arm’ nodig hebt als 
je iets van de overheid gedaan wilt krijgen.

2 Corruptie bij politici
Corruptie is volgens de meerderheid van de respondenten wel 
degelijk een probleem bij Belgische politici. Dit blijkt duidelijk 
uit Figuur 35. Volgens meer dan één op vier is corruptie onder 
politici zeer wijdverspreid. Iets minder dan de helft is ervan 
overtuigd dat het probleem een beetje wijdverspreid is. 
Opvallend is dat slechts een zeer kleine minderheid (3,7%) zegt 
dat corruptie haast niet voorkomt onder Belgische politici.
Respondenten met een diploma hoger onderwijs zien de 
situatie over het algemeen iets minder negatief in dan res-
pondenten met een lagere opleiding. Ook zij die een kwali-
teitskrant (De Standaard, De Tijd of De Morgen) lezen, zijn 
wat optimistischer. Daarnaast is ook het inkomen van belang. 
Naarmate men - naar eigen zeggen - minder goed kan rond-
komen, denkt men vaker dat corruptie bij Belgische politici 
een groter probleem is.

Figuur 35: Inschatting van corruptie bij politici
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Hoewel deze resultaten een vrij negatief beeld scheppen, is 
de nodige nuancering op zijn plaats. Ten eerste gaat het hier 
steeds over de perceptie van corruptie bij politici en niet 
over het feitelijke gedrag. Hard cijfermateriaal over het voor-
komen van corruptie is er niet, omdat het per definitie gaat 
over verborgen feiten waardoor het ‘dark number’ groot is. 
De weinige cijfers waarover we beschikken wijzen er wel 
steeds op dat slechts een zeer kleine minderheid ooit per-
soonlijk geconfronteerd werd met corrupte politici en amb-
tenaren. Dit blijkt ondermeer uit de ‘International Crime 
Victims Survey’ en de ‘European Social Survey’. De perceptie 
van corruptie wordt dus niet gebaseerd op eigen ervaring, 
maar kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door het imago van 
de overheid. Ook de toenemende aandacht voor corruptie-
schandalen in de media, kan een impact hebben op de per-
ceptie ervan. Bovendien blijkt uit de ‘Corruption Perceptions 
Index’ van ‘Transparancy International’ - waar België in de 
Europese middenmoot zit - dat zelfs de gepercipieerde cor-
ruptie bij Belgische politici en ambtenaren de laatste jaren in 
dalende lijn is. In de tweede plaats is ook niet duidelijk wat 
de respondenten precies verstaan onder het woord ‘corrup-
tie’. Het is immers een breed begrip dat in de volksmond 
zowel ernstige als minder problematische fenomenen bevat. 
Aangezien in de WADO survey enkel gevraagd werd naar de 
perceptie van corruptie en ander onethisch gedrag, moeten 
deze twee nuanceringen ook bij de volgende paragrafen in 
overweging genomen worden.

Uit de resultaten blijkt verder dat er een duidelijk verband is 
tussen wat men denkt over de verspreiding van corruptie 
onder Belgische politici enerzijds en over de voeling van 
politici met wat gewone mensen denken anderzijds2. Meer 
dan de helft van de personen die vinden dat politici geen 
belangstelling tonen voor de mening van gewone mensen, 
denkt dat corruptie onder hen zeer wijdverspreid is. Bij de 
respondenten die vinden dat politici wel voldoende belang-
stelling tonen, zegt slechts één op vier dat corruptie bij hen 
zeer vaak voorkomt. Ongeveer 15% van hen zegt bovendien 

8. Corruptie en onethisch gedrag
Kim Loyens & Jeroen Maesschalck

✓ 27% van de respondenten stelt dat corruptie bij politici niet wijdverspreid is, of haast niet voorkomt. 26,2% zegt 
daarentegen dat corruptie zeer wijdverspreid is

✓ Ruim 60% van de respondenten stelt dat een ‘lange arm’ nodig is om iets gedaan te krijgen van de overheid, tegen-
over 9% die dit niet vindt

✓ Deze cijfers meten natuurlijk enkel perceptie. Er is nood aan verder onderzoek dat feitelijke corruptie en onethisch 
gedrag meet

