
  

 

      
      

KLJ vroeg aan 619 

plattelandsjongeren wat zij 

nodig hebben op het 

platteland. De resultaten zijn 

verrassend en vormen een 

goede basis om mee aan de 

slag te gaan als jongere, 

belangenvertegenwoordiger, 

journalist of beleidsmaker. 

KLJ doet in dit 

onderzoekrapport een 

aantal verbetersuggesties. 
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Samenvatting  
KLJ wil meewerken en bouwen aan een leefbaar 

platteland voor iedereen en meer specifiek voor 

kinderen en jongeren. KLJ heeft aan 619 

plattelandsjongeren gevraagd welke behoeften zij 

hebben in vijf verschillende thema’s nl. wonen, vrije 

tijd, werk/studie, voorzieningen in het dorp en 

mobiliteit.  In dit onderzoeksrapport wordt een 

korte literatuurstudie beschreven en de resultaten 

van het vooronderzoek worden toegelicht. De 

resultaten van het eigenlijke onderzoek zijn voer 

voor beleidsmakers, jeugdwerkers, journalisten en 

belangenbehartigers van de jongeren op het 

platteland en zijn een aanzet voor concrete vragen, 

aanbevelingen en verder onderzoek.  

 

Meer dan 50% van de ondervraagde jongeren 

geeft ‘ruimte en privacy’ en ‘rust en natuur’ aan als 

één van de 3 belangrijkste voordelen van wonen 

op platteland. Verder geeft 95% van de 

ondervraagde jongeren aan een woning te willen 

kopen op het platteland. Jongeren hebben nood 

aan een woonbeleid waarin zij gemotiveerd 

worden om huizen te kopen en te renoveren met 

respect voor de open ruimte. Om de huizen die in 

slechte staat zijn te kunnen opknappen hebben 

jongeren echter een financieel duwtje in de rug 

nodig.  KLJ pleit voor (financiële) ondersteuning van 

de jongeren en jonge gezinnen om in een 

kwalitatieve woning op het platteland te kunnen 

wonen. Daarnaast moet de Vlaamse overheid de 

open ruimte op het platteland vrijwaren; inbreiding 

van dorpskernen geniet de voorkeur op 

uitbreiding. Het belangrijkste nadeel van wonen 

op het platteland voor de jongeren is de grote 

afstand naar werk, studie of andere 

voorzieningen. Uitdagingen voor mobiliteit op het 

platteland blijven er nog steeds. 

Vrije tijd is voor de jongeren gelijk aan sociaal 

contact. Ze hebben behoefte aan 

ontmoetingsplaatsen om samen te zijn met 

vrienden en familie. In overleg met alle 

plattelandsjongeren kunnen een slimme invulling 

en combinaties van verschillende diensten 

voldoende ontmoetingsplaatsen garanderen. De 

vraag naar infrastructuur is groter dan het aanbod. 

Jongeren betrekken bij de investeringsplannen en 

hen inspraak geven is nodig om aan de behoefte 

van de jongeren te voldoen.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat ‘koning auto’ op de 

troon blijft, zowel voor vrije tijdsactiviteiten als voor 

werk of studie. De flexibiliteit, korte reistijd en het 

comfort van de auto zijn de voornaamste redenen 

voor deze keuze. De noodzakelijke alternatieven 

zorgen echter voor de grootste uitdagingen wat 

betreft mobiliteit op het platteland. Zo kan bij het 

openbaar vervoer het aanbod beter afgestemd 

worden op de behoeften van de jongeren op het 

platteland. Om dat te kunnen doen moet er naar 

hen geluisterd worden, voor het aanbod aan 

verplaatsingsmogelijkheden te beperkt wordt. 

 

Jongeren hebben behoefte aan voorzieningen in 

het dorp. Heel wat voorzieningen zijn om allerlei 

redenen weggetrokken uit het dorp, met alle 

gevolgen van dien. Dat geldt niet alleen voor de 

fuifzaal en het jongerencafé, maar ook voor de 

buurtwinkel en het postkantoor. KLJ houdt een 

pleidooi voor een efficiënt behoud van de 

voorzieningen. Niet noodzakelijk de infrastructuur, 

dan wel de diensten die de voorzieningen leveren. 

KLJ is ervan overtuigd dat in overleg met o.a. de 

jongeren in het dorp een beleid kan ontwikkeld 

worden in elk dorp waarbij efficiënt ruimtegebruik 

hand in hand gaat met de bevrediging van de 

behoeften aan een woonst, vervoer, 

vrijetijdbesteding en andere voorzieningen. Op die 

manier blijven dorpen bruisen.



 
 

  

 

Inleiding
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KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, is een jeugd- en jongerenbeweging die zich richt naar alle 

kinderen en jongeren op het platteland. In bijna 300 afdelingen komen op regelmatige basis ruim 

20.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.200 jongeren nemen een engagement op als leider of 

bestuurslid. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen en dé grootste jongerenbeweging in 

Vlaanderen. 

 

KLJ streeft naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in 
een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. 
Samenkomen en spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep. 
Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij. (missie 
KLJ zoals goedgekeurd door nationale raad van KLJ in 2011) 
 

Deze missie vertaalt zich jaarlijks in een beleidsnota met concrete acties. Deze acties worden 

opgezet en uitgevoerd om mee te bouwen aan een leefbare samenleving en de positie van kinderen 

en jongeren op het platteland te versterken. Door de spreekbuis te zijn van jongeren op het 

platteland wil KLJ wegen op het jeugd- en plattelandsbeleid. We willen hiervoor niet alleen verder 

bouwen op eigen ervaringen. Een uitgebreidere kennis van de noden en behoeften van de 

plattelandsjeugd moet onze rol van spreekbuis versterken. Gesteund door wat jongeren zelf 

zeggen, willen we onze stem sterker onderbouwen. Dit was voor KLJ de belangrijkste reden om dit 

onderzoek te doen. Op het einde van het onderzoek worden een aantal kritische vragen gesteld en 

aanbevelingen gedaan. 

 

Om ons onderzoek kwaliteitsvol te laten verlopen werd 

gezocht naar een geschikte partner en die werd 

gevonden bij An Piessens van ‘Kind en Samenleving’. 

Ook Anja Van Den Broeck (K.U.Leuven) heeft een 

belangrijke ondersteunde rol opgenomen. Zij leverden 

advies en begeleiding bij dit onderzoek. De volgende 

stap was het samenstellen van een professionele 

werkgroep, die bestaat uit een mix van KLJ-

beroepskrachten die dicht bij de KLJ-afdelingen staan 

(vrijgestelden), KLJ-beroepskrachten die thematisch 

bezig zijn met het onderwerp (stafmedewerkers), de 

nationale KLJ-voorzitter, een trajectbegeleider van Kind 

en Samenleving en een adviserend expert van K.U. 

Leuven. Deze werkgroep heeft eerst het 

onderzoeksgebied afgebakend en vervolgens het 

vooronderzoek voorbereid en uitgevoerd. De 

bevindingen uit het vooronderzoek en een 

literatuurstudie werden gebruikt bij de voorbereiding en 

het uitvoeren van het eigenlijke onderzoek. KLJ wil de 

resultaten van dit onderzoek gebruiken in haar functie 

als spreekbuis, maar ook om specifieke acties en 

beleidsvoorstellen op te stellen. 

 

Een eerste belangrijke stap in de uitvoer van dit 

onderzoek was het vastleggen van het 

onderzoeksgebied.  
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Bij de start van dit onderzoek is expliciet gekozen om op zoek te gaan naar de noden en behoeften 

van kinderen en jongeren op het platteland. Waar zijn ze mee bezig? Welke problemen komen ze 

dagelijks tegen en wat kan hierrond gedaan worden? Waarom blijven onze kinderen en jongeren 

op het platteland of wat ontbreekt er om hen te laten blijven? 

 

Er werd gekozen voor een kwantitatief onderzoek, omdat in dit geval een onderzoek gebaseerd op 

cijfers eenvoudiger te vatten is dan een kwalitatief onderzoek. Er werd gekozen om jongeren tussen 

20 en 25 jaar te bevragen. Het zijn deze jongeren die beslissen of ze op het platteland blijven wonen 

of eerder wegtrekken. Ze worden dus zeer direct geconfronteerd met hun noden en behoeften op 

het platteland. Daarnaast bleken vele onderzoeken vooral te gaan over kinderen en jongeren jonger 

dan 20 jaar. Focus op de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar is een zeldzaamheid, maar wel een reële 

nood.  

 

In het sterk verstedelijkte Vlaanderen is de afbakening van het platteland geen evidentie. Als wordt 
uitgegaan van de OESO-norm, met name 150 inwoners per vierkante kilometer, dan vallen er 
hoogstens nog 20 gemeenten binnen de definitie van plattelandsgemeente. Een eenduidige 
definitie van het platteland bestaat niet (Vandenbussche 1998; Vlaamse Landmaatschappij 2008). 
Er zijn verschillende manieren om naar het platteland te kijken. Daaruit blijkt dat het platteland 
gebruikt wordt als een dynamisch begrip met oog voor verschillende dimensies van 
landschappelijke gebieden (economisch, geografisch, sociaal, cultureel...). Daarbij kan de focus 
liggen op bepaalde geografische kenmerken, maar men kan ook de aandacht leggen op bepaalde 
waarden en functies die gekoppeld zijn aan het platteland. Vlaanderen telt 13 centrumsteden zoals 
vermeld in het decreet m.b.t. de regels op het gebied van werking en verdeling van het Vlaams 
Stedenfonds (VIPA). In dit onderzoek wordt platteland ook omschreven als  ‘Vlaanderen, 
uitgezonderd de centrumsteden’ (Figuur 1). De voornaamste reden hiervoor is de praktische 
hanteerbaarheid van deze definitie. 
 

 
 
De effectieve bevraging gebeurde aan de hand van een online vragenlijst. Deze werd verspreid via 
de partners binnen de Landelijke beweging, de collega’s binnen het jeugdwerk en de leden van KLJ. 
De sociale media waren een dankbaar medium om de vragenlijst binnen onze doelgroep te 
verspreiden. De bevraging liep van 1 oktober tot 1 november 2014. Meer dan 1000 jongeren hebben 
de vragenlijst ingevuld, 619 jongeren behoorden tot de doelgroep. Met de input van deze laatste 
groep zijn we aan de slag gegaan.



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vooronderzoek
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Methode 
 

Noden en behoeften van jongeren, er wordt te weinig bij 

stilgestaan. Het lijkt alsof sommige noden en behoeften 

op het platteland aanvaarde leemtes zijn. KLJ wil op zoek 

gaan naar die leemtes. Om het onderzoek gerichter te 

laten verlopen hebben we ervoor gekozen een kwalitatief 

vooronderzoek te doen, om aan de hand van de input uit 

het vooronderzoek enkele grote thema’s te bepalen 

waarbinnen de bevraging kan gebeuren. 

