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Voorwoord

Deze publicatie is het vijfde en afsluitende deel van de reeks Civil society en vrijwilligers-
werk, waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1994 ontwikkelingen op het 
maatschappelijk middenveld vanuit uiteenlopende invalshoeken in kaart brengt. In 
1993 kreeg het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) van de toenmalige minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur het verzoek aandacht te besteden aan ontwik-
kelingen in het vrijwilligerswerk. Het scp wilde zich niet beperken tot de concrete 
dienstverlening door vrijwilligers op afzonderlijke terreinen en evenmin tot kwanti-
tatieve ontwikkelingen. Gekozen werd voor een brede invalshoek met als uitgangs-
punt de vraag welke bijdrage het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en 
het vrijwilligerswerk leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van een vitale 
civil society. Met dat laatste wordt hier vooral gedoeld op het institutionele domein 
dat gedomineerd wordt door vrijwillige associaties, waarbij de deelname berust op 
een vrijwillige keuze.

Begonnen werd met een uitvoerige bezinning op de begrippen vrijwilligerswerk 
en civil society. Daarvoor werd in deel 1 (Civil society, verschenen in 1994) een aantal 
theoretische analyses bijeengebracht en in deel 2 (Maatschappelijke participatie in een 
middelgrote stad, eveneens 1994) verslag gedaan van een empirische verkenning van 
het verenigingsleven en bestuurlijk actieve vrijwilligers in Zwolle. In deel 3 (Vrijwil-
ligerswerk vergeleken, 1999) volgde een bundeling van secundaire analyses van inter-
nationale en landelijke gegevens, voornamelijk ontleend aan enquêteonderzoeken. 
In deel 4 (Landelijk verenigd, 2005) werden ontwikkelingen besproken, die zich in ons 
land bij grote maatschappelijke organisaties hebben voorgedaan. Naast de publica-
ties in deze serie kwamen ontwikkelingen in de civil society en de vrijwillige inzet 
ook regelmatig aan de orde in andere publicaties van het scp, zoals het Sociaal en 
cultureel rapport of De sociale staat van Nederland.

In de eerdere delen van de serie kwamen enkele belangrijke onderwerpen niet 
of nauwelijks aan de orde. Daartoe behoren de plaats van vrijwilligerswerk in de 
levensloop, de participatie van nieuwe Nederlanders, lokale initiatieven en plaatse-
lijke diversiteit, en tenslotte: allerlei nieuwe vormen van vrijwillige inzet die zich aan 
het ontwikkelen zijn. Het zijn thema’s die in deze publicatie wel uitgebreid ter sprake 
komen. Daarnaast worden enkele lijnen uit de eerdere rapporten doorgetrokken en 
geactualiseerd. Daartoe behoren onder andere de relatie tussen het aangesloten zijn 
bij een vereniging en het ontplooien van activiteiten ten behoeve van deze, interna-
tionale vergelijkingen, vrijwilligerswerk vanuit tijdbestedingsperspectief, levens-
beschouwing als morele motivatie en kerkelijkheid als sociaal netwerk bij het doen 
van vrijwilligerswerk. Een aantal bijdragen in de voorliggende publicatie bestaat uit 
bewerkingen van achtergrondstudies voor de Toekomstverkenning vrijwilligerswerk 2015, 
die het Sociaal en Cultureel Planbureau in juni 2007 uitbracht. De hoofdstukken zijn 
geschreven door verschillende auteurs. Dat betekent dat deze bundel thematisch 
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minder strak te begrenzen is dan een boek geschreven door een enkele auteur vanuit 
één perspectief. Alle hoofdstukken gaan over vrijwilligerswerk en voortdurend 
speelt de civil society als terrein of perspectief een rol, maar de benaderingswijze is 
afhankelijk van de aard van de beschikbare gegevens en zal verschillen per auteur en 
aspect van vrijwilligerswerk.

De serie Civil society en vrijwilligerswerk werd destijds gestart op verzoek van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in dit laatste deel komen 
interesses van het ministerie van vws voor levensloopsaspecten en de toekomst van 
het vrijwilligerswerk uitgebreid aan bod. Ik dank het ministerie en in het bijzonder 
dr. Pieter Hovens van de directie Maatschappelijke Ondersteuning voor hun niet 
aflatende belangstelling voor de serie. Namens de redacteuren dank ik tot de auteurs 
voor hun grote geduld en hun bereidheid om er ‘nog eens naar te kijken’.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Dit is het vijfde en afsluitende deel van de reeks Civil society en vrijwilligerswerk, waarin 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 1994 aspecten van de idee van civil 
society heeft belicht, ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld in kaart 
heeft gebracht en uitgebreid de participatie van individuen in vrijwillige verbanden 
heeft geanalyseerd.

