
	
Formulier	aanvraag	microgegevens	via	

de	vereenvoudigde	procedure	
 
Nummer van het oorspronkelijke contract 2013/29A  

Duid de reden van uw aanvraag aan: 
☒ Verlenging van het contract 
☒ Toevoeging van variabelen 
☐ Wijziging van de identiteit van de instelling 

 
Gegevens van de instelling die de aanvraag doet 
Benaming Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep 

TOR 
Land België 
KBO-nummer 0449.012.406 
Adres Straat Pleinlaan  

Nummer 2 
Bus Klik hier om tekst te typen. 
Postnummer  1050 
Gemeente Elsene 

 
Persoon die de instelling vertegenwoordigt 
Naam Glorieux 
Voornaam Ignace 
Functie Gewoon hoogleraar 
 
Contactpersoon 
Naam Glorieux 
Voornaam Ignace 
Functie Gewoon hoogleraar 
E-mailadres Ignace.Glorieux@vub.be 
Telefoonnummer 02/614 81 55  

 
1. Verlenging van het contract 

Redenen voor verlenging De verlenging heeft betrekking op de tijdsbestedingsgegevens 
van mensen en werden verkregen via een dagboekregistratie en 
de gekoppelde enquête van de Labor Force Survey (LFS). Het 
onderzoek/veldwerk liep van januari 2013 tot december 2013 en 
wordt in het verdere verloop van dit document aangeduid als 
‘TUS2013’. De toegepaste dagboekmethode volgde de 



richtlijnen uitgevaardigd door EUROSTAT. Via de 
dagboekmethode worden de tijdsbesteding van respondenten 
geregistreerd. Via de vragenlijst voor LFS2013 krijgen we een 
beeld van de werk gerelateerde kenmerken en 
werkomstandigheden waarin arbeid wordt verricht. 
 
De gegevensverlenging van zowel TUS2013 als ook LFS2013 
dient drie doelen. 
 
1. Tijdsbestedingsonderzoek vormt één van de belangrijkste 
onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep TOR van de Vrije 
Universiteit Brussel. Het in kaart brengen van 
tijdsbestedingspatronen is een algemene doelstelling van 
tijdsbestedingsonderzoek dat uitéén valt in een onuitputtelijke 
reeks van onderzoeksvragen. Verschillende onderzoeksprojecten 
binnen de onderzoeksgroep TOR zullen gebruik maken van de 
TUS2013-gegevens om de maatschappelijke krachten die zich 
tonen via de tijdsbesteding van mensen te bestuderen. Binnen 
dit kader werd een BELSPO-project ingediend dat gebruik maakt 
van de koppeling tussen dagboekonderzoek (TUS2013) en de 
Labor Force Survey (LFS2013) om via interoperabiliteit te komen 
tot een meer genuanceerde kijk op de werkomstandigheden, de 
timing van arbeid en de organisatie van arbeid.  
 
2. De koppeling tussen het dagboekonderzoek (TUS2013) en de 
Labor Force Survey (LFS2013) dient tevens het in kaart brengen 
van patronen van response en nonresponse op 
tijdsbudgetonderzoek. In andere onderzoekssettings waarbij 
dagboekonderzoek centraal staat is het dikwijls onmogelijk om 
deze patronen nader te analyseren door een gebrek aan 
achtergrondgegevens. Door de koppeling van de TUS2013- en 
LFS2013-data wordt deze data wel beschikbaar. Deze beschikt 
over een zeer rijke data over een subpopulatie van niet-
respondenten waarover doorgaans geen of slechts summiere 
informatie beschikbaar is. Op basis daarvan wordt getracht om 
een beter inzicht te verwerven in de achtergrondkenmerken van 
deelnemers ten opzichte van niet-deelnemers aan 
dagboekonderzoek. De resultaten zullen teruggekoppeld 
worden naar de FOD Economie ten behoeve van toekomstige 
dataverzamelingen door middel van dagboekonderzoek. In het 
kader van deze doelstelling wordt tevens getracht een 
vergelijking te maken tussen de nonresponse op het TUS2013-
onderzoek en de nonresponse op toekomst TBO-onderzoek. 
 
