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BruVoices:  

 

- onderzoek na de terreuraanslagen (22 maart 2016) naar de sociale 

cohesie in Brussel (in samenwerking met Koning 

Boudewijnstichting en in opdracht van Het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest) 

 

- Kwalitatief luik (51 focusgroepen met in totaal 500 deelnemers) en 

kwantitatief luik (face-to-face bevraging bij toevalssteekproef van 

526 personen) 

 

- Experten workshop en burgerassemblee 

- Looptijd: februari 2017 tot juni 2018  

 

- https://www.kbs-frb.be/nl/bruvoices 
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• Vaststelling: samenleven in Brussel staat onder druk door socio-

demografische uitdagingen  

 
-> groeiende sociale dualisering 

 

3de rijkste regio van Europese Unie naar BBP (Eurostat) na London & Luxemburg 

 

28,3% van Brusselaars moet rond komen met inkomen onder de armoederisicogrens 

24% van baby’s geboren in huishouden zonder inkomen uit arbeid 

26,5% van jongeren onder de 18 groeit op in huishouden zonder inkomen uit arbeid 

 

-> toename etnisch-culturele diversiteit 

-> demografische groei 

 

Brussel kent enorme opportuniteiten als grootstad, maar 

kent ook een flink aantal uitdagingen. De terroristische 

aanslagen testen nog extra de « veerkracht » (resiliance) van 

onze stad als « samenleving ». 
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• Sociale cohesie: conceptueel kader 

 

Abstract sociologisch begrip dat je kan voorstellen als verwijzend naar de mate van samenhang 

van een maatschappij. Hoeveel « lijm » is er voor het samenleven? 

 

Hoe meer sociale cohesie er is, hoe « veerkrachtiger » een samenleving is.  

 

Stanley (2003): « Social cohesion is defined as the willingness of members of a society to 

cooperate with each other in order to survive and prosper. Willingness to cooperate means they 

freely chose to form partnerships and have a reasonable chance of realizing goals, because 

others are willing to cooperate and share the fruits of their endeavours equitably ». 

 

Vijf dimensies volgens sociologen Kearns & Forrest (2000): 

 

- Gemeenschappelijke waarden en burgerlijke cultuur 

- Sociale orde en sociale controle 

- Solidariteit en (on)gelijkheid 

- Sociale netwerken en sociaal kapitaal 

- Samenhorigheidsgevoel en identiteit 
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• Technische fiche 

 

- Face-to-face bevraging (door Ipsos) augustus-december 2017 in het Frans, Engels en 

Nederlands  

- Representatieve steekproef (naar leeftijd, geslacht en gemeente) van 2000 inwoners uit 

Rijksregister, 18 jaar en ouder Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- 411 onbruikbare adressen 

- 526 deelnemers op 1589 bruikbare adressen: responsgraad van 33% (4% weigering door 

taalproblemen, 16% weigering deelname) 

- Tot 4 recruteringspogingen 

- Gerealiseerde steekproef representatief naar geslacht maar niet naar leeftijd 

(leeftijdscategorieën 25-34 jaar en 65 jaar of ouder zijn lichtjes ondervertegenwoordigd zijn 

en de leeftijdscategorie 45-65 jaar is oververtegenwoordigd) of gemeente 

(ondervertegenwoordiging Molenbeek). 

- Gerealiseerde steekproef representatief naar type wijk (achtergesteld, middenklasse of rijk) 

- Ondervertegenwoordiging lager geschoolden, sterke oververtegenwoordiging hoger 

geschoolden 

- 7,4% Nederlandstaligen (N=39), geen aparte analyses 
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KANSRIJKE, GEMIDDELDE, ACHTERGESTELDE WIJKEN: 
HOMOGENITEIT EN DIVERSITEIT 

 

 
Kansrijke wijken 
o 57,4% is van Belgische origine, 28,7% van Europese origine en 13,9% 

niet-Europese origine 
o 79% heeft een hoog opleidingsniveau 
o 85% behoort tot de 2 hoogste sociale klassen 
 
Gemiddelde wijken 
o 44,2% is van Belgische origine, 27,5% van Europese origine en 28,3% 

niet-Europese origine 
o 65% heeft een hoog opleidingsniveau 
o 73% behoort tot de 2 hoogste sociale klassen 
 
Achtergestelde wijken 
o 32,8% is van Belgische origine, 18,1% van Europese origine en 49,1% 

niet-Europese origine 
o 33,2% heeft een laag opleidingsniveau (tegenover 8,5% in de 

gemiddelde wijken) 
o 55% behoort tot de 2 hoogste sociale klassen 

 
 



Op 22 maart 2016 hebben er in Brussel aanslagen plaatsgevonden. Deze ingrijpende 
gebeurtenissen kunnen een invloed hebben op het gedrag van iemand die in Brussel 
woont. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