Dit slotdeel start met een algemene verkenning van de tegenwoordige verschei-
denheid aan vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid (hoofdstuk 1). 
Moderne gemeenschapszin manifesteert zich vaak in de vorm van ‘lichte’ gemeen-
schappen, waarin de banden losser, kortstondiger, opener en informeler zijn. 
Althans, dat wordt door uiteenlopende auteurs gesteld. Of en in hoeverre dit het 
geval is, is een empirische vraag waarop in dit boek op meerdere plaatsen wordt 
ingegaan.

Algemeen beeld
Als een belangrijke indicator van actieve maatschappelijke inzet weerspiegelen 
ontwikkelingen in het lidmaatschap of donateurschap van maatschappelijke orga-
nisaties en vooral het vrijwilligerswerk nieuwe oriëntaties op de samenleving. In de 
in 2007 gepubliceerde Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (Dekker et al. 2007) zijn 
veel cijfers verzameld over de deelname van de Nederlandse bevolking aan vrijwil-
ligerswerk en andere vormen van vrijwillige inzet. Daar voegen we nu slechts enkele 
gegevens aan toe. Op Europees niveau blijkt Nederland eind 2004 een topper op 
twee dimensies van vrijwillige inzet: het actief zijn voor een of meer maatschappe-
lijke organisaties of daarvoor vrijwilligerswerk verrichten en het doneren van geld 
(geen lidmaatschapsbijdragen) aan organisaties. Uit een brede meting van vrijwil-
ligerswerk blijkt dat het percentage (incidentele) vrijwilligers in Nederland tussen 
1997 en 2007 vrij constant rond de 43% lag; een stringentere meting in 2007 komt op 
32% vrijwilligers. In de kwantitatieve toegift bij hoofdstuk 1 komt naar voren dat dat 
percentage sterk verschilt tussen bevolkingsgroepen. In verschillende hoofdstuk-
ken van dit boek worden wel aanvullende cijfers gegeven voor specifieke vormen van 
vrijwillige inzet (zoals het geven van geld in hoofdstuk 8 en de deelname aan lokale 
burgerinitiatieven in hoofdstuk 9 en 10) en voor specifieke groepen van de bevolking 
(zoals mensen in verschillende levensfasen in hoofdstuk 2 en 3 en groepen allochto-
nen in hoofdstuk 5). In hoofdstuk 1 kan Nederland samenvattend worden gekarak-
teriseerd als een land met een in Europees perspectief hoog niveau van vrijwillige 
inzet, waar geen substantiële neerwaartse trend in de deelname aan vrijwilligers-
werk is te signaleren.
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Levensloop
In deel A van deze bundel wordt vrijwillige inzet bezien vanuit het levensloopper-
spectief. Op basis van retrospectieve informatie uit de Familie-enquête Nederlandse 
bevolking van 2000 analyseren Stijn Ruiter en René Bekkers deze facetten van de vrij-
willigerscarrière van Nederlanders (hoofdstuk 2). Leeftijd, maatschappelijke status 
en arbeidsloopbaan zijn medebepalend voor de animo om lid te worden, de stabiliteit 
van de betrokkenheid en de bereidheid tot activisme, waarbij het patroon verschilt 
per type organisatie. In hoofdstuk 3 bespreekt Erik van Ingen combinaties van vrij-
willigerswerk en andere vormen van tijdbesteding. Vrijwillige inzet blijkt verbonden 
met een inspannender leefpatroon. In positieve zin is zij sterker gaan samenhangen 
met huishoudelijke en zorgtaken in het gezin, in negatieve zin met de beslomme-
ringen van een betaalde werkkring. Vrijwilligerswerk is sinds halverwege de jaren 
zeventig opgeschoven naar het zogenoemde legeneststadium, als de arbeidsloop-
baan ten einde is en de kinderen het huis uit zijn. In hoofdstuk 4 bespreekt Laila 
Faulk de beleving van vrijwilligerswerk en de motieven om er op bepaalde momenten 
mee te beginnen of te stoppen. De motieven en de ambities van vrijwilligers blijken 
duidelijk uiteen te lopen; dat geldt ook voor de aanleidingen om actief te worden. 
Faulk laat vrijwilligers ook reflecteren op het effect van belangrijke biografische 
overgangen (zoals verhuizing, samenwoning en huwelijk, gezinsuitbreiding, echt-
scheiding), op de repercussies van perikelen binnen organisaties en op de rol die de 
persoonlijke gezondheid speelt.