2 Deze houding werd gepeild aan de hand van twee vragen waarbij de respondenten zich moesten situeren op een vijfpuntenschaal tussen twee extremen. 
Vervolgens werd een indeling in drie groepen gemaakt, namelijk ‘eens met stelling 1’, ‘middengroep’ en ‘eens met stelling 2’.
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dat het haast nooit gebeurt. Bij de groep die vindt dat politi-
ci geen belangstelling hebben voor wat de bevolking denkt, 
zegt niemand dat corruptie in de politiek nooit voorkomt. Er 
is dus duidelijk een relatie tussen de opvatting dat politici 
weinig belangstelling hebben voor de mening van de gewone 
bevolking en de perceptie dat corruptie wijdverspreid is. 
Wanneer het gaat over de voeling van parlementsleden met 
de basis is er een gelijkaardig verband, hoewel dit iets minder 
sterk is.
Verder valt op dat de houding over het voorkomen van cor-
ruptie bij Belgische politici duidelijk samenhangt met quasi 
alle opvattingen over het vertrouwen in overheidsorganen, 
zoals parlementen of raden, regeringen en administraties, en 
de tevredenheid met de werking van overheidsdiensten en de 
democratie in ons land. Hoe meer men denkt dat corruptie 
op grote schaal voorkomt, hoe lager het vertrouwen is in de 
overheid en de tevredenheid met de werking ervan.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
sterkte van het verband (correlatie) tussen wat men denkt 
over het voorkomen van corruptie bij Belgische politici en 
het vertrouwen in of de tevredenheid met enkele overheids-
organen. Een positief cijfer wijst op een positieve samen-
hang. Hogere correlaties wijzen op sterkere verbanden.
Hoe men denkt over de verspreiding van corruptie onder 
Belgische politici hangt ook samen met de houding ten 
opzichte van inspraakbijeenkomsten voor burgers. Personen 
die ervan overtuigd zijn dat corruptie zeer wijdverspreid is 
onder Belgische politici staan immers ook duidelijk negatie-
ver tegenover het nut van inspraakbijeenkomsten. Binnen 
deze groep zegt meer dan de helft dat inspraakbijeenkom-
sten (zeer) overbodig zijn en vindt slechts één op vier dat 
deze nuttig of zeer nuttig zijn. Bij personen die aangeven dat 
corruptie volgens hen niet wijdverspreid is of haast nooit 
voorkomt bij Belgische politici vindt respectievelijk slechts 
één op vijf en één op vier dat inspraakbijeenkomsten overbo-
dig tot zeer overbodig zijn, maar noemt meer dan de helft ze 
wel (zeer) nuttig.

Tabel 12: Verband tussen de inschatting van de versprei-
ding van corruptie bij Belgische politici en vertrouwen in / 
tevredenheid met de overheid

Vertrouwen in... Correlatie

De overheid 0,323

Belgische regering 0,260

Premier 0,225

Belgisch Parlement 0,226

Belgische administratie 0,212

Vlaamse regering 0,322

Vlaamse minister-president 0,264

Vlaams Parlement 0,218

Vlaamse administratie 0,263

Gemeenteraad 0,264

Gemeentelijke administratie 0,258

Tevredenheid met... Correlatie

Werking van de democratie in ons land 0,315

Werking van de diensten 0,232

Beleid van de Vlaamse regering 0,304

Opvallend is dat er niet alleen een verband is met het ver-
trouwen in politieke organen - zoals bijvoorbeeld de 
Vlaamse politieke partijen, het Belgische Parlement, de 
Vlaamse regering en de gemeenteraad - maar ook met het 
vertrouwen in de Belgische, Vlaamse en gemeentelijke admi-
nistraties. Gepercipieerde corruptie bij politici hangt dus 
blijkbaar samen met het vertrouwen in de ambtenarij. Hoe 
hoger men de corruptie bij politici inschat, hoe minder ver-
trouwen men heeft in de ambtenarij en omgekeerd.
Dat blijkt ook duidelijk uit de relatie die bestaat tussen de 
perceptie van corruptie bij politici en de mate waarin men de 
job van ambtenaar respectabel vindt. Zij die de job van 
ambtenaren minder respectabel vinden, schatten corruptie 
bij politici ook hoger in. Meer dan de helft (57,1%) van de 
personen die deze job weinig respectabel vinden, denkt 
immers dat corruptie bij politici zeer wijdverspreid is. Van de 
personen die een job bij de overheid wel respectabel vinden, 
denkt slechts één op vier dit en zegt iets meer dan 20% dat 
corruptie bijna niet voorkomt. Personen die denken dat er 
veel corruptie is bij politici zullen bovendien - in vergelijking 
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met de anderen - iets minder vaak beroep doen op de 
Vlaamse of federale administratie wanneer ze met een pro-
bleem of een vraag zitten en niet weten waar naartoe te 
gaan.

Er is verder een duidelijke relatie tussen de inschatting van 
corruptie bij politici en de perceptie van het voorkomen van 
politieke benoemingen. Personen die denken dat corruptie 
op grote schaal voorkomt bij politici, zijn er vaker van over-
tuigd dat er nog steeds veel politieke benoemingen zijn. Het 
hebben van politieke contacten of een partijlidkaart zijn vol-
gens hen erg belangrijk om bij de overheid aan de slag te 
kunnen gaan. Zij die denken dat corruptie niet of nauwelijks 
voorkomt bij politici, zien dit meestal anders.

