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Samenvatting 

De gezinsenquête streeft ernaar om de vinger aan de pols te houden bij gezinnen met minstens één kind 

jonger dan 25 jaar in Vlaanderen en (Nederlandstaligen in) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

voorliggende studie werd opgezet vanuit de bezorgdheid dat de eerste golf van de gezinsenquête in 

2016 onvoldoende representatief is om uitspraken te kunnen doen over kwetsbare gezinnen. In dit 

rapport presenteren we een literatuurstudie en een statistische analyse naar de representativiteit van 

de gezinsenquête op basis van een koppeling tussen de gegevens van de gezinsenquête en 

administratieve gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming.  We vinden 

dat de gezinsenquête ondanks een lage responsgraad representatief is voor de doelpopulatie. Dat is 

zeker het geval voor de zogenaamde ‘basis’ steekproef. In het kader van de gezinsenquête werd echter 

ook een ‘extra’ steekproef van personen met een niet-EU-herkomst gerealiseerd. Deze extra steekproef 

zorgt voor een voldoende vertegenwoordiging van een aantal specifieke groepen van kwetsbare 

gezinnen (gezinnen met een leefloon, laaggeschoolden) maar zorgt terzelfdertijd voor een 

oververtegenwoordiging van gezinnen met een niet-EU-herkomst. Om een voldoende, representatief 

beeld van Vlaamse gezinnen met kinderen te verkrijgen, zeker met betrekking tot herkomst als criteria, 

was deze extra steekproef niet nodig geweest. Volgende edities van de gezinsenquête vragen dan ook 

om voldoende reflectie: wat is het onderzoeksopzet en wie is de doelpopulatie? Wat wil men bereiken 

met een extra steekproef (inhoudelijke verdieping en/of methodologisch vergroten van het bereik)? We 

suggereren om gebruik te maken van reeds bestaande datasets, zoals de kansarmoedegegevens 

verzameld door Kind en Gezin om een extra steekproef van kwetsbare gezinnen te trekken. We 

bespreken tenslotte nog de mogelijke rol van administratieve gegevens in het organiseren van een 

nieuwe golf van de gezinsenquête en in het vermijden van item non respons, en we stellen een aantal 

strategieën voor om de respons te verhogen. 
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