Immigranten
In deel B wordt ingegaan op de oriëntatie op vrijwillige inzet bij immigranten. We 
beginnen met een algemeen kwantificerend hoofdstuk van Paul Dekker en Joep 
de Hart, die zich baseren op een grootschalige enquête onder enkele allochtone 
groepen stedelingen (hoofdstuk 5); dan volgt een meer verdiepend hoofdstuk van 
Trees Pels (hoofdstuk 6). Dekker en De Hart bieden feitelijke gegevens over varië-
rende vormen van deelname aan de civil society door uiteenlopende etnische groepen 
en analyseren een aantal bepalende factoren. Pels gaat in haar hoofdstuk uitvoerig 
in op de achtergronden van participatieverschillen, de inzet in verschillende typen 
organisaties en informele verbanden, en de barrières die daarbij worden ervaren.

Waarden
In deel C behandelen we oude en nieuwe waarden met betrekking tot het vrijwil-
ligerswerk en de betekenis van kerkelijke netwerken. De rol van andere religieuze 
dimensies dan kerkgang is nog nauwelijks onderzocht en over die van alternatieve 
spiritualiteit is zelfs vrijwel niets bekend. In hoofdstuk 7 bespreekt Joep de Hart 
beide onderwerpen. Religieuze orthodoxie blijkt vooral gepaard te gaan met samen-
bindende vormen van sociaal kapitaal en als stimulans voor vrijwilligerswerk blijkt 
kerkelijke deelname effectiever dan andere religieuze aspecten. In hoofdstuk 8 
analyseren René Bekkers en Stijn Ruiter de rol die waarden spelen bij vrijwillige 
inzet. Zij vinden substantiële verschillen in vrijwillige inzet tussen oudere en jongere 
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generaties, die niet kunnen worden herleid tot veranderingen in sociaal vertrouwen, 
altruïstische waarden en postmaterialisme. De waarden bieden geen compensatie 
voor een voortschrijdende secularisatie. Anders dan bij het geven van tijd (vrijwil-
ligerswerk) mag die compensatie bij het geven van geld wel worden verwacht van een 
voortgaande onderwijsexpansie en vergrijzing.

Lokale diversiteit
In deel D wordt stilgestaan bij de lokale diversiteit in de vrijwillige inzet van bur-
gers en bij lokale initiatieven. Menno Hurenkamp en Matthijs Rooduijn behandelen 
nieuwe burgerinitiatieven en lokale vormen van actief burgerschap en hun banden 
met gevestigde maatschappelijke instituties en de politiek, met speciale aandacht 
voor de situatie in Utrecht en Smilde (hoofdstuk 9). In hoofdstuk 10 gaat Jeanet 
Kullberg in op hedendaagse initiatieven vanuit en ten aanzien van stedelijke wijken. 
Zij laat zien om wat voor soort initiatieven het gaat en brengt in kaart in hoeverre de 
kwaliteit van de wijk qua leefbaarheid en andere wijkkenmerken een rol speelt naast 
allerlei persoonlijke kenmerken van buurtbewoners.

Nieuwe vormen
In het slotdeel E van deze bundel staan twee hoofdstukken waarin nieuwe vormen 
van vrijwillige inzet worden besproken. Lucas Meijs en Judith van der Voort gaan in 
op ontwikkelingen die zich in het bedrijfsleven voordoen op het gebied van werk-
nemersvrijwilligerswerk (hoofdstuk 11). Zij stellen vast dat de relatie tussen de civil 
society en het bedrijfsleven duidelijk aan het veranderen is en illustreren dit door 
aandacht te besteden het maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) en het 
werknemersvrijwilligerswerk. Lesley Hustinx, Lucas Meijs en Esther ten Hoorn 
besluiten dit boek met een analyse van het geleid vrijwilligerswerk als een nieuwe 
strategie om vrijwilligerswerk te bevorderen (hoofdstuk 12). Zij behandelen de 
bestaansgrond en de varianten hiervan, en werken vier voorbeelden nader uit.