 

Het vooronderzoek bestond uit een gesprek aan de hand 

van zes collages (zie bijlage I). Er werd gekeken welke 

onderwerpen naar voor kwamen tijdens de gesprekken. 

De belangrijkste onderwerpen werden geclusterd in 

thema’s en meegenomen naar het effectieve onderzoek.  

Per provincie (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen) werden een 5-

tal jongeren tussen de 20 en 25 jaar bevraagd. Alle 

deelnemers gaven vooraf hun toestemming om deze 

gegevens te laten gebruiken. Met deze deelnemers werd 

een gesprek gevoerd van een ongeveer twee uur. Om de 

uniformiteit te waarborgen werd het vooronderzoek 

afgenomen door een verslagnemer en een vaste 

gespreksleider. Het verslag werd steeds genomen 

volgens een vast verslagsjabloon.  

 

Om het gesprek voeding te geven werden de 6 collages 

op tafel gelegd met daarop een 30-tal afbeeldingen. De 

afbeeldingen werden gekozen aan de hand van een 

brainstormsessie met de leefwereld van de jongeren in 

gedachten. Om nog extra input van de deelnemers toe te 

laten werd er ook een zevende blanco post toegevoegd. 

De deelnemers kregen elk twee kleefbriefjes. Deze 

konden ze kleven op de collage(s) of een specifieke foto 

waarvan ze zelf vonden dat die het nauwst aansluit bij de 

eigen noden en behoeften. Na het kleven van de 

kleefbriefjes werden de collages beurtelings besproken. 

De collage met de meeste kleefbriefjes werd eerst 

besproken. Vervolgens werden een aantal vragen gesteld 

in een open gesprek.  
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Resultaten 
  

De jongeren die bevraagd werden in het 

vooronderzoek hadden veel te vertellen over 

enkele foto’s op de collage (afbeelding 1, 

bijlage I) waar huizen en bouwgronden 

worden afgebeeld. Ze willen op het platteland 

wonen. Ze hebben behoefte aan een 

bouwgrond of een betaalbaar huis. De 

redenen om op het platteland te willen wonen hebben veelal te maken met het stichten van een 

gezin. Het platteland omschrijven ze als een veilige plaats voor hun kinderen, wat het belangrijkste 

is in hun nabije toekomst. Ook vertelden ze dat de groene omgeving op het platteland een 

belangrijke reden is om er te wonen. Het platteland met zijn open ruimtes en velden bieden rust en 

persoonlijke ruimte. Je kan er eens ‘alleen’ zijn. De betaalbaarheid van huizen in of in de buurt van 

de natuur beschreven alle groepen als een belangrijk probleem. De jongeren vrezen dat ze een 

bouwgrond of huis niet meer kunnen betalen. Ze zijn bezorgd over de prijzen van een woonst op 

het platteland en het leven dat in het algemeen duurder lijkt te worden. 

 

Verder springt de foto van het dorpscafé (afbeelding 4, bijlage I ) eruit. Niet enkel een eigen huis is 

belangrijk, ook een ontmoetingsplaats zoals een café of een jeugdlokaal blijken sterke noden voor 

de bevraagde jongeren. Deze foto werd niet enkel aangehaald omwille van de gezelligheid, de 

sfeer, de algemene bekendheid maar ook omdat de jongeren bang zijn om hun dorpscafé te 

verliezen. Ze spraken ook de bezorgdheid uit over de stijgende prijzen in de cafés. De mogelijkheid 

om in de nabije omgeving van hun woonplaats uit te gaan is zeer belangrijk voor alle groepen. Het 

is de manier bij uitstek om een sociaal netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Het dorpscafé en 

de jeugdbeweging zijn voor de jongeren de belangrijkste ontmoetingsplaatsen. Andere 

vrijetijdsbestedingen werden aangehaald bij de collage met foto’s van een festival, feestje, theater, 

de jeugdbeweging (afbeelding 2, bijlage I).  

 

Lokaal iets kunnen doen, een dorpsgevoel en 

verenigingsleven creëren zijn zeer belangrijk 

voor de ondervraagde jongeren. Ze dragen er 

dan ook graag hun steentje aan bij. Ze 

vertelden echter dat ze zeer weinig 

ondersteund worden tot zelf tegenwerking 

ervaren door het plaatselijke gemeentebestuur 

bij de organisatie van vrijetijdsinitiatieven. 

Verder vinden ze het belangrijk om een jeugdbeweging in het dorp te hebben om contacten te 

leggen. Daarnaast is deze jeugdbeweging ook belangrijk als plek om veilig buiten te kunnen spelen 

en sociale vaardigheden te ontwikkelen.  

 

Ook stonden de jongeren in dit vooronderzoek uitgebreid stil bij de foto’s van werkende mensen 

(afbeelding 3 in bijlage I). Het hebben van een baan houdt de jongeren bezig. Een belangrijke 

motivator om te gaan werken is geld verdienen om een huis te kunnen kopen. De afstand naar het 

werk en de verkeersmoeilijkheden onderweg werden aangehaald en ook de nabijheid van industrie 

op het platteland werd besproken. De West-Vlamingen en Limburgers ervaren de nabijheid van 

industrie eerder als handig dan als hinderlijk. Deze industriegebieden zorgen in hun beleving voor 

Wonen: Waar willen jongeren wonen? Verschilt dit 

naargelang de fase van het leven waarin ze 
zitten? Wat zien zij als voor- en nadelen van 
wonen op het platteland? Willen ze kopen of 

huren? 

Vrije tijd: Wat doen jongeren op het platteland in 
hun vrije tijd? Wat zouden ze liever vaker doen? 
Wat hebben ze nodig om de ideale vrije tijd te 

beleven? Hebben plattelandsjongeren voldoende 
mogelijkheden om hun favoriete activiteiten uit te 

voeren in de vrije tijd die ze hebben? 
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voldoende werkgelegenheid dicht bij huis. De actualiteit indachtig (sluiting van verschillende grote 

bedrijven) blijkt werkzekerheid vooral in de Limburgse groep erg belangrijk. Voor andere jongeren 

is de stad een plaats om te werken en het platteland om te leven en te wonen. Zij vinden dat de 

industrie moet wegblijven van het platteland. Hoewel zij het ook wel fijn vinden om dicht bij het werk 

te wonen.  

 

Bij de foto’s van studerende mensen vertelden 

de jongeren dat ze vaak nadenken over een 

diploma. De afwezigheid van hogescholen en 

universiteiten op het platteland is geen 

probleem. Studeren in de stad wordt zelfs als 

positief ervaren, zo kunnen de jongeren eens 

van het leven in de stad proeven. Sommige 

jongeren bleken wel nood te hebben een beter bereikbare hogeschool of universiteit. De studerende 

jongeren zijn vaak zeer lang onderweg en moeten erg vroeg opstaan (en zijn dan ook zeer laat 

thuis), om met het openbaar vervoer bij de scholen te geraken. De jongeren die een diploma 

belangrijk vinden, nemen de afwezigheid van verplaatsingsmogelijkheden er maar bij.  

 

Bij de collage waar foto’s van vervoersmiddelen 

(afbeelding 5 in bijlage I) te zien zijn stond ook 

elke groep uitgebreid stil. Bij de trein ging het 

over de dure tickets en het ontbreken van 

stations in de onmiddellijke omgeving. De 

jongeren stonden langer stil bij het gebruik van 

de bus. Ze moeten soms lang wachten op een bus. Ze zijn onnodig lang onderweg omdat de bus 

regelematig stopt en geen efficiënte routes gebruikt. Ze hebben nood aan een betere afstemming 

op de school- en werkuren. De fiets wordt gebruikt voor korte afstanden, voor verdere afstanden 

wordt steevast de wagen gebruikt. De betaalbaarheid van een eigen wagen of het gebruik van een 

wagen werd ook regelmatig aangehaald. Ze vinden een auto en het gebruik ervan duur. 

 

De beperkte openingsuren van een aantal 

voorzieningen op het platteland kwamen naar 

boven bij de collage (afbeelding 2, bijlage I) 

waarop foto’s van de post, het OCMW en een 

bakker te zien zijn. De jongeren weten dat er 

een aantal winkels zijn die zich aanpassen aan 

de werkende mensen, maar toch worden de openingsuren van de overheidsdiensten niet 

aangepast. Ze ervaren dat de openingsuren van overheidsdiensten (vb. dienst bevolking bij de 

gemeente) worden geminimaliseerd. Het is als werkende mens erg moeilijk om gebruik te maken 

van overheidsdiensten tijdens de openingsuren. Verder werd aangehaald dat de voorzieningen op 

het platteland vaak slecht te bereiken zijn wanneer je niet over een auto beschikt.  

  

Uit dit vooronderzoek blijkt dat jongeren genieten van het platteland; ze genieten van de natuur, de 

algemene bekendheid, de samenhorigheid, de rust, de landbouw (dieren), sociale zaken en de 

verenigingen. Om te kunnen blijven genieten van het platteland beschreven de jongeren een aantal 

duidelijke behoeften. We hebben ervoor gekozen om het verdere onderzoek naar de noden en en 

behoeften van de jongeren op het platteland op te delen in vijf thema’s

Dagbesteding: Wat vinden jongeren op het 
platteland belangrijk in een baan? Waarom 

studeren jongeren verder? Wat hebben ze nodig 

om verder te studeren of een baan te vinden? Hoe 
ervaren zij de bereikbaarheid van 

onderwijsinstellingen? 

Voorzieningen: Zijn er voldoende voorzieningen in 

het dorp waar de jongeren wonen? Welke 
ontbreken? Hoe is de dienstverlening? Waarom 

kiezen jongeren voor een lokale bakker of slager? 

Mobiliteit: Hoe verplaatsen jongeren zich? Wat 

vinden jongeren belangrijk bij de keuze van een 
vervoersmiddel? Hebben ze behoefte aan 

alternatieven voor de auto? 



 
 

 

 

 

 

 

Literatuurstudie 
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Er werden vijf maatschappelijke thema’s gekozen die in verband kunnen gebracht worden met de 

noden en behoeften van jongeren. Deze thema’s werden gekozen op basis van het vooronderzoek, 

waaruit bleek dat wonen, vrije tijd, dagbesteding, mobiliteit en voorzieningen de thema’s zijn waar 

jongeren belang aan hechten en mee bezig zijn. In elke paragraaf worden beknopt enkele 

onderzoeken betreffende het thema omschreven.  