3 Corruptie bij ambtenaren
Wanneer het gaat over corruptie bij ambtenaren zegt slechts 
5,2% van de respondenten dat dit nagenoeg niet gebeurt. 
Bijna één op vijf - wat iets minder is dan bij politici - denkt 
echter dat corruptie bij hen zeer wijdverspreid is. Volgens 
bijna de helft (47,5%) is het probleem iets minder uitgespro-
ken, terwijl 28% zegt dat corruptie niet wijdverspreid is bij 
ambtenaren. Ook hier gaat het weer over de perceptie van 
corruptie bij ambtenaren, en niet over het feitelijke gedrag.

Figuur 36: Perceptie van de verspreiding van corruptie 
onder Belgische politici en ambtenaren
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Politici Ambtenaren

Lezers van kwaliteitskranten hebben op dit vlak een positie-
ver beeld van ambtenaren. Personen die - naar eigen zeggen 
- belangstelling tonen voor politiek zien de situatie ook iets 
minder negatief in.

Verder stellen we vast dat er een zeer sterk en positief ver-
band (correlatie = 0,691) is tussen de opvattingen over de 

verspreiding van corruptie bij politici en die bij ambtenaren. 
Personen die denken dat deze problematiek wijdverspreid is 
bij de ene groep verwachten dat het ook veel voorkomt bij 
de andere. Daarnaast blijkt de mening over het voorkomen 
van corruptie bij ambtenaren ook - zoals bij politieke corrup-
tie - sterk samen te hangen met vertrouwen in of tevreden-
heid met diverse overheidsorganen, zoals bijvoorbeeld het 
vertrouwen in de overheid, de Vlaamse administratie, de 
Vlaamse regering, de gemeenteraad, en de tevredenheid met 
de werking van de democratie in ons land.
Verder valt op dat de opvatting van respondenten ten aan-
zien van corruptie bij ambtenaren verschillend is naargelang 
de beroepscategorie. Op basis van de verschillende ant-
woordcategorieën in de vraag naar de beroepssector kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen drie sectoren, namelijk 
‘privé’, ‘overheid’ en ‘non-profit’. Deze indeling is niet volledig 
waterdicht, omdat sommige beroepen in meerdere categorie-
en kunnen geplaatst worden en een aanzienlijke groep res-
pondenten (105 of 20,5%) de categorie ‘andere’ heeft aange-
duid3. Toch kan het een eerste indruk geven van de verschil-
len in houding tussen de drie sectoren. Van de personen die 
aangeven bij de overheid te werken zegt respectievelijk 
16,7% en 33,3% dat corruptie bij ambtenaren zeer of een 
beetje wijdverspreid is. Bij de privé-sector is dit significant 
hoger, namelijk 21,1% en 47,9%. Volgens personen uit de 
non-profit is de situatie iets gunstiger. Verder zegt iets meer 
dan 10% van de personen die werken bij de overheid dat 
corruptie bij ambtenaren haast nooit voor komt. Bij de privé-
sector wordt deze mening gedeeld door een zeer kleine min-
derheid van 4,7% en bij de non-profit door 2,3%.

Tabel 13: Inschatting van corruptie bij ambtenaren naar-
gelang beroepscategorie van respondent

Overheid Privé Non-profit

Zeer wijdverspreid 16,7 21,1 11,6

Beetje wijdverspreid 33,3 47,9 46,5

Niet wijdverspreid 38,1 26,3 39,5

Gebeurt haast niet 11,9 4,7 2,3

Er is daarnaast ook een verband tussen de inschatting van 
corruptie bij ambtenaren en de vraag of privatisering van 
overheidsdiensten verbetering zou opleveren voor de wer-
king van de overheid. Zij die denken dat corruptie erg wijd-