Vervolgonderzoek
Voor de verdere verkenning van de toekomst van het vrijwilligerswerk is onderzoek 
naar de vraagkant van organisaties minstens zo belangrijk als onderzoek naar de 
aanbodkant van meer en minder tot vrijwillige inzet geneigde burgers. Voor een 
toenemend tekort door een afnemende bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, lijkt 
over de hele linie geen sprake. De oorzaak lijkt eerder te liggen bij een kwantitatief 
en kwalitatief gestegen vraag en bij problemen bij de matching van vraag en aanbod.

Behalve de vrijwilligersorganisaties – organisaties die als zodanig drijven op vrij-
willigers en/of daarop zijn aangewezen voor het uitvoeren van hun kerntaken – zijn 
ook andere organisaties steeds belangrijker geworden voor het vrijwilligerswerk: 
overheidsorganisaties en ook bedrijven. Afgezien van het aloude vraagstuk van de 
verplichtendheid van morele overwegingen en sociale verwachtingen, is er steeds 
meer sprake van een inzet die vrijwel onlosmakelijk is verbonden met bepaalde 
maatschappelijke en economische posities (als gebruiker van voorzieningen, als 
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werknemer) of die vanuit een min of meer economisch eigenbelang alleszins redelijk 
wordt gevraagd in een ruilrelatie (met als tegenprestatie minder contributie of een 
opeisbare wederdienst).

Na dit afsluitende deel in de serie Civil society en vrijwilligerswerk en divers ander 
onderzoek naar maatschappelijke organisaties en lidmaatschappen, willen we nieuw 
scp-onderzoek vooral richten op de lossere verbanden tussen privésfeer en georga-
niseerde civil society. Vanzelfsprekend zullen we daarnaast de ontwikkelingen in de 
georganiseerde civil society, in lidmaatschappen en donateurschappen, en in meer 
of minder traditionele vormen van vrijwilligerswerk blijven volgen.
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1 Vrijwilligerswerk vanuit de civil society

Paul Dekker en Joep de Hart

Ik wilde de sportacademie gaan doen, en ik dacht: als ik dan trainingen geef, dan kan ik 
alvast een beetje oefenen, kijken of ik het leuk vind. Puur eigenbelang. Hmm… als ik er nu 
aan terugdenk, het leek zo nobel, maar eigenlijk deed ik het voor mezelf.

Man (31 jaar)

Ik vind ook dat je het moet doen als je het leuk vindt om te doen. Want waarom doe je het 
anders? Vanuit morele verplichting? Dat vind ik dus onzin. Daar heeft niemand iets mee te 
maken. Het is gewoon dat ik ervoor gevraagd ben, en dat ik toevallig in die business zat en 
dat ik het leuk vind.

Man (33 jaar)

Ik doe het ook vanuit het geloof. Ik heb gezegd, ik werk nu niet meer, ik ben ontslagen, 
laat ik mijn leven nu maar in dienst stellen van de Heer. Dus ik denk, laat ik dan maar 
vrijwilligerswerk doen. En, nou, ik ben ook wel het type mens dat geen nee kan zeggen.

Vrouw (52 jaar)

Hulp bieden daar waar nodig is, waar ze geen betaalde krachten voor kunnen aannemen. Met 
die achtergrond heb ik overal vrijwilligerswerk gedaan. Je voelt dat het nodig is. En je wordt 
ervoor gevraagd. […] Eigenlijk is het ons met de paplepel ingegoten.

Vrouw (65 jaar)

Dit zijn vier motivaties om vrijwilligerswerk te doen, geplukt uit portretten verderop 
in deze bundel (hoofdstukken 2-4). Niet alleen de motivaties lopen uiteen, maar 
ook de specifieke activiteiten, de settings waarbinnen ze plaatsvinden en de groe-
pen die geacht worden er profijt van te hebben. Wel gaat het steeds om ‘werk dat in 
enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve 
van anderen of de samenleving’; dit is de definitie van vrijwilligerswerk waarmee 
we het eerste deel van de serie Civil society en vrijwilligerswerk in 1994 zijn begon-
nen (Dekker 1994: 11). Van een gemeenschappelijke ervaring met vrijwilligerswerk 
is nu, vijftien jaar later, waarschijnlijk minder sprake dan toen. We beginnen deze 
inleiding van het slotdeel met een algemene verkenning van de tegenwoordige ver-
scheidenheid aan vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid (§ 1.1). Na een 
kwantitatief intermezzo (§ 1.2) introduceren we de volgende hoofdstukken (§ 1.3) 
en tot slot wijzen we het vrijwillig associëren buiten ‘georganiseerd verband’ aan als 
onderwerp waar we ons in de toekomst meer op willen richten (§ 1.4).
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1.1 Hebban olla vogala