Wonen 
 

De dynamiek en woonbaarheid van dorpen op het platteland werd onderzocht door Welzijnszorg 

en partners (2013). Uit dit onderzoek blijkt dat dorpen hun dynamiek ontlenen aan hun ligging ten 

opzichte van stedelijke gebieden en aan de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Starters 

trekken naar het platteland. Helaas heeft 27% van 18-24 jarigen huisvestigingsproblemen. Deze 

leeftijdsgroep zijn de starters en ze behoren op het platteland tot de financieel zwakste 

bevolkingscategorieën op de woonmarkt. Hierdoor komen zij vaak terecht in kwalitatief slechte of 

onaangepaste woningen.  

 

Cosmopolis VUB en studiegroep ‘mens en ruimte’ (2013) beschrijven in hun onderzoek dat 

jongvolwassenen een stedelijke levenswijze als aantrekkelijk ervaren en vaak verhuizen naar de 

stad, waarbij ze uit de buitenwijken en de forensenwoonzone wegtrekken. Alle andere 

leeftijdscategorieën trekken echter eerder weg uit de stad. Dit geldt in het bijzonder voor de jonge 

gezinnen met kinderen.  

 
De Vlaamse woonmarkt schiet vandaag tekort om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen 
te garanderen. Er zijn erg weinig sociale huurhuizen op het platteland in vergelijking met onze 
buurlanden. De wachtlijsten zijn dan ook ellenlang en de sociale woonhuizen liggen bovendien vaak 
ver van diensten en voorzieningen. In Vlaanderen staan momenteel 57.000 gezinnen, vaak met 
jonge kinderen, op een wachtlijst voor een sociale huurwoning (Welzijnszorg en partners, 2013).  

 

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (2013) schrijft dat 5% van 18-24 jarigen te zware 
woonkosten hebben. Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw (2011) beschrijft in onderzoek het 
fenomeen noodkopen. Mensen kopen een huis om te ontsnappen aan de steeds duurder 
wordende huurprijzen. Op het platteland zijn er huizen te vinden aan een lage prijs. Deze huizen 
zijn echter vaak in slechte staat en de noodkopers hebben niet de financiële middelen om de nodige 
renovatiewerken uit te voeren. Verder liggen de koopwoningen vaak ver verwijderd van sociale 
netwerken en is er weinig kwalitatief aanbod om aan vrije tijd te doen, waardoor ze nog meer in 
het isolement terecht komen.  
 

Vrije tijd 
 
Het onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties onderzocht in 2011 de 
vrijetijdsbesteding bij jongeren (12-22j). De top 5 van de vrijetijdsbestedingen van jongeren hebben 
allemaal te maken met multimedia: televisiekijken, internetten, muziek beluisteren, dvd’s bekijken 
en naar de bioscoop gaan. De meeste jongeren houden zich bezig met drie verschillende 
multimedia-activiteiten. Bijna 2 op de 3 jongeren hebben een mp3-speler of radio in hun kamer en 
bijna de helft heeft er een televisietoestel, een computer, een internetaansluiting of een spelconsole 
ter beschikking. Zoals beschreven lijkt recent onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren 
tussen 20 en 25 jaar op het platteland te ontbreken. 
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Een andere belangrijke bezigheid van jongeren tijdens hun vrije tijd is fuiven en samen zijn met 
vrienden. Huybrechts en Vettenburg (2002) toonden aan dat fuiven enorm populair en belangrijk 
zijn voor jongeren. Naast bioscoopbezoek was het de meest favoriete uitgaansvorm van Vlaamse 
(schoolgaande) jongeren tussen 13 en 25 jaar. Een fuif bleek voor jongeren een ideale plek om 
mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Ze maken er in een gemoedelijke sfeer 
plezier met vrienden, op hun favoriete muziek. Toch wordt een fuif organiseren er niet gemakkelijker 
op. De onderzoekers kaartten in 2002 veel knelpunten aan. Volgens Fuifpunt blijven deze 
knelpunten vandaag actueel. Denk maar aan de veelheid aan wet- en regelgeving en de daaraan 
gekoppelde kosten, het gebrek aan geschikte en toegankelijke infrastructuur, onvoldoende 
participatie in lokaal fuifbeleid en intolerantie van bestuurders en buurtbewoners ten aanzien van 
fuiven. Eind 2011 startte Fuifpunt een grootschalig onderzoek naar het actueel fuifklimaat in 
Vlaanderen (Govaerts, 2013). Het tekort aan geschikte en toegankelijke fuifinfrastructuur vormt nog 
steeds een groot probleem. Ook bij (nieuw)bouwprojecten wordt vaak ondoordacht tewerk gegaan. 
Architecten en specialisten ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling zijn soms onvoldoende 
gespecialiseerd in toegankelijke fuifinfrastructuur en er wordt te weinig rekening gehouden met de 
noden en behoeften van gebruikers (Govaerts, 2013). 
 
Ook een bloeiend verenigingsleven vormt een vast onderdeel in vele jongeren hun 
vrijetijdsbesteding. Het verenigingsleven in Vlaanderen is in vergelijking met andere Europese 
landen niet in verval, in tegendeel. Als we kijken naar cijfers van de Vlaamse Overheid bijvoorbeeld, 
dan zien we dat in 1996 de helft (53%) van de Vlaamse bevolking participeerde in ten minste één 
vereniging, terwijl dit groeide tot drie kwart (76%) van de Vlaamse bevolking in 2006. Wanneer we 
nu het aantal jongeren tussen 6 en 25 jaar in Vlaanderen bekijken dan weten we dat 18% lid is van 
een jeugdvereniging. In het artikel van Botterman en Hooghe (2010) beschrijven ze dat er geen 
verschil is tussen stad en platteland als het gaat over participatie in de traditionele verenigingen. 
Stadsinwoners participeren niet minder of niet meer dan inwoners van een dorp in het platteland. 
Er rijzen wel vragen over het aanbod van verenigingsleven op het platteland. 
 
Op het platteland is het verenigingsleven onderdeel van een dynamisch, hecht, sociaal landschap 
(Thissen, 2010). De vele verenigingen in dorpen zijn het resultaat van de hechte dorpssamenleving, 
maar vormen daarvoor ook een voorwaarde. Het verenigingsleven kan alleen tot bloei komen als 
dorpsbewoners met succes aangesproken kunnen worden om als actief lid mee te doen en binnen 
verenigingen functies te vervullen. Binnen de dorpsverenigingen leert men elkaar kennen, wordt de 
basis gelegd voor vriendschappen en wederkerige hulp en zetten dorpsbewoners zich in voor zaken 
die verder reiken dan eigen huis en erf.  
 

Dagbesteding: Werk & studie 
 
Vandenbussche (1999) wijst erop dat doorheen de rationalisering (kostenbeheersing) en de 
schaalvergroting (centralisatie) van de formele dienstverlening, er op het platteland vaak slechts 
beperkte voorzieningen overblijven. Dit heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van kwaliteitsvolle 
voorzieningen op het platteland steeds minder vanzelfsprekend wordt. Het gaat hierbij ook om 
culturele voorzieningen, onderwijsfaciliteiten, tewerkstelling, welzijnsinstellingen, sport en recreatie, 
collectieve ruimten en basismobiliteit. Het wegvallen van deze diensten en voorzieningen zorgt 
volgens Casman & Linchet (2011) voor een verlies aan sociale contacten binnen het dorp. (IPO 2006-
B, p. 20) bevestigt dat de bestuurlijke en organisatorische schaalvergroting ertoe leidt dat inwoners 
van het platteland letterlijk verder af komen te staan van publieke functies als overheid, onderwijs, 
cultuur en gezondheidszorg. Jongeren op het platteland hebben behoefte aan kwaliteitsvolle 
voorzieningen, voor toekomstige kinderen en voor zichzelf.  

http://www.socialcohesion.eu/participation_working%20paper.pdf
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Volgens een onderzoek van de KU Leuven (2008) staat werk bij jongeren hoog op de prioriteitenlijst: 
Bij de top 10 zorgen van jongeren tussen 18 en 25 jaar staat bij mannen op nr. 7: ‘later een baan 
hebben die je graag doet’ na problemen van de partner en vrienden, zorgen over het eigen lichaam 
en prestaties op school. Bij vrouwen staat ‘Goed presteren op het werk’ op nr. 6; na zorgen over het 
eigen lichaam, gewicht, de liefde en problemen van de partner. De interesse en het belang van een 
baan komt bij alle groepen naar voor, ongeacht de leeftijd en het feit of ze nu studeren of werken. 
 
De VDAB schrijft in de arbeidsmarktbalans (november 2014) dat de Vlaamse 
jeugdwerkloosheidsgraad (bijna 17%) in vergelijking met Wallonië (33%) en Brussel (40%) en zeker 
in vergelijking met Griekenland (58%) en Spanje (55%) relatief laag is. Een lage 
jeugdwerkloosheidsgraad blijft voor werkloze Vlaamse jongeren maar een schrale troost.  

Voorzieningen 
 
Het aantal voorzieningen in de (kleinere) dorpen en woonkernen blijft zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië achteruit gaan. Sommige voorzieningen zoals ziekenhuizen, de VDAB en 
beroepsopleidingen zijn enkel in grote centra beschikbaar. Op het platteland is er een beperkte 
aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen. “Bakker, beenhouwer en winkel verdwijnen uit 
de dorpen.” (Vandelannoote, Martens & Thissen, 1997, p. 45).  
 
Ook heel wat diensten bouwden de voorbije jaren hun aantal kantoren sterk af. Zo zijn er tussen 
2001 en 2011 3.722 bemande bankkantoren verdwenen in België. In 2011 waren er nog 7.573 over 
en de komende jaren zullen er nog meer kantoren verdwijnen. Ook Bpost en NMBS sluiten meer en 
meer kantoren en stations. Het verdwijnen van lokale middenstand heeft zijn invloed op het leven 
in het dorp. Winkels en cafés zijn traditioneel ontmoetingsplaatsen, plaatsen waar mensen sociale 
contacten hebben.  
 
De werkwinkel bijvoorbeeld is het lokale ankerpunt in de zoektocht naar een goede, gepaste baan. 
Recente besparingen zorgden ervoor dat het aantal werkwinkels teruggebracht werd. Dit betekent 
dat inwoners van soms tot zeven gemeenten een beroep moeten doen op dezelfde werkwinkel. 
Bibliotheken, kinderopvang en gezondheidszorg kampen met dezelfde problemen.  

Mobiliteit 
 

Een landelijk gebied is uitgestrekt. Een gemeente waarbij de deelgemeenten enkele kilometers uit 
elkaar liggen is geen uitzondering. De afstand tot de stad is meestal nog groter. Daarnaast is er in 
landelijk gebied minder infrastructuur aanwezig dan in steden. Je hebt geen metro of tram, bussen 
rijden minder frequent op minder lijnen. Omdat inwoners van landelijke gebieden meer 
noodzakelijke verplaatsingen moeten doen, is goed vervoer cruciaal. Diensten en voorzieningen 
trekken zich terug en vestigen zich in de centrumgemeente of de dichtstbijzijnde stad. De 
bereikbaarheid van de KMO- en industriezones laat soms te wensen over, zeker met het openbaar 
vervoer. Hierbij wordt ook geen rekening gehouden met ploegensystemen (Welzijnzorg vzw en 
partners, 2013). Op het platteland lijkt de auto noodzakelijk om vlot de verplaatsing naar zowel het 
werk, als het bezoek aan de winkel, bank en postkantoor te doen.  
 