3  Deze worden niet opgenomen in deze analyse.
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verspreid is in België zijn meer dan de anderen te vinden 
voor privatisering. Van deze groep vindt immers de helft dat 
privatisering zou leiden tot meer efficiëntie, terwijl slechts 
15% het geen goed idee vindt. Naarmate de inschatting van 
corruptie afneemt, is men steeds minder overtuigd van het 
gunstige effect van de privatisering van overheidsdiensten.
Hoe hoger men de verspreiding van corruptie bij ambtenaren 
inschat, hoe minder men bovendien aangeeft beroep te (zul-
len) doen op de Vlaamse en federale administratie als men 
niet weet waar men terecht kan voor een specifiek probleem.
Ook de opvattingen ten opzichte van individuele ambte-
naren hangen vrij sterk samen met de ‘corruptie-inschat-
ting’, wat niet te verwonderen is. Ziet men corruptie op zeer 
grote schaal, dan is men er meer van overtuigd dat ambte-
naren vooral hun eigen belang trachten te waarborgen en 
minder het algemeen belang. Politieke benoemingen komen 
volgens deze mensen ook vaker voor. Van de personen die 
denken dat corruptie zeer of een beetje wijdverspreid is 
onder Belgische ambtenaren is bovendien ruim 60% tegen 
het systeem van vaste benoemingen voor deze beroepscate-
gorie. Bij de personen die denken dat corruptie bij de ambte-
narij haast niet voorkomt, is slechts 44% tegen dat systeem.

4 Misbruik van functie
De grote meerderheid van de respondenten is van mening 
dat ambtenaren soms misbruik maken van hun functie om 
zichzelf of iemand anders materieel of ander voordeel te ver-
schaffen. Het misbruiken van de functie voor zichzelf 
gebeurt volgens één op drie vaak. Ruim 20% zegt dat dit 
vaak gebeurt om voor anderen voordeel te creëren. Slechts 
een zeer kleine minderheid (respectievelijk 1,6 en 2,2%) is 
ervan overtuigd dat misbruik van de functie voor zichzelf of 
iemand anders bij ambtenaren nooit voorkomt.
De perceptie van functiemisbruik voor eigen voordeel ver-
schilt vrij sterk naargelang de beroepscategorie. Personen uit 
de privé-sector denken veel vaker dan anderen dat ambtena-
ren hun functie misbruiken om voordeel voor zichzelf te cre-
eren. Eén op drie zegt dat dit vaak gebeurt. Bij de personen 
uit de non-profit en overheid zegt respectievelijk 16,3 en 
25,9% dit. Bij alle sectoren zegt meer dan de helft dat func-
tiemisbruik voor eigen voordeel soms gebeurt. Eén op vier 
van de personen uit de overheidssector zegt dat het maar 
zelden voorkomt. Bij de andere groepen gaat het over iets 
meer dan 10%.
Het valt op dat de inschatting van ambtelijk functiemisbruik 
- net als gepercipieerde corruptie van politici en ambtenaren 
- samenhangt met nagenoeg alle variabelen die vertrouwen 

in en tevredenheid met overheidsdiensten meten. Hoe 
meer gepercipieerd functiemisbruik, hoe lager het vertrou-
wen of de tevredenheid.

Figuur 37: Frequentie van misbruik van functie door amb-
tenaren voor zichzelf of voor iemand anders
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Daarnaast is er een duidelijke positieve relatie tussen de 
opvattingen over het misbruik van de functie en de inschat-
ting van corruptie bij ambtenaren. Hoe hoger men het 
functiemisbruik inschat, hoe hoger de gepercipieerde corrup-
tie. Dit verband is opvallend sterker wanneer het gaat over 
functiemisbruik voor eigen voordeel. Bij misbruik van de 
functie voor het verschaffen van materieel of ander voordeel 
voor iemand anders is het verband iets minder sterk, maar 
toch nog aanzienlijk. Mogelijk wordt functiemisbruik voor 
eigen voordeel meer beschouwd als corruptie dan wanneer 
men voor iemand anders voordeel wil verschaffen. Verder 
blijkt er ook een relatie te zijn tussen de perceptie van func-
tiemisbruik en de mate waarin men denkt dat ambtenaren 
vooral het algemeen of eerder hun eigen belang trachten 
te waarborgen. Naarmate de gepercipieerde frequentie van 
functiemisbruik toeneemt, zegt men vaker dat ambtenaren 
vooral hun eigen belang nastreven. Deze relatie is iets sterker 
bij misbruik voor eigen voordeel dan bij voordeel voor 
iemand anders.

5 Lange arm?
Er werd gepeild of respondenten denken dat je een ‘lange 
arm’ nodig hebt als je iets gedaan wilt krijgen van de over-
heid of administratie in België. Volgens 62% heb je hiervoor 
inderdaad een ‘lange arm’ nodig. Dit staat in schril contrast 
met de 8,5% die denkt dat dit helemaal niet het geval is.