Uit de landelijke enquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) enige jaren 
terug hield naar de toekomstverwachtingen en toekomstzorgen van de Nederlanders 
kwam een duidelijke discrepantie naar voren tussen waarop gehoopt en waarvoor 
gevreesd wordt (scp 2004). Nederlanders hopen op meer sociale verbondenheid 
en gemeenschapszin, maar ze vrezen de komst van een hardere en meer prestatie-
gerichte samenleving. Er lijkt sprake van een hunkering naar meer solidariteit, en 
dat zal zeker niet minder zijn geworden met de huidige kredietcrisis. De longing for 
belonging komt onder andere tot uitdrukking in het zoeken naar nieuwe vormen van 
verbondenheid, bijvoorbeeld rondom de dood van bekende Nederlanders, in de vorm 
van stille tochten, bij nationale herdenkingen, rondom het koningshuis als symbool 
van nationale eenheid, bij grote sporttoernooien, in de vorm van internetcommu-
nities of via jeugdsubculturen (De Hart 2005). Uit ander onderzoek blijkt dat goed 
burgerschap sterk wordt geassocieerd met sociale betrokkenheid en zorg voor de 
medemens (Dekker en De Hart 2005).

Voor een deel wordt het verlangen naar meer solidariteit ingegeven door nostalgie 
naar een wereld die voorbij is (waarbij niet zelden de jaren vijftig als referentiepunt 
fungeren); anderzijds wordt dit verlangen waarschijnlijk gevoed door een verscherpt 
besef dat individuele vrijheid en zelfontplooiing ook hun schaduwzijden kennen. 
De grotere dynamiek en institutionele vervluchtiging van moderne samenlevingen 
is door een groot aantal auteurs aan de orde gesteld (bijv. Beck 1986; Giddens 1991; 
Bauman 2000 en 2005). Wuthnow spreekt van ‘poreuze instituties’, veranderlijk en 
met veel grensverkeer, waarin mensen minder op een strak georganiseerde wijze 
participeren en makkelijker switchen (Wuthnow 1998: 81, 83, 203, 219 e.v.). Dit 
betekent niet dat solidariteit en sociale betrokkenheid zijn verdwenen – niet in de 
bekommernis van de mensen, maar ook niet als feitelijke realiteit, zoals zal blijken 
in de volgende hoofdstukken. Moderne gemeenschapszin manifesteert zich vaak 
via ‘lichte’ gemeenschappen, waarin de banden losser, kortstondiger, opener en 
informeler zijn (Wuthnow noemt dit loose connections; de Franse socioloog Maffe-
soli gebruikt de term neo-tribus, Granovetter spreekt van weak ties en Zijderveld van 
thin institutions) (Granovetter 1973; Maffesoli 1988; Wuthnow 1998; Zijderveld 2000; 
Duyvendak 2004; Duyvendak en Hurenkamp 2004; Hurenkamp en Kremer 2006). 
En dat is nog maar een greep uit de kwalificaties die in omloop zijn. De grondteneur 
is: in de Nederlandse civil society1 komen nieuwe groepen, netwerken en sociale 
verbanden op; er manifesteren zich innovatieve vormen van vrijwillige inzet die beter 
aansluiten bij het hedendaagse levensgevoel en leefpatroon. Of en in hoeverre dit het 
geval is, is een empirische vraag waarop in de volgende hoofdstukken meermaals 
wordt ingegaan. Aan het eind van dit openingshoofdstuk zal duidelijk worden dat de 
scp-onderzoeksgroep Participatie en Bestuur de komende jaren meer aandacht wil 
schenken aan nieuwe en informele initiatieven op het maatschappelijk middenveld.
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Nederlanders lijken hun organisaties op te bouwen zoals veel vogels dat met hun 
nest doen: ogenschijnlijk elk op eigen wijze, maar je vindt er vaak de hele omgeving 
in terug. Een groot aantal ontwikkelingen in het maatschappelijke milieu wordt 
in de literatuur gerelateerd aan veranderingen binnen de civil society, en elders is 
daar uitvoerig op ingegaan (Dekker et al. 2007). In de hoofdstukken van deze studie 
keren ze eveneens regelmatig terug: ontzuiling en ontkerkelijking, toenemend 
opleidingsniveau, groeiende tijdsdruk en mobiliteit, welvaart en de cultuur van de 
verzorgingsstaat, de succesvolle emancipatie van bevolkingsgroepen, de verbreiding 
van hedonistische en postmaterialistische waardeoriëntaties, de opkomst van de 
meerkeuzemaatschappij en de overgang van een standaardbiografie naar een keuze-
biografie, individualisering, informatisering, internationalisering…

