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Vlamingen zijn tevreden over het leven: 7,6 op 10
En vertrouwen in elkaar neemt verder toe

De Vlamingen geven hun leven een gemiddelde score van 7,6 op 10. Vooral de sociale contacten,
de woning en de buurt waarin we leven stemmen tot tevredenheid. Verrassend ook: in tijden van
maatschappelijke polarisering neemt het vertrouwen van de Vlaming in de medemens verder toe.
Dat blijkt uit de eerste resultaten van de meest recente bevraging over sociaal-culturele
verschuivingen van Statistiek Vlaanderen.
Jaarlijks polst Statistiek Vlaanderen bij zo’n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen
rond tal van maatschappelijk relevante thema's. De resultaten van de meest recente SCV-survey
(Sociaal-Culturele Verschuivingen), afgenomen in 2018, maken duidelijk dat de Vlaming tevreden is
over zijn leven in het algemeen. De gemiddelde score bedraagt 7,6 op 10 en blijft daarmee nagenoeg
stabiel sinds 2008. In 2018 gaf 4% zichzelf een score van minder dan 5 op 10, 8% een score van 10 op
10. Ouderen zijn iets meer tevreden dan de andere leeftijdsgroepen: de 60-plussers halen een
gemiddelde score van 7,8 op 10, personen jonger dan 60 jaar 7,5 op 10.
Nagenoeg alle bevraagde Vlamingen zijn (heel) tevreden over de contacten met huisgenoten (98%),
de eigen woning, de buurt waarin men woont en de sociale contacten met vrienden (telkens 95%).
Ook over de sociale contacten met familie (94%), het werk (93%) en de levensstandaard (93%) zijn
telkens meer dan 9 op de 10 Vlamingen (heel) tevreden. De tevredenheidsscores liggen iets lager
voor de vrije tijd (88%), de gezondheid (84%), het inkomen (82%) en de beschikbare tijd om te doen
wat gedaan moet worden (81%).
De meeste van deze percentages bleven de afgelopen 10 jaar min of meer stabiel. Over de
levensstandaard en het inkomen is de Vlaming vandaag iets meer tevreden (respectievelijk 90% en
77% in 2008); over de gezondheid iets minder (88% in 2008).
Opvallend is ook dat het vertrouwen van de Vlaming in de medemens het afgelopen decennium is
toegenomen. Ruim de helft van de Vlamingen is er in 2018 van overtuigd dat de meeste mensen te
vertrouwen zijn (52%). Bijna 6 op de 10 denken dat anderen proberen eerlijk te zijn tegen hen (57%);
ruim 4 op de 10 vinden dat de meeste mensen behulpzaam zijn en niet altijd aan zichzelf denken
(42%). Die percentages lagen in 2008 telkens duidelijk lager (respectievelijk 43%, 50% en 30%).
U vindt meer informatie over bovengenoemde statistieken op volgende webpagina’s:
https://www.statistiekvlaanderen.be/algemene-levenstevredenheid
https://www.statistiekvlaanderen.be/vertrouwen-in-de-medemens
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