Figuur 38: “Je hebt een ‘lange arm’ nodig als je iets 
gedaan wilt krijgen van de overheid/administratie”
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Dit komt grotendeels overeen met de vaststelling in de vori-
ge ‘Werken aan de Overheid’ postenquête (WADO III, 2003). 
Hier was 56,2% van de Vlamingen het eens dat je een ‘lange 
arm’ nodig hebt om iets gedaan te krijgen van de overheid of 
administratie. Slechts 13,3% was het oneens met deze stel-
ling.
Het opleidingsniveau speelt hierbij een belangrijke rol. Van 
de universitairen denkt slechts 38,9% dat je een ‘lange arm’ 
nodig hebt, maar bij de anderen is dit 64,4%. Ook dit komt 
vrij goed overeen met de resultaten van de vorige ‘Werken 
aan de Overheid’ survey, waar het verschil iets kleiner was, 
respectievelijk 38,9% versus 56,2%.
De beroepscategorie van de respondent zegt ook iets over 
de wijze waarop men de noodzaak van een ‘lange arm’ 
inschat. Personen uit de privé-sector geven significant vaker 
aan dat je een ‘lange arm’ nodig hebt als je iets van de over-
heid gedaan wilt krijgen. Het gaat hier over een zeer grote 
meerderheid van 72,1% die het eens of volledig eens is met 
deze stelling. Bij de overheidssector denkt slechts 37,2% in 
die richting, tegenover bijna de helft van de personen uit de 
non-profit.
Personen met een gezinslid dat werkt bij de overheid heb-
ben hier duidelijk een verschillende mening over dan dege-
nen die geen naaste familie hebben in de overheidsdiensten. 
De helft van hen zegt dat je een ‘lange arm’ nodig hebt. Bij 
de anderen heeft bijna 65% die mening. 

Net als bij de vorige paragrafen, is ook hier een verband met 
alle variabelen rond vertrouwen in en tevredenheid met 
overheidsdiensten en de werking van de democratie in ons 
land. Het vertrouwen en de tevredenheid zijn lager bij perso-
nen die denken dat je een ‘lange arm’ nodig hebt. Tenslotte 
valt ook nog op dat er een duidelijke relatie is tussen de 

mate waarin men denkt dat je een ‘lange arm’ nodig hebt 
om iets gedaan te krijgen van de overheid of administratie 
en de inschatting van de verspreiding van corruptie bij 
Belgische politici. Hoe meer wijdverspreid men die corruptie 
inschat, hoe meer men denkt dat je een ‘lange arm’ nodig 
hebt.

6 Conclusies
Volgens de overgrote meerderheid van de respondenten is 
corruptie bij politici en ambtenaren een beetje of zeer wijd-
verspreid. Bij Belgische politici schat men de situatie iets 
negatiever in dan bij ambtenaren. Natuurlijk gaat het hier 
slechts over percepties en zegt dit niets over het feitelijk 
voorkomen van corruptie. Bovendien is niet duidelijk wat de 
respondenten precies verstaan onder het begrip ‘corruptie’. 
Ook over functiemisbruik door ambtenaren is het beeld over-
wegend negatief. Een kleine 20% van de respondenten zegt 
dat dit zelden of nooit voorkomt. Vooral personen uit de 
privé-sector denken dat ambtenaren wel vaak misbruik 
maken van hun functie. Verder denkt de meerderheid ook dat 
je in België een ‘lange arm’ nodig hebt om iets gedaan te 
krijgen van de overheid.
Het valt op dat hoog opgeleiden op het vlak van eerlijkheid 
en corruptie over de verschillende thema’s heen een positie-
ver beeld hebben van ambtenaren en politici in België. 
Bovendien daalt de gepercipieerde corruptie naarmate het 
vertrouwen in de overheid en de tevredenheid met de wer-
king van de administraties toeneemt. Die correlatie tussen 
gepercipieerde corruptie en functiemisbruik enerzijds en ver-
trouwen in de politiek en in de administratie anderzijds 
vraagt natuurlijk om verder onderzoek. Is het lage vertrou-
wen een gevolg van het feit dat men zelf met corruptie of 
functiemisbruik door ambtenaren of politici geconfronteerd 
werd? Of zijn er misschien dieperliggende oorzaken (vb. 
mechanismen van politieke aliënatie) die zowel het vertrou-
wen als de perceptie van corruptie beïnvloeden?
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1 Inleiding
Politieke benoemingen zijn in België een oud zeer. Veel aan-
tredende regeringen namen in hun regeerakkoord op dat de 
administratie onder hun bewind gedepolitiseerd zou worden. 
Onder politieke benoemingen verstaan we het gebruik van 
politieke criteria bij het aanstellen, verplaatsen of ontslaan 
van ambtenaren.
In de survey peilden we naar de mening van de Vlaamse 
bevolking over deze politieke benoemingen. 