Als een belangrijke indicator van actieve maatschappelijke inzet weerspiegelen 
ontwikkelingen in het lidmaatschap of donateurschap van maatschappelijke orga-
nisaties en vooral het vrijwilligerswerk nieuwe oriëntaties op de samenleving. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft een toekomstverkenning uitgevoerd naar 
vrijwillige inzet en onderzoek gedaan bij maatschappelijke organisaties, waarbij ook 
bestuurders van deze organisaties om een diagnose zijn gevraagd (scp 2004); er lijkt 
zich een verschuiving aan te dienen in de binding met organisaties en instituties die, 
aan de hand van enige trefwoorden, in het ideaaltypische schema van tabel 1.1 kan 
worden samengevat (De Hart 2005; Dekker et al. 2007; Van den Berg et al. 2008; vgl. 
Kuperus 2005; zie ook hoofdstuk 4).

Tabel 1.1
Betrokkenheid in verleden en toekomst: individualisering en informalisering

traditionele betrokkenheid
(het traditionele lid)

betrokkenheid in de toekomst
(de moderne sympathisant/deelnemer)

ideologische motivatie, vorm belangrijk, 
voorschriften

pragmatisch, vanuit concrete ervaring, gevoel/geraakt 
worden belangrijk (more caught than taught)

‘van de wieg tot het graf’ biografische Passung belangrijk

intrinsiek en vanzelfsprekend zoekgedrag, periodieke kosten-batenanalyse

genormeerd en verplicht autonoom en vrijwillig

externe autoriteit, volgens sjablonen van een  
specifieke traditie (clubgevoel)

‘zelfontdekkend leren’, geloofwaardigheid verbonden 
met aansprekende personen

dualistisch, binnenwereld-buitenwereld poreuze grenzen, openheid, pluralistisch

monocultuur, vaste rollen meerdere keuzes, flexibele rollen

in groepsverband individueel georiënteerd

statisch, herhaling, regelmatige participatie dynamisch, ad hoc, in bijzondere situaties

vaste plaats, fysiek aanwezig/bereikbaar mobiel, virtueel aanwezig/bereikbaar

fundament van leefstijl, bron van solidariteit een faciliteit voor leefstijl, ‘billboardfunctie’

zo veel mogelijk met zijn allen in kleine (sub)groepjes

landelijk-centralistisch, formele structuur, hiërarchisch 
van opbouw (met lokale vertakkingen)

lokaal georiënteerd, informele circuits belangrijk, 
afgestemd op plaatselijke netwerken en media

Bron: SCP
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Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de indruk dat bij 
het vrijwilligerswerk een sterker accent komt te liggen op kortetermijnprojecten 
met welomschreven taakstellingen en doelstellingen. Tijdsintensieve vormen van 
betrokkenheid maken plaats voor kapitaalintensieve vormen; juist zij die de beschik-
bare 24 uur per etmaal als harde beperking ervaren, hebben qua financiële middelen 
vaak nog wel de ruimte. Men doneert dan liever aan een behartigenswaardige zaak 
of professionele organisatie dan dat men zich erop vastlegt elke woensdagavond in 
het verenigingsgebouw te verschijnen om met andere amateurs routineus te gaan 
vergaderen of wisselende hand-en-spandiensten te verlenen (terwijl veel activiteiten 
die het verenigingsleven overeind houden toch fysieke aanwezigheid vereisen).2 De 
band met organisaties wordt minder gekenmerkt door de vertrouwde nestgeur van 
een collectief gedeeld milieu en meer door de ambitie kennis te maken met interes-
sante mensen en activiteiten. Kleine, lokale groepen van mensen met een gemeen-
schappelijke interesse bieden op veel terreinen een aantrekkelijk alternatief voor de 
anonimiteit van grootschalige organisaties.