“Wie onvoldoende mobiel is, ondervindt tal van problemen in het dagelijkse leven, gaande van 
boodschappen doen, tot het volgen van onderwijs, buitenshuis werken, cultuur beleven en 
deelname aan het sociaal leven.” (Meert, 2003, p. 29). 



 
 

 

 
 

 

 

Onderzoek 
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Methode 

Kwantitatief onderzoek 

De vragen voor de vragenlijst werden opgesteld door de werkgroep op basis van het vooronderzoek 

en de literatuurstudie. Er werd opnieuw in vijf thema’s gewerkt, nl. wonen, vrije tijd, werk/studie, 

voorzieningen en mobiliteit. De gestructureerde vragenlijst werd online aangeboden. Deze manier 

heeft voor- en nadelen. Een online bevraging is gemakkelijk, snel en goedkoop. Ook is de vragenlijst 

zeer gemakkelijk te verspreiden via sociale media en de specifieke doelgroep is veel online. Het 

bereik is groot, meer dan 1000 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Een belangrijk nadeel aan 

een online bevraging is de moeilijkheid om te controleren wie de vragenlijst invult. Door de eerste 

drie vragen te stellen nl. “Woon je in Vlaanderen?”, “Woon je in een van de centrumsteden of op het 

platteland?” en “In welk jaar ben je geboren?” konden we de jongeren die te jong/oud waren voor 

het onderzoek of niet op het Vlaamse platteland wonen eruit filteren. Ze kregen geen 

onderzoekvragen voorgeschoteld, maar werden doorverwezen naar een pagina met de uitnodiging 

om de vragenlijst door te sturen naar jongeren die wel tot onze doelgroep behoren. 

 

 
 

De vragenlijst was online beschikbaar van 1/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 en de volledige versie kan 

opgevraagd worden bij de onderzoekers. De vragenlijst werd via e-mail en sociale media verspreid 

naar de partners binnen de Landelijke beweging, de collega’s binnen het jeugdwerk en de leden 

van KLJ. De sociale media waren een dankbaar kanaal om de vragenlijst binnen onze doelgroep te 

verspreiden. 

  

Woon je in 
Vlaanderen?

Ja

Woon je in een van 
de centrumsteden 

(of deelgemeenten)?

Neen

In wel jaar ben je 
geboren?

1994-1988

Naar de 
onderzoeksvragen!

>1994 of <1988

Bedankt voor je 
deelname.

Ja

Bedankt voor je 
deelname

Neen

Bedankt voor je 
deelname
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Deelnemers 

Het doel was om 500 jongeren te bereiken tussen de 20 en 25 jaar en wonende op het platteland 

in Vlaanderen. Uiteindelijk hebben 1125 jongeren deelgenomen, waarvan er 619 tot onze doelgroep 

behoorden. De deelnemers zijn allen geboren tussen 1988 en 1994. De gemiddelde leeftijd is 22 

jaar. De verdeling van de leeftijd over de verschillende geboortejaren is opvallend. Naarmate de 

leeftijd stijgt, daalt het aantal respondenten. Bijna 25% van de respondenten is geboren in 1994 (20 

jaar op het moment van het onderzoek). Volgens een onderzoek van de studiedienst van de VRT 

heeft 85% van de Vlaamse jongeren tussen 20 en 24 jaar een profiel op Facebook. In ons onderzoek 

hebben opvallend meer 20 tot 22 jarigen de vragenlijst beantwoord. Vermoedelijk komt dit door de 

Iphone die te winnen was. 

 

  

 

De groep respondenten bestaat uit 249 (40%) mannen en 370 (60% vrouwen). Mannen en vrouwen 
zijn in dezelfde mate vertegenwoordigd op Facebook, maar vrouwen gebruiken de website meer 
volgens een onderzoek door de studiedienst van de VRT. 
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Figuur 1: Aantal respondenten volgens leeftijd Figuur 2: Verdeling respondenten volgens geslacht 

Figuur 3: Verdeling respondenten volgens jeugdwerk Figuur 4: Verdeling respondenten volgens dagbesteding 
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Er werden voornamelijk mensen uit het jeugdwerk bereikt. 518 (84%) respondenten geeft aan actief 

te zijn in het jeugdwerk. 101 respondenten (16%) zijn niet (meer) actief in het jeugdwerk. Wanneer we 

nu het aantal kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar in Vlaanderen bekijken dan weten we dat 

18% lid is van een klassieke jeugdbeweging. De verspreiding van de vragenlijst via het eigen netwerk 

heeft invloed op de representativiteit. 

 

Onder de respondenten zijn er 340 studenten (55%) en 279 niet-studenten (45%). Van de niet-

studenten beoefenen 249 personen een betaalde baan uit (90%). Van de niet-studenten zijn er 30 

die werkzoekend zijn (geen invalide en geen huismannen of vrouwen). Volgens de tool Wegwijs op 

de arbeidsmarkt is 42,5% van de Vlaamse jongeren aan het werk. 
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Resultaten 
De resultaten worden weergegeven per thema: Wonen, Vrije tijd, Dagbesteding, Mobiliteit en 

Voorzieningen.  

 

Wonen 

 

In de verdere tekst kan een woonst voor zowel studio, appartement, huis als villa staan. 

 

Voor- en nadelen van wonen op het platteland 

 

  
 
 

 

 

Er werd gevraagd naar de belangrijkste voor- en nadelen van wonen op het platteland. De 

respondenten moesten minstens één en maximum drie antwoorden aanduiden. Ze konden kiezen 

uit een keuzelijst. De keuzelijst is ontstaan uit het vooronderzoek en vergelijkbaar onderzoek. De 

voor- en nadelen die de jongeren in het vooronderzoek aanhaalden werden opgenomen. 

 

De meerderheid van de jongeren geeft aan dat de rust en de natuur, de ruimte, de privacy en de 

aanwezigheid van vrienden en familie in de buurt de belangrijkste voordelen zijn van wonen op het 

platteland. Als grootste nadeel duidt meer dan de helft aan dat de afstand naar school of werk te 

groot is. De verbondenheid met het dorp wordt door 40,7% van de respondenten als één van de 

drie belangrijkste voordelen aangeduid. 52.3% van de respondenten vindt de aanwezigheid van 

familie en vrienden een belangrijk voordeel. De twee belangrijkste nadelen van wonen op het 

platteland zijn de afstand naar het werk/school en de afwezigheid van vrienden en familie op het 

platteland. 

0 20 40 60 80

De rust en de natuur

Aanwezigheid van
vrienden en familie in…

De ruimte en privacy

Verbondenheid met het
dorp

Voldoende
vrijetijdsaanbod (vb.…

Het is er veilig

Wonen is er betaalbaar

Vlotte bereikbaarheid
van werk/school
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winkels en andere…

Vrijetijdsaanbod is te
beperkt (sportclub,…
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platteland heeft…
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Het is er te rustig

Er is weinig privacy

Het is er onveilig

Figuur 5: Belangrijkste voordelen van wonen 
op het platteland (%) 

Figuur 6: Belangrijkste nadelen van wonen 
op het platteland (%) 
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Favoriete woonplaats naargelang de levensfase 

 

 
 

 

 

Er werd bevraagd waar de jongeren het liefst zouden wonen in verschillende fases van hun leven. 

Er werd gekozen voor de fases die de jongeren onlangs doorlopen hebben of op korte termijn zullen 

doorlopen, nl. studeren, beginnen werken, meer dan vijf jaar werken, samenwonen en kinderen. 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat 93,38% van de 20-25-jarigen het liefst bij de ouders op het platteland 

woont tijdens hun studies. Er werd ook gevraagd of ze op kot zouden gaan. Deze gegevens zijn niet 

in de tabel weergegeven. De optie op kot tijdens de week en wonen bij de ouders werd 

samengenomen met wonen bij de ouders.  

 

Ook vlak na de studies geniet het ouderlijk huis nog vaak de voorkeur als favoriete woonplaats. 

56,87% geeft aan het liefst bij zijn/haar ouders te wonen wanneer ze net beginnen werken. Huren 

in de stad of op het platteland en kopen op het platteland zijn de populairste alternatieven (12,7-

14,7%). Opvallend is dat het kopen van een woning in de stad niet populair is bij jongeren die 

beginnen werken. Eveneens opmerkelijk is dat huren op het platteland exact even populair is als 

kopen op het platteland. Het maakt de jonge starters duidelijk niet uit of ze huren of kopen op het 

platteland, terwijl ze in de stad vooral willen huren, wat aangeeft dat ze dit vooral als tijdelijke optie 

zien. 

 

De voorkeur voor thuis wonen, slaat zeer duidelijk om wanneer de jongeren 5 jaar werken. Een 

gekochte woning op het platteland geniet dan zeer duidelijk de voorkeur (74,3%). Wie geen woning 

koopt op het platteland, verkiest om er dan een te huren. Wonen op het platteland krijgt immers de 

absolute voorkeur na 5 jaar werken, maar liefst 86,9% verkiest om op het platteland te blijven 

wonen. Hoewel jongeren liefst op het platteland iets zouden willen kopen i.p.v. huren, wordt er geen 

verschil gemaakt tussen kopen of huren in de stad (6,1% en 6,6%). Slechts 2,4% verkiest nog om bij 

zijn ouders te wonen na 5 jaar gewerkt te hebben.  
 

Gelijkaardige resultaten vinden we bij de woonvoorkeur van jongeren die gaan samenwonen: de 

meesten willen op het platteland een woning kopen. De uitgesproken voorkeur voor het platteland 

blijft ook hier met 87,1%. 
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Figuur 7: Overzicht favoriete woonplaats naargelang levensfase (%) 



 Onderzoek naar de noden en behoeften van kinderen en jongeren op het platteland   16 
 

   

De voorkeur voor een gekochte woning op het platteland zet zich verder door wanneer er kinderen 

in het spel komen. Maar liefst 95,3% van de plattelandsjongeren verkiest dan een gekochte woning 

op het platteland. Een gekochte woning draagt de voorkeur uit van 99,2% van de jongeren.  

 

Kopen op het platteland 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Er werd aan de respondenten gevraagd of ze iets willen kopen op het platteland. 6% van de 

respondenten heeft al een woning gekocht op het platteland en bijna 90% wil graag een woning 

kopen. Uit de vorige vraag blijkt dat meer dan 95% in een gekochte woning op het platteland wil 

wonen wanneer er kinderen zijn. Kopen op het platteland is voor het overgrote deel van de 

bevraagde jongeren een doel of wens. 