2 “Politieke benoemingen bestaan”
Aan de respondenten legden we de stelling voor dat politie-
ke benoemingen in België niet meer bestaan. Hierop ant-
woordt 92,9% van de respondenten dat ze het (helemaal) 
oneens zijn. De respondenten spreken zich er dus eenduidig 
over uit dat politieke benoemingen (nog) bestaan in België. 
Ook bij de respondenten uit de publieke sector is 86% van 
mening dat er nog steeds politieke benoemingen bestaan.
Respondenten gaan minder akkoord met deze stelling naar-
mate de opleiding stijgt. Onder de hoogst opgeleiden vinden 
we niemand die het (helemaal) eens is met de stelling dat 
politieke benoemingen niet meer bestaan. 

Vervolgens legden we de respondenten de stelling voor dat 
er in vergelijking met 20 jaar geleden nu minder politieke 
benoemingen zijn. Over deze stelling zijn de respondenten 
verdeeld. 21,6% stelt het (helemaal) oneens te zijn met de 
stelling, terwijl 30% het (helemaal) eens is. De grootste groep 
(48,4%) positioneert zich echter tussen de twee polen.

Figuur 39: In vergelijking met 20 jaar geleden zijn er nu 
minder politieke benoemingen
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Over het feit of er meer politieke benoemingen gebeuren in 
Wallonië zijn de respondenten opnieuw verdeeld. Een meer-
derheid van 57,7% is het eens, noch oneens met de stelling. 
Onder diegenen die zich wel uitspreken, zien we dat het 
grootste deel het eens is (29,5%). Slechts 12,7% is het (hele-
maal) oneens met de stelling dat politieke benoemingen 
meer voorkomen in Wallonië. Naarmate men ouder is, vindt 
men vaker dat er meer politieke benoemingen gebeuren in 
Wallonië. 

Respondenten schijnen over het algemeen wel te vinden dat 
politieke benoemingen meer voorkomen bij hogere dan bij 
lagere functies. 60,7% is het (helemaal) eens met de stelling 
dat politieke benoemingen vaker voorkomen bij hogere dan 
bij lagere functies (zie Figuur 40).

Figuur 40: Politieke benoemingen komen vaker voor bij 
hogere dan bij lagere functies
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3 Politieke benoemingen in mijn 
gemeente

Respondenten zijn van mening dat politieke benoemingen 
bestaan in België. Deze opinie kunnen we doortrekken voor 
de gemeente van de respondenten. We legden volgende stel-
ling voor aan de respondenten: “Volgens mij zijn de meeste 
ambtenaren in mijn gemeente benoemd dankzij hun poli-
tieke contacten”. Zoals Figuur 41 laat zien ging 56,6% van 
de respondenten met deze stelling akkoord. Slechts 12,5% is 
niet akkoord met deze stelling.

9. Politieke benoemingen
Christophe Pelgrims

✓ 30% stelt dat in vergelijking met 20 jaar geleden er nu minder politieke benoemingen zijn. 21,6% is het hier (hele-
maal) mee oneens

✓ 63% is het eens dat een minister kan kiezen voor iemand van zijn partij, zolang hij geschikt is voor de job



Figuur 41: Volgens mij zijn de meeste ambtenaren in mijn 
gemeente benoemd dankzij hun politieke contacten
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Naarmate de respondenten zich meer rechts positioneren op 
de links-rechts schaal vindt men vaker dat de meeste amb-
tenaren in de gemeente benoemd worden door politieke 
contacten.

4 Politici kennen is cruciaal, 
partijkaart minder

Aan de hand van twee stellingen gingen we bij de respon-
denten na hoe zij denken dat men bij de overheid aan de 
slag kan geraken. 
Met de eerste stelling: “iemand kennen in de politiek is een 
voorwaarde om bij de overheid aan de slag te kunnen” is 
de helft van de respondenten het (helemaal) eens. 

Figuur 42: Iemand kennen is een voorwaarde om bij de 
overheid aan de slag te kunnen
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Naarmate men ouder is, is men meer akkoord met deze stel-
ling. In de oudste groep (55-80 jaar) is 60,7% het (helemaal) 
eens met de stelling. Onder de respondenten uit de midden-
groep (35-54 jaar) gaat slechts 52,1% akkoord terwijl dit 
onder de jongste groep 33,3% is.

Een zelfde lineair patroon stelden we vast bij opleiding. 
Lager opgeleide respondenten vinden vaker dan hoger opge-
leiden dat iemand kennen een voorwaarde is om aan de slag 
te kunnen bij de overheid. Binnen de groep van de lager 
opgeleiden is 63,9% van de respondenten het (helemaal) 
eens met de stelling, terwijl dit bij de hoger opgeleiden 
terugvalt tot 28,3%.
Ook de sector waarin de respondenten werk(t)en, hangt 
samen met dit item. Hierbij zien we een scherp contrast tus-
sen werknemers uit de private sector en de publieke sector. 
Deze laatste groep is veel minder van mening dat politieke 
contacten een voorwaarde zijn om bij de overheid aan de 
slag te kunnen (zie Tabel 14).