1.2 Een kwantitatief intermezzo

In de Toekomstverkenning van 2007 zijn veel cijfers over de deelname van de 
Nederlandse bevolking aan vrijwilligerswerk en andere vormen van vrijwillige inzet 
bij elkaar gezet (Dekker et al. 2007: 29-47). Daar wordt hier naar verwezen omdat 
er sindsdien nauwelijks nieuwe algemene cijfers beschikbaar zijn gekomen. In de 
volgende hoofdstukken worden wel aanvullende cijfers gegeven voor specifieke 
vormen van vrijwillige inzet – zoals het geven van geld in hoofdstuk 8 en de deel-
name aan lokale burgerinitiatieven in hoofdstuk 9 en 10 – en voor specifieke groepen 
van de bevolking – zoals mensen in verschillende levensfasen in hoofdstuk 2 en 3 
en groepen allochtonen in hoofdstuk 5. We beperken we ons hier tot een Europese 
positionering van Nederland en tot een enkele tabel met deelnamecijfers aan vrijwil-
ligerswerk op deelterreinen.3

Figuur 1.1 toont de huidige 27 eu-lidstaten op twee dimensies van vrijwillige inzet 
eind 2004: horizontaal het actief zijn voor een of meer maatschappelijke organisaties 
of daarvoor vrijwilligerswerk verrichten en vertikaal geld doneren (geen lidmaat-
schapsbijdragen) aan organisaties.4 Nederland blijkt een topper op beide dimensies 
en die positie wordt bevestigd door tal van andere onderzoeken.5
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Figuur 1.1
Het vrijwillig geven van tijd (x-as) en geld (y-as) aan maatschappelijke organisaties in de 
Europese Unie eind 2004 (in procenten van de bevolking van 15 jaar en ouder)

Bron: Eurobarometer 62.2 (najaar 2004)
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SE = Zweden
SI = Slovenië
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Tabel 1.2 brengt voor Nederland ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk op een 
aantal terreinen in beeld aan de hand van het Permanent onderzoek naar de leef-
situatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).
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Tabel 1.2
Vrijwilligerswerk naar sector, 1997-2007 (in procenten van de bevolking van 18 jaar en ouder)

1997 1999 2001 2003 2004 2007

sportvereniging 12 14 13 14 13 13

culturele vereniging (zang, muziek, toneel) 5 5 5 5 5 5

hobbyvereniging 5 5 5 5 4 5

jeugdwerk 4 4 5 4 4 4

school (oudercommissie, bestuur, bibliotheek, 
leesouder e.d.) 9 9 9 8 9 9

arbeidsorganisatie 4 4 3 2 2 2

levensbeschouwelijke groep 9 8 9 8 8 9

politieke organisatie 1 2 1 1 1 1

andere organisaties 8 7 6 7 7 13a

minstens één van deze 46 45 43 42 43 44
a In 2007 zijn enkele extra vrijwilligerswerkcategorieën in de POLS-enquête opgenomen. Door deze verandering is 

het percentage personen dat vrijwilligerswerk doet voor ‘andere organisaties’ niet zonder meer vergelijkbaar met de 
voorgaande jaren.

Bron: CBS (POLS’97-’04) gewogen resultaten; CBS (StatLine)

Afgezien van de sprong bij het vrijwilligerswerk voor ‘andere organisaties’ tussen 
2004 en 2007, waarschijnlijk veroorzaakt door een verandering van de vraagstelling, 
overheerst over een periode van ruim tien jaar de stabiliteit. Tussen 42% en 45% 
van de Nederlandse bevolking doet in de zes metingen wel eens vrijwilligerswerk. 
Andere onderzoeken vertonen vaak aanzienlijk grotere schommelingen dan de hier 
gepresenteerde pols-enquête, maar ook daaruit komen geen sterke trends naar 
voren (zie ook hoofdstuk 3). Er zijn ook geen grote verschuivingen tussen terreinen 
van activiteit te signaleren. Over de aard van de activiteiten zijn helaas geen over 
cijfers beschikbaar die over een langere periode te vergelijken zijn.6 In de eerder 
genoemde Toekomstverkenning hebben we het voor de komende jaren daarom 
gehouden op een gelijkblijvend niveau van vrijwilligerswerk (Dekker et al. 2007: 
42-43). Vooralsnog is er geen reden om daarop terug te komen.

Samenvattend blijkt Nederland in deze paragraaf een land met een in Europees per-
spectief hoog niveau van vrijwillige inzet, waar geen substantiële neerwaartse trend 
in de deelname aan vrijwilligerswerk is te signaleren. In de kwantitatieve toegift 
bij dit hoofdstuk is gebleken dat er tussen bevolkingsgroepen wel grote verschil-
len bestaan in de deelname aan vrijwilligerswerk. Aan die verschillen wordt in deze 
bundel vanuit verschillende perspectieven aandacht besteed.