 

Er werd dan gevraagd wat ze bereid zijn te betalen voor een woning op het platteland. Net iets meer 

dan de helft (50,9%) van de jongeren wil maximaal tussen 200.000 en 300.000 euro betalen voor 

een woonst op het platteland, 39,0 % is bereid om meer te betalen en 10% wil maximaal tussen 

100.000 en 200.000 euro betalen. Hoewel de prijzen voor een kwalitatieve woonst hoog liggen 

worden er toch huizen gekocht. 

 

9%

46%
31%

4%
10%

<200 000 200 000 - 300 000

300 000 - 400 000 >400 000

zeg ik liever niet

10%

54%

23%

5%
8%

<200 000 200 000 - 300 000

300 000 - 400 000 >400 000

zeg ik liever niet

Figuur 8: Willen de jongeren een woning kopen op het platteland? (%) 
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89%

5%

Ik heb al gekocht. Ja Neen

Figuur 9: Hoeveel ben je bereid te betalen? Figuur 10: Hoeveel heb je betaald? 
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Als we deze verlangens vergelijken met de realiteit van de jongeren uit deze groep, dan zien we dat 

de jongeren een vrij correcte inschatting kunnen maken. De inschatting ligt in de lijn van de huidige 

prijzen op de markt. 6% van de bevraagde jongeren heeft al een huis op het platteland gekocht; 

58% van deze jongeren betaalden tussen 200.000 en 300.000 euro, 31% betaalde meer, 11% 

betaalde minder. 

 
Huren op het platteland 

 
 
 
 

  
 
 

 

Er werd aan de jongeren gevraagd of ze een woning willen huren op het platteland. 25% van de 

jongeren wil een woning huren en 5% huurt al een woning op het platteland. De wenst om te huren 

op het platteland ligt beduidend lager dan de wens om te kopen. Dit bleek ook uit de vraag naar 

waar ze willen wonen in de verschillende levensfasen. 

 

Ook bij het huren schatten de jongeren de prijzen realistisch in. 68,4% van de jongeren wil maximaal 

tussen 400 en 600 euro betalen voor het huren van een woning op het platteland. 30,0 % is bereid 

om eventueel meer te betalen.  

 

5% van de bevraagde jongeren huurt al een woning; 45,2% van de jongeren tussen 20 en 25 jaar 

die al een woning huren betalen tussen 400 en 600 euro, 35,5% betaalt meer en 19,3% betaalt 

minder.  
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Figuur 11: Wil je huren op het platteland? (%) 

Figuur 12: Wat ben je bereid te betalen? (%) Figuur 13: Hoeveel huur betaald je? (%) 
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Conclusie 

 

50% van de jongeren geeft de ruimte en de privacy op het platteland aan als één van de 3 

belangrijkste voordelen van wonen op platteland. 65% van onze jongeren geeft de rust en de natuur 

op het platteland aan als één van de 3 belangrijkste voordelen van wonen op platteland. 95% van 

de ondervraagde jongeren geeft aan een woning te willen kopen op het platteland. 96% wil graag 

op het platteland wonen met hun kinderen. De belangrijkste nadelen zoals de afstand naar het 

werk/school en de afwezigheid van vrienden en familie op het platteland, wegen duidelijk niet op 

tegen de voordelen. 

 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat plattelandsjongeren op het platteland willen blijven 

wonen omwille van de rust en de natuur, de aanwezigheid van familie en vrienden, de ruimte en 

privacy en de verbondenheid met het dorp. ‘Hotel Mama’ op het platteland is voor meer dan de 

helft van de ondervraagde plattelandsjongeren de gewenste verblijfplaats, ook bij het begin van 

hun werkloopbaan. Nadien wensen de jongeren op het platteland te blijven om er in een 

aangekochte woonst te verblijven. 

 

Vrije tijd 

 
Wat doen jongeren in hun vrije tijd 

 
 

 

 

Er werd aan de jongeren gevraagd wat ze zoal doen in hun vrije tijd. Uit de lijst konden ze drie 

opties aanduiden. 
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Figuur 14: Wat doen de jongeren in hun vrije tijd? (%) 
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Het verenigingsleven blijkt erg belangrijk voor de ondervraagde jongeren. Dit hangt samen met de 

manier waarop de jongeren bereikt werden. 77% van de jongeren brengt het meest van hun vrije 

tijd door in het verenigingsleven. Uit onderzoek van de Vlaamse regering blijkt dat 62% van de 

kinderen en jongeren in Vlaanderen wel actief zijn in een vereniging (inclusief sport- en 

cultuurverenigingen). In Vlaanderen zijn 18% van de kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar actief 

in een jeugdvereniging. 

 

Na deze eerste keuze is de spreiding groter. Uitgaan (concert/festival/fuiven) en samen zijn met 

familie/vrienden kregen respectievelijk 43% en 45% van de stemmen achter zich. 25% houdt zich 

bezig door op café te gaan. 

 

Toch zijn er nog heel wat uitdagingen om deze vrije tijdsbestedingen mogelijk te maken: Denk maar 

aan de veelheid aan regelgeving en de daaraan gekoppelde kosten, het gebrek aan geschikte en 

toegankelijke infrastructuur, onvoldoende participatie in lokaal fuifbeleid en intolerantie van 

bestuurders en buurtbewoners ten aanzien van fuiven. 

Computer en TV is voor 14,54% van de ondervraagden een belangrijke vrijetijdsbesteding. Opvallend 

is dat uit onderzoeken blijkt dat jongeren het grootste deel van hun vrije tijd aan de computer of 

andere schermen doorbrengen. Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat de leeftijd van 

de doelgroep 12-22 jaar is. Recent onderzoek naar de vrijetijdsbesteding bij plattelandsjongeren 

tussen 20 en 25 jaar ontbreekt. De bevraagde jongeren, actief in het verenigingsleven zijn duidelijk 

met actieve en sociale zaken bezig. Een andere verklaring voor het eerder lage percentage bij 

computer en TV is mogelijk het feit dat de respondenten slechts drie opties konden aanduiden. 

Computer en TV komen misschien op de vierde plaats. Ook is het mogelijk dat de jongeren de tijd 

die ze doorbrengen voor de TV of achter de computer niet beschouwen als vrije tijd, maar eerder 

een onderdeel van iets anders. We kunnen veronderstellen dat ze bijvoorbeeld regelmatig met de 

computer bezig zijn in functie van de jeugdvereniging. 

 

Lui zijn de ondervraagde jongeren alvast niet, slechts 2.5% geeft aan het vaakst ‘niets te doen, te 

luieren’ in hun vrije tijd. En ook bioscoop of theaterbezoek scoort erg laag met minder dan 4%.  
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Welke activiteiten zouden ze graag vaker doen? 

 

 
 

 

Er werd gevraagd welke activiteiten de jongeren graag vaker zouden doen in hun vrije tijd. Ook bij 

deze vraag konden er maximaal drie opties worden aangeduid. Er werd bewust gekozen voor 

deze vraagstelling omdat zo de favoriete activiteiten duidelijk worden. 

 

De activiteit die de meesten graag meer zouden doen is duidelijk sport, met 38% springt deze er 

duidelijk uit. Daarna volgen theater en bioscoop bezoek (21%) en samen zijn met familie en vrienden 

(20%). De resultaten zijn verder verspreid over de verschillende opties. Opvallend is dat ook TV kijken 

(2.5%) en computeractiviteiten (1.5%) weinig werden aangeduid. 14% houdt er zich wel regelmatig 

mee bezig.  

De oorzaak dat de jongeren nog meer willen sporten, hoeven we waarschijnlijk niet ver te zoeken. 

Volgens een onderzoek naar informatiebehoeften is gezondheid het voornaamste waar jongeren 

zich zorgen over maken. Meer willen sporten sluit dus aan bij gezonder willen leven.  

De reden waarom er toch niet effectief gesport wordt is onduidelijk en boeiend om verder te 

onderzoeken. Vast staat dat er nog een groeipotentieel voor sportclubs en sportfaciliteiten is. Zijn er 

genoeg mogelijkheden in de buurt of staan sport en verenigingsleven? 

 

De redenen voor de lage populariteit, maar opvallend hoge wens om dit vaker te doen, van theater 

en bioscoop kunnen we deels wijten aan de bereikbaarheid. De ondervraagden wilden maximaal 

30 minuten (zie verder bij mobiliteit) onderweg zijn en vanop het platteland is dit niet altijd evident. 

Een andere reden kan de stijgende populariteit van het internet en digitale filmdiensten zijn. 
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Figuur 15: Wat zouden de jongeren graag vaker doen in hun vrije tijd? (%) 
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Waarom sommige activiteiten niet vaker gedaan worden ligt vooral aan tijdsgebrek, 57% geeft aan 

geen tijd te hebben om activiteiten vaker te doen. “Ik heb geen tijd.” kan breed geïnterpreteerd 

worden. Verder onderzoek naar de behoeften van plattelandsjongeren op het vlak van vrije tijd kan 

duidelijkheid scheppen. 

 

Een vijfde van de jongeren vinden dat ze te weinig mogelijkheden in de buurt hebben om hun 

activiteit te doen en dat de uren hen niet goed uitkomen. Ook hier kan verder onderzoek naar de 

behoeften een meerwaarde zijn. Iets meer dan een kwart is dan weer tevreden met hun huidige 

vrijetijdsbesteding.  
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Figuur 16: Waarom doen de jongeren bepaalde activiteiten niet vaker? (%) 
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Wat vinden de jongeren belangrijk in hun vrije tijd 

 

Er werd gevraagd wat de jongeren belangrijk vinden in hun vrije tijd. Ook bij deze vraag konden er 

maximaal drie opties worden aangeduid.  
 

 
 

 

Niet geheel onverwacht willen de respondenten zich vooral amuseren tijdens hun vrije tijd (74,5%) 

en er moeten bekenden/vrienden aanwezig zijn (61%). De activiteit moet betaalbaar zijn (48%) en 

30% van de jongeren geeft aan dat de vrije tijd dicht bij huis moet kunnen. 

 

De betaalbaarheid van vrijetijdsactiviteiten is belangrijker dan de nabijheid ervan. Op het platteland 

speelt de natuur en het buitenleven een grotere rol in de vrije tijd. Ook geven de jongeren aan de 

vrijetijdsactiviteit actief moet zijn en iets bijleren is wordt door bijna 10% aangeduid. 