Tabel 14: De publieke en private sector verschillen over 
het belang van politieke contacten

Private 
sector

Openbare 
sector

Non-
profit

(Helemaal) oneens 13,8 39,0 25,9

Niet eens, niet oneens 29,4 24,4 40,0

(Helemaal) eens 56,9 36,6 34,1

De antwoorden van respondenten verschillen wanneer 
iemand uit het gezin van de respondent voor de overheid 
werkt. In de groep waarbij iemand uit het gezin voor de 
overheid werkt, is maar 36,5% het (helemaal) eens met de 
stelling dat iemand kennen in de politiek een voorwaarde is 
om bij de overheid aan de slag te kunnen. In de groep waar-
bij geen gezinslid voor de overheid werkt bedroeg dit 52,5%.
De tweede stelling was dat je een partijkaart nodig hebt 
om bij de overheid aan de slag te kunnen. Hiermee ging 
een vierde van de respondenten (23,4%) akkoord. Uit Figuur 
43 blijkt dat 36% van de respondenten het (helemaal) 
oneens is met deze stelling. Iets meer dan 40% van de res-
pondenten stelt het niet eens, maar ook niet oneens te zijn 
met deze stelling (40,6%).
Het lijkt er dus op dat de respondenten van mening zijn dat 
vooral politici kennen essentieel is om bij de overheid aan de 
slag te kunnen. Een partijkaart kan een rol spelen, maar niet 
in de dezelfde mate als het kennen van politici. 
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Figuur 43: Je hebt een partijlidkaart nodig om aan een job 
te geraken bij de overheid
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De onderzoeksresultaten tonen verder aan dat naarmate de 
respondent ouder is, hij of zij vaker akkoord is met de stelling 
dat een partijkaart nodig is om bij de overheid aan een job te 
geraken. Onder de respondenten in de jongste leeftijdscate-
gorie (18-34 jaar) denkt slechts 8,2% dat je een partijkaart 
nodig hebt om bij de overheid aan een job te geraken. In de 
oudste groep gaat het daarentegen om 37,4%. 
Dit lineair patroon bemerken we ook bij opleiding. Hoger 
opgeleiden gaan minder vaak akkoord met de stelling dat 
een partijlidkaart nodig is. Onder de laagst opgeleide respon-
denten is 32,4% het (helemaal) eens met de stelling. Dit cij-
fer zakt tot 19,6% in de groep met een hoger secundaire 
opleiding om te eindigen op 13,3% voor de hoogst opgelei-
den. 
Vergelijken we de resultaten naar beroepssector, dan zijn het 
vooral de werknemers uit de private sector die vinden dat 
een partijkaart nodig is om bij de overheid aan een job te 
geraken. 

5 Competenties voorop 
Aan de respondenten vroegen we in welke mate zij zich kon-
den vinden in deze stelling: “Het is niet erg dat een minis-
ter kiest voor iemand van zijn partij, zolang die persoon 
maar geschikt is voor de job”. Met deze stelling is 62,6% 
van de respondenten het (helemaal) eens. Slechts 13,1% ging 
expliciet niet akkoord. 

Figuur 44: Het is niet erg dat een minister kiest voor 
iemand van zijn partij, zolang die persoon maar geschikt is 
voor de job
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Deze resultaten tonen aan dat een meerderheid van de res-
pondenten niet zwaar tilt aan politieke benoemingen zolang 
de benoemde persoon de nodige competenties voor de func-
tie bezit. 

6 Conclusies 
Politieke benoemingen bestaan nog steeds in België, dat vin-
den de respondenten althans. Een groot deel van de respon-
denten bleek geen standpunt in te nemen over de stelling 
dat er nu minder politieke benoemingen zijn in vergelijking 
met 20 jaar geleden. Onder de respondenten die zich wel 
uitspraken is 30% het (helemaal) eens met de stelling tegen-
over slechts 21,6% van de respondenten die het oneens zijn. 
We kunnen hieruit besluiten dat respondenten iets meer 
geneigd zijn om te stellen dat er nu minder politieke benoe-
mingen zijn dan vroeger.

Als voorwaarde om bij de overheid aan de slag te kunnen, 
menen de respondenten vooral dat het belangrijk is om 
iemand te kennen bij die overheid. Het bezitten van een par-
tijkaart is volgens de respondenten van minder doorslagge-
vend belang. 