3. De kracht van tijdsbestedingsgegevens en van onderzoek 
schuilt niet enkel in de studie van de meest recente gegevens. 
Willen we maatschappelijke verandering en 
beleidsimplementaties beter begrijpen, dan zijn historische 



vergelijkingen een belangrijke bron voor wetenschappelijk 
onderzoek. Eerdere tijdsbestedingsonderzoeken werden 
uitgevoerd in 1966 (Szalai-onderzoek) en in 1999 en 2005 
(beiden uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie). Door opnieuw een toevallige 
steekproef van de bevolking (TUS2013) te bevragen wordt het 
mogelijk onderzoek te verrichten naar algemene trends in de 
tijdsbesteding van mensen en dit over een verloop van 10 tot 15 
jaar. 
 

Duur van de verlenging  4 jaar 
Werden de oorspronkelijke 
veiligheidsmaatregelen gewijzigd? 

☐ Ja1 
☒ Nee 

 
2.  Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag voor 
toevoeging 

De toe te voegen variabelen zijn noodzakelijk voor de analyse 
van de nonresponse op de TUS2013-bevraging. In de door ADSEI 
uitgevoerde studie nemen de respondenten in een eerste fase 
deel aan de Labor Force Survey. Voor deze enquête is de 
deelname in principe verplicht. Daarna worden de respondenten 
uitgenodigd om deel te nemen aan het dagboekonderzoek. Hun 
deelname hier is vrijblijvend. Dit maakt het mogelijk om een 
duidelijke response-analyse uit te voeren en om de 
wegingsfactoren te berekenen voor de TUS2013-data. De 
resultaten zullen teruggekoppeld worden naar de FOD Economie 
ten behoeve van toekomstige dataverzamelingen door middel 
van dagboekonderzoek. 

Gewenste variabelen Op het eind van de LFS2013-bevraging werd de volgende vraag 
opgenomen:  
 
De enquête naar de Arbeidskrachten zit er op. In 2013 
organiseren wij ook een enquête naar de tijdbesteding van de 
Belgische huishoudens. Het doel is een uniek en waardevol 
inzicht te krijgen in de wijze waarop Belgen hun tijd indelen en 
besteden (zoals tijd besteed aan het huishouden, aan sociale 
contacten, aan lezen, aan vrijwilligerswerk of aan eten en 
slapen). Hiervoor moeten alle gezinsleden van 10 jaar en ouder 
gedurende 2 dagen (één weekdag en één weekenddag) een 
dagboekje bijhouden en een vragenlijst invullen. Elk gezinslid dat 
deelneemt ontvangt hiervoor €15.  
 
Wenst uw gezin deel te nemen aan deze enquête?  
 
1: Ja  
2: nee 

                                                             
1 Gelieve een mail te sturen naar de dienst Data Warehouse naar het mailadres youri.baeyens@economie.fgov.be om de 
nieuwe veiligheidsmaatregelen uiteen te zetten 



 
Deze variabele is bekend onder de naam 
TUS_wish_to_participate 

 
3. Wijziging van de identiteit van de instelling 

Nieuwe benaming Klik hier om tekst te typen. 

Nieuw adres 

Straat Klik hier om tekst te typen. 
Nummer Klik hier om tekst te typen. 

Bus Klik hier om tekst te typen. 
Postnummer Klik hier om tekst te typen. 

Gemeente Klik hier om tekst te typen. 
Nieuwe persoon 
die de instelling 

vertegenwoordigt 

Naam Klik hier om tekst te typen. 
Voornaam Klik hier om tekst te typen. 

Functie Klik hier om tekst te typen. 

Nieuwe 
contactpersoon 

Naam Klik hier om tekst te typen. 
Voornaam Klik hier om tekst te typen. 

Functie Klik hier om tekst te typen. 
Telefoon Klik hier om tekst te typen. 

Mail Klik hier om tekst te typen. 
 

Voor de onderzoeker, Ignace Glorieux 
Klik hier om tekst te typen. 

Datum: 20/08/2018 
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