 

Hoewel we bij ‘Wonen’ duidelijk merken dat privacy en rust als belangrijk worden ervaren, is dat in 

de context van vrij tijd niet het geval. De geïnterviewden geven aan dat een samenhorigheidsgevoel 

typerend is voor het dorp en het dat dan ook belangrijk is om ontmoetingsplaatsen, zoals een 

dorpscafé, te hebben. Externe onderzoeken bevestigen dit: het dorp heeft een naam een plek te zijn 

waar sociale samenhang nog regel is. Een ontmoetingsplek in het dorp, zoals een dorpshuis, wordt 

als erg belangrijk gezien. Daartegenover geven de ondervraagden aan dat cafés op het platteland 

sluiten en vrijetijdsinitiatieven (door bv. jeugdbewegingen) weinig tot niet ondersteund worden door 

het plaatselijke gemeentebestuur. 

 

Conclusie 

 

Jongeren die actief zijn in het verenigingsleven hebben behoefte aan vrije tijd. Het amusement, de 

aanwezigheid van vrienden en de betaalbaarheid zijn de belangrijkste aspecten die jongeren 

belangrijk vinden in hun vrije tijd. Sport willen onze jongeren graag meer doen, maar hiervoor 

hebben ze te weinig tijd. Toch moeten er voldoende mogelijkheden blijven om op een kwalitatieve 

manier aan vrije tijd te doen. Ondersteuning van het verenigingsleven en het uitgaansleven door 
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lokale besturen zijn hierin een belangrijke schakel. Het beeld van de jongeren achter de TV of PC in 

de vrije tijd klopt niet. Verder onderzoek is nodig want momenteel is er weinig onderzoek naar wat 

jongeren in hun vrije tijd willen doen en hiervoor nodig hebben. 

 

Investeren in verenigingsleven, sportfaciliteiten, uitgaansmogelijkheden die betaalbaar zijn voor 

jongeren blijven ook in de toekomst belangrijk. Deze investeringen dragen bij tot het dorpsgevoel 

waar onze jongeren nood aan hebben, ook in de stadsrand waar mensen enkel wonen. 
 

Dagbesteding: Werk en Studie? 

 

Wat vinden de werkende jongeren belangrijk in een baan? 

 

 
 

 

Er werd aan de werkende respondenten gevraagd wat ze het belangrijkst vinden in een baan (dus 

niet noodzakelijk hun huidige baan). Er kon dit keer slechts één optie worden aangeduid.  

 

42% van de werkende respondenten vinden dat hun baan moet aansluiten bij hun interesse. 15% 

geeft aan dat ze de sfeer onder collega’s het belangrijkste vinden en 15% geeft aan dat ze het 

belangrijk vinden dat hun baan aansluit bij hun opleiding. 

 

Slechts 2,5% vindt de afstand naar het werk het belangrijkste. De afstand naar het werk zou wel bij 

velen op de tweede plaats kunnen komen, maar dit werd niet bevraagd. 
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Figuur 18: Wat zijn de jongeren  bereid te betalen voor een woning op het platteland? (%) 
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Voor- en nadelen van de huidige baan 

 

 
 

 

Er werd aan de werkende respondenten gevraagd welke voor- en nadelen ze ervaren in hun huidige 

baan. Ze konden steeds drie opties aanduiden.  

 

Meer dan 45% van de respondenten geeft aan dat ze het een belangrijk voordeel vinden dat hun 

baan aansluit bij hun interesse en dat de afstand naar het werk ok is. Andere voordelen in de top 

drie zijn de sfeer onder collega’s (38.96%) en het loon dat oké is (34.94%).  

 

 
 

 

Een derde van de respondenten duidt aan dat ze het beperkt aantal doorgroeimogelijkheden een 

belangrijk nadeel vinden aan hun huidige baan. 27% geeft aan dat ze te lang onderweg moeten 
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Figuur 19: Wat vinden jongeren de belangrijkste voordelen van hun huidige job? (%) 

Figuur 20: Wat vinden jongeren de belangrijkste nadelen van hun huidige job ? (%) 
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zijn. Een slecht uurrooster, onvoldoende loon en weinig werkzekerheid is voor een vijfde van de 

respondenten een belangrijk nadeel. 

 
Werkzoekende 

 

 
 

 

Aan de werkzoekende respondenten (30 respondenten; 5%) werd gevraagd waarom ze niet aan 

het werk zijn. Er konden drie opties worden aangeduid. Gemiddeld hebben de respondenten 1.5 

opties aangeduid. 

 

80% van de respondenten geeft aan geen baan te vinden die aansluit bij de opleiding. Opvallend 

dat niemand loon aangeeft.  

 

Waarom studeren jongeren verder? 

 

 
 

 

25% van de respondenten geeft aan verder te studeren uit interesse. Voor 24% was het 

vanzelfsprekend om verder te studeren.  
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Figuur 21: Redenen waarom de jongeren niet aan het werk zijn? (%) 

Figuur 22: Redenen waarom jongeren verder studeren? (%) 
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Voor- en nadelen van studeren   

 

 

 
 

 

Er werd bevraagd welke voordelen het beste passen bij de hogere studie die de respondenten 

volgen. Enkel de studerende respondenten werden bevraagd. Er konden steeds drie voor- of 

nadelen worden aangeduid.  

 

63% van de respondenten zet in hun top drie dat de studie die ze volgen interessant is. Het voordeel 

van meer werkzekerheid te hebben wanneer ze hun studie afronden staat nu op de tweede plaats. 

Studenten hebben het idee dat ze meer werkzekerheid hebben met een diploma. 
 

 
 

 

46% van de respondenten geeft aan dat de afstand naar school een belangrijk nadeel is van hun 

studie. In het vooronderzoek gaven de jongeren ook aan dat als ze niet op kot zitten ze dagelijks 

veel tijd verliezen met hun verplaatsing naar school toe. Dit omdat ze ver wonen, maar ook van 
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Figuur 23: Wat vinden jongeren de belangrijkste voorvoordelen van hun studie? (%) 

Figuur 24: Wat vinden jongeren de belangrijkste nadelen van hun studie? (%) 
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diverse vervoersmiddelen gebruik moeten maken en de uurregeling niet steeds op elkaar is 

afgestemd. Toch vinden ze dat de frequentie niet opgedreven dient te worden omdat voornamelijk 

de schoolgaande jeugd enkel ‘s morgens en ‘s avonds gebruik maakt van het openbaar vervoer. 

Ze willen dus wel een dienstregeling die afgestemd is op de schooluren (zie Mobiliteit). 31% geeft 

aan dat hun huidige studie geen nadelen heeft.  

 

Conclusie 

 

De werkende jongeren uit het onderzoek vinden een baan die aansluit bij hun interesse erg 

belangrijk, eerder dan het loon of de afstand naar het werk. De werkzoekende jongeren uit de 

bevraging geven aan niet aan het werk te zijn omwille van het feit dat ze geen baan vinden die 

aansluit bij hun opleiding. Loon wordt door de jongeren als minder belangrijk dan aansluiting bij 

interesse aangeduid. Uit onderzoek blijkt dat jongeren verwachten dat ze bij de start van hun 

carrière 1759 euro netto zullen verdienen. Na vijf jaar mikken ze op een nettoloon van 2783 euro. 

Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerick bij 880 laatstejaarsstudenten aan de Vlaamse universiteiten 

en hogescholen. De jongeren willen wel een huis op het platteland kopen, maar dat kost echter 

geld en dan wordt loon wel belangrijk.  

 

De ondervraagde jongeren studeren niet noodzakelijk verder met een duidelijk doel voor ogen. Ze 

doen het uit interesse of omdat het vanzelfsprekend is. De belangrijkste voordelen die de jongeren 

zien zijn: het feit dat studeren een interessante bezigheid is, meer werkzekerheid en een beter loon.  

Zowel de werkende jongeren als de bevraagde studenten dragen ‘iets doen in functie van hun 

interesses’ hoog in het vaandel.  

 

Een belangrijk nadeel dat de studenten aangeven is de grote afstand naar school. Het is uiteraard 

onmogelijk om in elk dorp in Vlaanderen een hogeschool of universiteit te voorzien. De afstand kan 

vermoedelijk vertaald worden naar de tijd die de jongeren onderweg zijn (zie mobiliteit). 
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Voorzieningen  

 

De aanwezigheid van voorzieningen 

 

 
 

 

Er werd aan de respondenten gevraagd in welke mate bepaalde voorzieningen aanwezig zijn in 

het dorp waar ze wonen. Vermoedelijk hebben de verschillende respondenten ‘het dorp waar ze 

wonen’ verschillend ingevuld. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de gemeenten en 

deelgemeenten of gehuchten. 

De voorgestelde voorzieningen zijn allemaal bij meer dan 50% van de bevraagde jongeren 

aanwezig in het dorp. Er is een bakker aanwezig in het dorp bij 91% van de bevraagde jongeren. 

Ook de slager (80%) en de bankautomaat (77.5%) scoren meer dan 75% aanwezigheid. Een loket 

van de gemeente scoort het minst op aanwezigheid. 53,5% van de jongeren geeft aan dat er een 

loket van de gemeente in het dorp is. De percentages liggen veel hoger dan verwacht, dus 

vermoedelijk hebben de respondenten de hoofdgemeente waarin ze wonen in het achterhoofd 

gehouden. 

 

Maken de jongeren regelmatig gebruik van de voorzieningen in het dorp? 
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Figuur 25: Welke voorzieningen zijn aanwezig in het dorp waar de jongeren wonen?  (%) 

Figuur 26: Van welke voorzieningen maken de jogneren gebruik? (%) 
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Als de jongeren aangaven dat een bepaalde voorziening in het dorp aanwezig is, werd gevraagd 

of ze er regelmatig gebruik van maken. De optie ‘Loket van de gemeente’ werd weggelaten omdat 

de jongeren geen andere mogelijkheden hebben dan het loket van de eigen gemeente te 

gebruiken. Voor de andere voorzieningen zijn er opties buiten het eigen dorp. 

 

Elke voorgestelde voorziening wordt door meer dan 50% van de jongeren bij wie de voorziening 

aanwezig was gebruikt. De kruidenier wordt door 61% van de jongeren gebruikt.  

 

Waarom maken de jongeren gebruik van de voorzieningen in hun dorp ? 

 

  
 

 

Ook werd gevraagd wat de belangrijkste reden is waarom ze van de voorziening gebruik maken. 

50,3% van de jongeren die bij de bakker gaan, geven als voornaamste reden de goede kwaliteit 

van de producten aan. Bij de slager loopt dit percentage op tot 58.5%. Ook de nabijheid van de 

bakker en slager in het dorp is voor respectievelijk 40,0% en 52,71% de belangrijkste reden om 

regelmatig producten hier te kopen. Ook voor de kruidenier (52,71%) en de supermarkt (35,91%) is 

de nabijheid van de voorziening een belangrijke reden om er gebruik van te maken.  