Bovendien blijkt dat de respondenten geen groot probleem 
hebben met politieke benoemingen zolang de persoon maar 
de nodige competenties bezit voor de functie.
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1 Antecedenten
Dit is niet de eerste keer dat er een ‘Werken aan de Overheid’ 
(WADO) survey wordt georganiseerd. In de eerste helft van 
2002 werd een eerste survey (WADO I, face-to-face) georga-
niseerd. In de tweede helft van 2002 (WADO II) en 2003 
(WADO III) volgden nog twee postsurveys. In opdracht van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden meer 
dan 6.500 mensen geïnterviewd in de drie eerste surveys. 
Hoofdthema was de samenhang tussen de kwaliteit van 
overheidsdienstverlening, de tevredenheid van gebruikers en 
het vertrouwen van de burger in de overheid. 
Deze vierde ‘Werken aan de Overheid’ survey (WADO IV) richt 
zich ook op een aantal andere topics die binnen de bestuurs-
kunde en het overheidsmanagement van belang zijn. De 
belangrijkste doelstelling van WADO IV was om na te gaan 
hoe de burger tegen de overheid aankijkt. Waar is hij 
(on)tevreden over, wat wil hij anders zien, waar liggen zijn 
prioriteiten?

2 Het project
De WADO IV survey was een samenwerking tussen het 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) en het 
Instituut voor de Overheid van de faculteit Sociale 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Het CESO verzorgde het 
goede verloop van het eigenlijke veldwerk. Het Instituut voor 
de Overheid stelde de vragenlijst op en analyseerde de data. 
Om de data te verzamelen werd gebruik gemaakt van een 
postenquête, opgesteld volgens de gangbare praktijken bin-
nen de sociale wetenschap. 
De WADO IV survey past binnen een breder onderzoek naar de 
houding van Vlamingen tegenover enquêtes. Eind 2004 - begin 
2005 kregen 1.200 mensen een verzoek om mee te werken aan 
een onderzoek dat peilt naar het ‘surveyklimaat in Vlaanderen’. 
Het zijn de mensen die meewerkten aan dit onderzoek die een 
vragenlijst van de WADO survey in de bus kregen.
Om tegemoet te komen aan de problemen met deze metho-
de werden de data gewogen op opleidingsniveau, geslacht 
en leeftijd. De data zijn dus representatief voor de belangrijk-
ste socio-demografische variabelen. Op de cijfers die in dit 
rapport worden weergegeven, zijn de weegfactoren toege-
past.
Het veldwerk vond plaats eind 2005 - begin 2006. Na een 
eerste verzending begin december 2005, volgde een eerste 
(midden december) en een tweede (begin januari) herinne-
ring, dit in overeenstemming met de ‘Total Design’-methode 
van Dillman.

3 Technische achtergrond
Het percentage volledig of gedeeltelijk ingevulde vragenlijs-
ten bedraagt iets meer dan 60%. Wanneer we bovendien 
rekening zouden houden met de (gekende) ongeldige adres-
sen, de overleden personen en de mensen die wegens 
gezondheidsproblemen niet konden participeren, komen we 
op een nettorespons van 62,8%. 

Tabel 15: Respons WADO survey

Aantal %

Volledig ingevuld 492 58,0

Gedeeltelijk ingevuld 22 2,6

Weigering 13 1,5

Verhuisd 24 2,8

Probleem gezondheid of overleden 7 0,9

Geen antwoord 291 34,3

TOTAAL 849 100

Van de oorspronkelijke steekproef uit 2004 van 1.200 mensen 
die gevraagd werden om mee te werken aan het onderzoek 
naar het ‘surveyklimaat in Vlaanderen’, antwoordde 42,8% 
op de vragenlijst van de WADO survey.
In onderstaande tabel geven we een kort overzicht van de 
betrouwbaarheidsmarges die gehanteerd moeten worden bij 
het interpreteren van percentages. 

Tabel 16: Afwijkingsmarges voor percentages bij 95% 
betrouwbaarheid

Gevonden 
percentage

50% 40 of 
60%

30 of 
70%

20 of 
80%

10 of 
90%

Betrouwbaar-
heidsinterval

±4,3 ±4,2 ±4,0 ±3,5 ±2,6

Stel dat 50% van de respondenten akkoord gaat met een 
stelling. Dan kunnen we met 95% zekerheid zeggen dat de 
werkelijke waarde ergens tussen 45,7 en 54,3% ligt.
De bijdragen van de verschillende auteurs gebruiken steeds 
95% betrouwbaarheid om conclusies te trekken op basis van 
de data. Wanneer er percentages worden gegeven, zijn dat 
steeds de ‘valid percentages’. Dit wil zeggen dat er geen reke-
ning gehouden wordt met de mensen die niet antwoordden 
op de vraag. 

10. Over de ‘Werken aan de Overheid’ survey
Steven Van Roosbroek & Vicky Storms
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