Gedragsverandering 
vooral bij: 
 
- vrouwen 
- lagergeschoolden 



Vooral mensen die in meer achtergestelde buurten wonen (ongeacht 
het eigen socio-economisch profiel) 



Mensen uit kansrijke wijken kiezen eerder voor negatieve omschrijvingen 



3. Vertrouwen in instellingen 





DE BUURT WORDT POSITIEVER GEPERCIPIEERD DAN DE STAD 



HET TYPE BUURT WAAR MEN WOONT HEEFT EEN INVLOED 

OP DE MANIER WAAROP VERSCHILLENDE THEMATIEKEN 

GEPERCIPIEERD WORDEN 

In welke mate respecteren de mensen in Brussel de verkeersregels volgens u? 

Voorbeeld: Verkeersregels 



Hoe erg vindt u het wanneer iemand de verkeersregels overtreedt? 

 

Mensen in kansrijke wijken vinden verkeersovertredingen minder erg 
 
Mensen uit laagste sociale klassen antwoorden het vaakst « heel erg » 



EEN STERKER ONVEILIGHEIDSGEVOEL TIJDENS DE NACHT 

Veiligheidsgevoel in Brussel (nacht) 

 

Veiligheidsgevoel in Brussel (dag) 

 



DE BUURT POSITIEVER BEKEKEN DAN DE STAD 

Gevoel van veiligheid in de buurt (nacht)   

 

       Gevoel van veiligheid in de buurt (dag) 

 

Hoger opleidingsniveau -> veiliger gevoel (ongeacht type woonbuurt) 



 

 MEER UITGESPROKEN ONVEILIGHEIDSGEVOEL BIJ 

VROUWEN  

 

 
Veiligheidsgevoel volgens gender (vrouwen voelen zich vooral ‘s nachts onveiliger) 



 

ONVEILIGHEID HEEFT EEN INVLOED OP DE 

VERPLAATSINGEN VAN DE BEWONERS  

 
Vermijdt u sommige buurten, omdat u ze niet veilig vindt? 



Ik voel me thuis veilig 
 

 

 

 

INVLOED VAN HET  OPLEIDINGSNIVEAU OP HET GEVOEL VAN 
VEILIGHEID 

Hoger onveiligheidsgevoel in achtergestelde buurten maar met name bij 
lager opgeleiden 



NEGATIEF BEELD VAN DE NETHEID IN BRUSSEL 



HET SOORT WIJK BEINVLOEDT DE PERCEPTIE VAN DE 
NETHEID 

In achtergestelde buurten negatiever oordeel (wat ook eigen opleidingsniveau of 
sociale klasse is) 



 

7. Vertrouwen, sociaal kapitaal en 

solidariteit 

Vooral 
laaggeschoolden 
in kansarme 
wijken hebben 
minder 
vertrouwen in 
mensen in de 
buurt 





In Brussel, heb ik het gevoel … 

mensen van niet-Europese origine vaker negatief oordeel 



DISCRIMINATIE 

Situaties waarbij mensen ongelijk/onrechtvaardig worden 
behandeld 



DISCRIMINATIE 

Redenen  van discriminatie 



ONZEKERHEID EN ARMOEDE 

Perceptie van ongelijkheid in Brussel 



9. Brusselaar zijn maar toch leven in 

‘bubbels’ 





https://www.youtube.com/watch?v=5rmBUlD10kA (Jean) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yK2eH8jQXq0 (Anelise) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Smvy_u1o7-4 (Vita) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JoOspvZuQ5s (Eddy) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6EH7wLe7sEw (Tonton Garby) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gDB1walP7MM (Bao) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xOXB2H9LdrY (Mateo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wu7OODBh1oA (Safia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C2_17S_TNZY (Farah) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YfrBBbIt0eM (Claire) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gkIuEIfhJ_E (Kathleen) 

Bruvoices – Vertel over uw stad 
 
Kijk ook eens op youtube… 

https://www.youtube.com/watch?v=5rmBUlD10kA
https://www.youtube.com/watch?v=yK2eH8jQXq0
https://www.youtube.com/watch?v=Smvy_u1o7-4
https://www.youtube.com/watch?v=Smvy_u1o7-4
https://www.youtube.com/watch?v=Smvy_u1o7-4
https://www.youtube.com/watch?v=JoOspvZuQ5s
https://www.youtube.com/watch?v=6EH7wLe7sEw
https://www.youtube.com/watch?v=gDB1walP7MM
https://www.youtube.com/watch?v=xOXB2H9LdrY
https://www.youtube.com/watch?v=wu7OODBh1oA
https://www.youtube.com/watch?v=C2_17S_TNZY
https://www.youtube.com/watch?v=YfrBBbIt0eM
https://www.youtube.com/watch?v=gkIuEIfhJ_E
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