 

Andere mogelijke redenen als prijs, aanbod, klantvriendelijkheid, openingsuren en gebrek aan 

alternatieven zijn duidelijk minder belangrijk bij deze keuze (<10%) bij de slager en de bakker. Voor 

de supermarkt is de uitgebreidheid van het aanbod bij 25.86% van de jongeren die naar de 

supermarkt gaan de belangrijkste reden. 

 
De belangrijkste reden om gebruik te maken van het postkantoor en/of de bankautomaat is de 

nabijheid van de diensten. Ze zijn gemakkelijk te bereiken of liggen op de weg die de jongeren 

afleggen om andere zaken te doen. Voor de bankautomaat geeft 71% aan dat de nabijheid de 

belangrijkste reden is, voor het postkantoor geeft 48% dit aan als belangrijkste reden. 
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Figuur 27: Waarom maken de jongeren gebruik van voorzieningen in het dorp? (%) 
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Het postkantoor in het dorp wordt door 38,42% van de jongeren die gebruik maken van het 

postkantoor gebruikt omdat ze geen andere mogelijkheden hebben. 

 
Waarom maken de jongeren geen gebruik van de voorzieningen in hun dorp ? 

 

 
 

 

De redenen waarom onze jongeren de lokale bakker en slager niet bezoeken zijn zeer divers en 

individueel afhankelijk. 50% geeft aan dat ze niets nodig hebben van de bakker en 29,8% gaat om 

dezelfde reden niet naar de slager. In tegenstelling tot bij de bakker geeft ook 21,5% aan niet bij de 

slager te gaan omdat deze te duur is.  

 

De redenen waarom onze jongeren de lokale kruidenier niet bezoeken zijn eenduidig. 23,0% gaat 

niet bij de kruidenier gaan omdat ze er niets nodig hebben en 36,8% omdat deze te duur is. Het 

beperkte aanbod wordt ook door 21,0% aangehaald als een van de belangrijkste redenen om niet 

naar de kruidenier te gaan. Opvallend is weer dat het persoonlijke contact (0%) de jongeren niet 

tegenhoudt om bij de kruidenier te gaan. Al kan het grote aandeel aan deelnemers uit de 

jeugdbeweging hier wel een invloed op hebben.  

 

De belangrijkste reden om niet naar de supermarkt te gaan is voor 46.42% van de jongeren dat de 

supermarkt in hun dorp te duur is. 

 
85,2% van de jongeren die geen gebruik maken van het postkantoor geven aan dat ze niets nodig 

hebben van de post. Ook 71.25% geeft aan dat de belangrijkste reden waarom ze geen gebruik 

maken van de bankautomaat in het dorp is dat ze niets nodig hebben.  
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Figuur 28: Waarom maken de jongeren geen gebruik van voorzieningen in het dorp? (%) 
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Hebben jongeren behoefte aan meer voorzieningen in het dorp? 

 

 
 

 

79% van de jongeren die geen bakker in hun dorp hebben, geven aan dat zij vinden dat er wel een 

bakker in hun dorp moet zijn. Voor de slager is dit 46,72%. De noodzaak voor een slager blijkt dus 

kleiner dan deze voor een bakker in het dorp. 

 

35% van de jongeren die geen kruidenier in hun dorp hebben, geven aan dat ze vinden dat er wel 

eentje moet zijn. De behoefte aan een supermarkt is minder groot. 17,3% geeft aan dat ze behoefte 

hebben aan een supermarkt. 

 

De behoefte aan een bankautomaat in het dorp lijkt ook groot. 74,1% van de jongeren die geen 

bankautomaat in het dorp hebben geven aan dat er wel een bankautomaat zou moeten zijn. Voor 

het loket van de gemeente is dit slechts 16,31% terwijl uit het vooronderzoek en de literatuur komt 

dat jongeren er wel behoefte aan hebben.  

 

Conclusie 

 

40% van de jongeren geef de nabijheid van de bakker aan als voornaamste reden om regelmatig 

producten bij de bakker te kopen. 79% van de jongeren die geen bakker in hun dorp hebben geven 

aan dat er wel een bakker in hun dorp moet zijn. Nog eens 50% geeft de goede kwaliteit als de 

belangrijkste reden aan om hier producten te kopen.  

 Uit de verdere resultaten blijkt dat er al heel wat voorzieningen zijn in de dorpen waar de jongeren 

wonen. De redenen voor het gebruik van deze voorzieningen zijn uiteenlopend. Verder onderzoek 

hieromtrent kan zinvol zijn. 

 

Opvallend is wel dat de openingsuren niet als een belangrijke reden werden aangegeven om geen 

gebruik te maken van aanwezige diensten. Dit is in tegenstelling tot het belang dat aan de 

openingsuren werd besteed in de vooronderzoeken.  

 

Voorts levert dit onderzoek geen krachtige conclusies op wat betreft de dorpsvoorzieningen. 
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Mobiliteit 

 

Welke vervoermiddelen gebruiken jongeren? 

 

 

 

66.50% geeft aan met de auto naar hun vrijetijdsbesteding te gaan. 45.50% gaat met de fiets. Het 

openbaar vervoer wordt erg weinig gebruikt (5% neemt de trein, tram of bus). 76% van de 

respondenten verplaatst zich met de auto naar het werk. Het openbaar vervoer wordt door 13% 

gebruikt voor woon-werkverkeer.  

 

Studerende jongeren gebruiken meer de fiets (43.82%). Ook het openbaar vervoer is populairder bij 

studerende jongeren dan bij de werkende jongeren. Trein, tram en bus samengenomen gebruikt 

50.3% het openbaar vervoer. 

 

De auto is duidelijk de koploper. Het openbaar vervoer wordt opvallend weinig gebruikt, behalve 

door de studerende jongeren. In wat volgt gaan we op zoek naar een verklaring voor de keuzes die 

de jongeren maken om zich te verplaatsen. 

 

Wat vinden jongeren belangrijk bij de keuze van hun vervoersmiddel? 
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Figuur 30: Welke vervoersmiddelen gebruiken de jongeren? (%) 

Figuur 31: Waarom kiezen de jongeren voor een bepaald vervoersmiddel? (%) 
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Er werd aan de respondenten gevraagd wat de belangrijkste reden is waarom ze het 

vervoersmiddel dat ze gebruiken ook gebruiken.  

 

In het onderdeel ‘Vrije Tijd’ kiest 43% voor hun favoriete vervoersmiddel omwille van flexibiliteit. 

23,50% kiest ervoor omwille van de reistijd. Er wordt verondersteld dat ze kiezen voor de kortste 

reistijd. 15% kiest ervoor omwille van het comfort.  

 

Bij de werkende jongeren staan flexibiliteit (24,71%), reistijd (25.45%) en comfort (15,41%) in de top 

drie.  

 

Bij de studerende jongeren staan ook de reistijd (28.53%), flexibiliteit (24,71%) op de eerste en de 

tweede plaats. Op nummer drie komt: ‘Ik heb geen andere mogelijkheden (17,35%). Studenten zijn 

in de keuze van vervoersmiddelen eerder bepekt omwille van uiteenlopende redenen. Zowel de 

auto als fiets kan gebruikt worden hoe het uitkomt, ze zijn niet afhankelijk van een dienstregeling.  
 

Hoe lang willen jongeren onderweg zijn? 

 

 

 

De reistijd naar de vrijetijdsbesteding mag voor 72% niet langer dan 30 min duren. Voor de 

werkende jongeren wil 52,33% niet langer dan een half uur onderweg zijn en 76% niet langer dan 

45 minuten. Voor de studerende jongeren zien we gelijkaardige resultaten. 53.53% wil niet langer 

onderweg zijn dan een half uur en 75,88% niet langer dan 45 minuten. 

 

Jongeren willen even lang onderweg zijn naar hun hobby’s als naar hun dagbesteding.  

 

Conclusie 

 

Jongeren willen zich snel en efficiënt verplaatsen. Ze hechten veel belang aan flexibiliteit en het 

openbaar vervoer faalt door een gebrekkige dienstregeling. Bronnen bevestigen dat het openbaar 

vervoer te wensen overlaat op het platteland: er is minder infrastructuur en de frequentie is lager. 

De jongeren kiezen voor de wagen.  

 

Jongeren op het platteland die niet kunnen beschikken over een auto, worden geconfronteerd met 

mobiliteitsproblemen omwille van een beperkt aanbod aan openbaar vervoer. Ze vinden 

moeilijker werk, kunnen sociaal geïsoleerd geraken omdat een verplaatsing naar 
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Figuur 32: Hoe lang willen de jongeren maximum onderweg zijn? (%) 
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vrijetijdsactiviteiten te omslachtig is. Uit een onderzoek in het kader van het project Mobikansen 

bleek vorig jaar al dat maar liefst 67 procent van de mensen in armoede moeilijk werk vindt door 

een gebrek aan mobiliteit. Het onderzoek van Matthijsen (2010) bemerkt ook dat inwoners op het 

platteland met beperkte mobiliteit hierdoor snel in een kwetsbare positie terecht komen. 

 

Welke uitdagingen voor mobiliteit zijn er op het platteland en hoe kan het beleid dit ondersteunen? 

Milieuvriendelijkheid is slechts voor 5% de belangrijkste reden voor het gebruik van een bepaald 

vervoersmiddel. Jongeren sensibiliseren en motiveren om te kiezen voor een milieuvriendelijker 

vervoersmiddel kan pas wanneer er voldoende alternatieven aangeboden worden.



 
 

 

 

 

 

 

Discussie en aanbevelingen 
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Nog steeds wordt er te weinig bij stilgestaan bij de 

noden en behoeften van jongeren. Het lijkt alsof 

sommige noden en behoeften op het platteland 

aanvaarde leemtes zijn. Er worden 

beleidsmaatregelen voorgesteld en genomen die 

problemen niet oplossen en ze zelfs groter maken. Zo 

is de woonbonus sterk verminderd, het openbaar 

vervoer op het platteland wordt afgebouwd en heel 

wat voorzieningen worden weggetrokken uit het 

dorp. Met dit onderzoek heeft KLJ geprobeerd enkele 

leemtes te specifieren en de ontwikkeling van een 

visie en beleid met de dorpen en de diverse actoren die er een rol spelen onder de aandacht te 

brengen. Jongeren zijn zeker een van deze actoren en KLJ roept op naar deze jongeren te luisteren. 

Jongeren hebben verschillende sociaaleconomische en ruimtelijke behoeften. Op een creatieve 

manier invulling geven aan deze behoeften waarin ook de jongeren bepaalde 

verantwoordelijkheden kunnen opnemen is ons voorstel.  

 

De voordelen van het platteland die de jongeren zien zijn duidelijk. De vraag is hoe deze in stand 

kunnen gehouden worden. De stadsrand brengt de rust van het platteland samen met de 

bereikbaarheid van de stadsfaciliteiten, maar de nadruk van de ondersteuning blijft bij de steden 

liggen. Voor de steden wordt geld vrijgemaakt om te investeren in jonge gezinnen. Vooral de laatste 

jaren werd er fors geïnvesteerd in groene projecten in de stad om jonge gezinnen aan te trekken 

(vb. ’t Groen Kwartier in Antwerpen). Ook de stadsrand en de omliggende dorpen hebben baat bij 

dit soort steun. KLJ vraagt hier aandacht voor. Het belangrijkste nadeel zou kunnen weggewerkt 

worden door sterkere mobiliteitsvoorzieningen op het platteland, maar ook dit is niet 

vanzelfsprekend. (zie verder: Mobiliteit)  

 

Uit onderzoek blijkt dat deze starters financieel het 

zwakst staan. Er is wel aanbod op het platteland 

maar de kwaliteit van de huizen die te koop staan 

is eerder slecht en ze zijn meestal niet aangepast 

aan verschillende vormen van wonen. Uit de 

literatuur komt naar voor dat de woningmarkt te 

kort schiet voor jongeren voor wie KLJ de 

spreekbuis wil zijn: De jongsten worden 

weggedreven en de ouderen (met kinderen) kunnen niet terug komen (Cosmopolis en VUB, 2013). 

Om een huis op het platteland te kopen en te renoveren moeten de jongeren met twee gaan 

werken. Dat is niets nieuws, maar de vermindering van de woonbonus en de hervorming van de 

renovatiepremies bemoeilijken het leven voor de plattelandsjongeren. Ook wordt het steeds 

moeilijker voor jongeren om een lening af te sluiten. Tegenwoordig moeten ze al heel wat eigen  

kapitaal hebben om een lening te kunnen afsluiten. Verder wordt het belastingvoordeel voor 

renovatiewerken gespreid over drie jaar en de isolatiepremies liggen erg laag.  

 

KLJ pleit voor hogere premies voor jonge gezinnen om kopen en renoveren op het platteland 

aantrekkelijker te maken. “We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn 

om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren.” Dat is de krachtlijn van 

het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Inbreiding op het platteland is een mogelijke oplossing om 

kwalitatief wonen voor jongeren in de dorpen te behouden en mogelijk te maken. 

KLJ doet een warme oproep om actief 
te investeren in de leefbaarheid van 

het platteland in overleg met de 
bewoners en de toekomstige 

bewoners. Vervolgonderzoek kan dit 
werk verder zetten, maar ook zonder 
vervolgonderzoek zijn er een aantal 

aanbevelingen die KLJ wil doen. 

KLJ pleit voor maatregelen die het voor 
jonge gezinnen aantrekkelijk maken 
om te kopen en te renoveren op het 

platteland. KLJ is voor inbreiding; 
renoveren fiscaal voordelig maken en 
blijven inzetten op renovatiepremies 
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KLJ is voor inbreiding; renoveren fiscaal voordelig maken en blijven inzetten op renovatiepremies 

voor jonge gezinnen is nodig. Ook verhuurders zullen zo gemotiveerd worden om hun huurpanden 

op te knappen, waardoor het aanbod aan kwalitatieve huurhuizen kan stijgen. Verder houdt KLJ 

een pleidooi voor het stimuleren en legaliseren van alternatieve vormen van wonen (bv. 

Kangoeroewoningen).  

Om het aangenaam wonen te behouden op het platteland moet er geïnvesteerd worden in een 

leefbaar plattenland. Subsidieprojecten (vb. Leader) moeten uitgebreid worden eerder dan beperkt. 

KLJ pleit ervoor dan mensen met een hart voor het platteland ondersteund worden. 

Vrije tijd is voor jongeren essentieel voor sociaal 

contact. Ze gebruiken deze tijd om met vrienden en 

familie samen te zijn. Ze hebben behoefte aan 

ontmoetingsplaatsen in het dorp waar ze wonen. 

Helaas zijn in heel wat gemeenten de lokale 

jeugdcafés en fuifzalen verdwenen of ‘uitgeweken’. 

Dat creëert zowel het risico van sociale isolatie, als 

moeilijk in te vullen mobiliteitsbehoeften. KLJ houdt 

een pleidooi voor het terugbrengen van jongerenvoorzieningen naar het dorp. Uiteraard is het in 

deze tijden niet mogelijk om op elke hoek in het dorp een jeugdhuis te voorzien, maar in overleg 

met de dorpsbewoners kan een slimme invulling en combinaties van verschillende diensten 

voldoende ontmoetingsplaatsen garanderen. De vraag naar infrastructuur is groter dan het 

aanbod. Jongeren betrekken bij de investeringsplannen en hen inspraak geven is nodig om aan de 

behoefte van de jongeren te voldoen. Het platform van de lokale jeugdraad moet blijven bestaan. 

Zij moeten advies kunnen geven wanneer er een RUP wordt opgesteld.  

Uitgaan is voor 44% van deze jongeren de belangrijkste vrije tijdsactiviteit. Uit onderzoek blijkt dat 

45% van de jongeren denkt dat het fuifaanbod in hun gemeente zal dalen. Het moet voor gemeente 

mogelijk zijn om jongeren die mee willen bouwen aan een kwalitatief vrijetijdsaanbod te 

ondersteunen. De steeds strenger wordende wetgeving en de wildgroei aan regels maken het voor 

jongeren en voor de gemeentebesturen moeilijk. KLJ pleit voor ondersteuning van 

gemeentebesturen en creativiteit en middelen om 

jongerenvoorzieningen in de dorpen te houden of 

zelfs ernaar terug te brengen in bijvoorbeeld 

multifunctionele dorpshuizen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de wagen op de troon 

blijft zowel voor vrijetijdsactiviteiten als voor werk of 

studie. De flexibiliteit, korte reistijd en het comfort van 

de auto zijn de voornaamste redenen voor deze 

keuze. Er zijn grote uitdagingen wat betreft mobiliteit 

op het platteland. Het Vlaams regeerakkoord stelt: “We verhogen de aantrekkelijkheid van het 

openbaar vervoer. Prioriteit gaat naar het vraaggestuurd versterken van het bestaande netwerk 

door de uitbouw van het stedelijk, voorstedelijk en kustnetwerk tot een samenhangend 

openbaarvervoerssysteem waar de belangrijke vervoersassen tussen kleinere steden en 

gemeenten op aansluiten. Zo blijft de ontsluiting van het platteland voldoende gewaarborgd.” KLJ 

roept op naar de jongeren te luisteren vóór het aanbod aan verplaatsingsmogelijkheden te beperkt 

wordt. Het aanbod moet beter afgestemd worden op de behoeften van de jongeren op het 

platteland. Wanneer ook de jongeren zelf hierin gehoord worden kan dit leiden tot een efficiënt 

KLJ houdt een pleidooi voor het 
terugbrengen van de 

jongerenvoorzieningen door slimme 
invulling van bestaande infrastructuur 
en in overleg met de dorpsbewoners. 

KLJ pleit voor ondersteuning van 
gemeentebesturen en creativiteit en 

middelen om jongerenvoorzieningen in 
de dorpen te houden of zelfs ernaar 

terug te brengen in bijvoorbeeld 
multifunctionele dorpshuizen. 
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vrijetijdsverkeer voor jongeren. Ook de fiets kan voor KLJ een alternatief zijn, maar dan zijn 

aangepaste fietspaden vereist.  

Milieuvriendelijkheid is slechts voor 5% de belangrijkste reden voor het gebruik van een bepaald 

vervoersmiddel. KLJ ondersteunt de sensibilisering van jongeren, maar dan moeten er wel 

voldoende en kwalitatieve alternatieven aangeboden worden.  

Jongeren kiezen hun studies en hun werk vooral vanuit interesse. Maar hoe ontdekt een jongere 

wat hen interesseert? Het ontdekken van persoonlijke interesses zou een belangrijk aspect van 

onderwijs moeten zijn, net als van vrije tijdsbesteding. KLJ vraagt aan de actoren in het onderwijs 

om het aanbod (een combinatie van theorie en praktijk) uitgebreid en flexibel te maken. Aan 

schoolverlaters moeten we niet de vraag stellen wat ze goed kunnen of wat ze geleerd hebben, 

maar vooral wat ze graag doen. In overleg met hen vinden we misschien een oplossing om 

slaagpercentages bij studies te doen stijgen en het noodzakelijk jobhoppen bij jongeren te 

beperken. 

 

De afstand naar bepaalde voorzieningen is één van 

de grootste nadelen van wonen op het platteland. 

Toch kunnen er geen sterke conclusies getrokken 

worden over de voorzieningen op het platteland. 

Jongeren hebben behoefte aan verschillende 

voorzieningen in het dorp waar ze wonen. Deze 

behoefte lijkt te ontstaan uit de wens om in een 

levendig dorp te wonen. Winkels en andere 

voorzieningen dragen bij aan een bruisend dorpsleven. Meer dan te voorzien in behoeften aan 

levensmiddelen zouden de voorzieningen ontmoetingsplaatsen kunnen zijn.  

 

Heel wat voorzieningen zijn om allerlei redenen weggetrokken uit het dorp, met alle gevolgen van 

dien. Niet alleen de fuifzaal en het jongerencafé, maar ook de buurtwinkel en het postkantoor. KLJ 

houdt een pleidooi voor een efficiënt behoud van de voorzieningen. Niet noodzakelijk de 

infrastructuur, dan wel de diensten die de voorzieningen leveren. KLJ is ervan overtuigd dat, in 

overleg met de bewoners, in elk dorp een beleid kan worden ontwikkeld waarbij via efficiënt 

ruimtegebruik de behoeften aan een woonst, vervoer, vrijetijdbesteding en andere voorzieningen 

kunnen ingelost worden. Enkele voorbeelden: Het 

dorpscafé zou ook een postpunt kunnen zijn. De 

bakker zou kaartjes voor het toneel kunnen verkopen. 

Het KLJ-lokaal zou twee avonden in de week kunnen 

omgetoverd worden tot een loket van de gemeente. 

KLJ vraagt om in elk dorp te luisteren naar de 

behoeften van de jongeren en creatieve oplossingen 

te bedenken waarin jongeren ook hun 

verantwoordelijkheid nemen. Op die manier blijven 

dorpen bruisen. 

KLJ is ervan overtuigd dat, in overleg 
met de bewoners, in elk dorp een 

beleid kan worden ontwikkeld waarbij 
via efficiënt ruimtegebruik de 

behoeften aan een woonst, vervoer, 
vrijetijdbesteding en andere 

voorzieningen kunnen ingelost worden. 

KLJ vraagt om in elk dorp te luisteren 
naar de behoeften van de jongeren en 

creatieve oplossingen te bedenken 
waarin jongeren ook hun 

verantwoordelijkheid nemen. Op die 

manier blijven dorpen bruisen. 
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