23Vrijwilligerswerk vanuit de civil society

1.3 Van vrijwilligerscarrières tot McVoluntarization

Jeugd, volwassenheid, ouderdom: het menselijk leven kent zo zijn stadia, en dat 
is niet alleen een lichamelijk gegeven; de in de moderne tijd allengs verfijnende 
onderscheidingen binnen de levensboog (zuigeling, baby, dreumes, peuter, kleuter, 
schoolkind, puber, adolescent, jongvolwassene enz.) zijn ook verbonden met rolwis-
selingen en veranderingen van activiteitenpatronen. In een befaamde monoloog 
wordt dat door de moralist Jacques in Shakespeares As you like it (ii, vii) uit de doeken 
gedaan: de mens speelt op het werelds schouwtoneel vele rollen, ‘his acts being seven 
ages’. Het levensloopperspectief op vrijwillige inzet, waaraan deel A van deze bundel 
is gewijd, behoort tot de aspecten die in de eerdere delen van de Civil Society-reeks 
onderbelicht bleven. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gege-
vens wordt daar ingegaan op de vrijwillige inzet per levensfase. Wanneer start men 
doorgaans zijn vrijwilligersloopbaan en op welk moment beëindigt men deze? Welke 
factoren spelen daarbij een rol? Hoe is dit gerelateerd aan de binding met organisa-
ties en aan verschillen tussen organisaties? Op basis van retrospectieve informatie 
uit de Familie-enquête Nederlandse bevolking van 2000 analyseren Stijn Ruiter en 
René Bekkers deze facetten van de vrijwilligerscarrière van Nederlanders (hoofdstuk 
2). Leeftijd, maatschappelijke status en arbeidsloopbaan zijn medebepalend voor 
de animo om lid te worden, de stabiliteit van de betrokkenheid en de bereidheid tot 
activisme, waarbij het patroon verschilt per type organisatie. De auteurs sluiten af 
met enkele prognoses.

In het verlengde van eerdere analyses die De Hart van tijdbestedingsonderzoeken 
(tbo’s) maakte in Vrijwilligers vergeleken (De Hart 1999) bespreekt Erik van Ingen in 
hoofdstuk 3 combinaties van vrijwilligerswerk met andere vormen van tijdbesteding. 
Hij gaat in op mogelijke verschuivingen in het vrijwilligerswerk van het spitsuur van 
het leven naar de marges van de beroepscarrière en latere fases van de levensloop. 
Marten Toonders onsterfelijke markies De Cantecler markeerde zijn adellijke status 
middels een lege agenda, maar het moderne levensadagio luidt eerder: ik ren dus 
ik ben. Veel afspraken en een volle dagindeling geven aanzien, bij jongeren al net 
zozeer als in zakenmilieus of onder ambtenaren die hogerop willen. Elke clubbe-
stuurder weet dat drukte een veel gebezigd argument is om zich aan taken te ont-
trekken. ‘Mensen die krap in hun tijd zitten, doen het minst’, zo luidt een van de vele 
bon mots die aan de Duitse schrijver en fysicus Georg Lichtenberg (1742-1799) zijn 
toegeschreven. Maar is het ook waar? Uit de door Van Ingen in hoofdstuk 3 bespro-
ken cijfers blijkt dat de zaken genuanceerder liggen. In positieve zin is vrijwilligers-
werk sterker gaan samenhangen met huishoudelijke taken en zorgtaken in het gezin 
(hier heeft Lichtenberg dus ongelijk), in negatieve zin daarentegen met de beslom-
meringen van een betaalde werkkring. Vrijwilligerswerk is sinds halverwege de jaren 
zeventig opgeschoven naar het zogenoemde legeneststadium: de arbeidsloopbaan 
is ten einde en de kinderen zijn het huis uit – dat schept ruimte. In meer algemene 
zin constateert van Ingen dat vrijwillige inzet verbonden is met een inspannender 
leefpatroon.
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In de vele beleidsstukken en wetenschappelijke beschouwingen die over het vrijwil-
ligerswerk verschijnen wordt meestal over het hoofd van de vrijwilligers heen van 
gedachten gewisseld en tot conclusies gekomen. In hoofdstuk 4 komen zij zelf aan 
het woord. Op basis van interviews bespreekt Laila Faulk de beleving van vrijwil-
ligerswerk en de motieven om er op bepaalde momenten mee te beginnen of te stop-
pen. De motieven en de ambities van vrijwilligers blijken duidelijk uiteen te lopen; 
dat geldt ook voor de aanleidingen om actief te worden. Faulk laat vrijwilligers ook 
reflecteren op het effect van belangrijke biografische overgangen (zoals verhuizing, 
samenwoning en huwelijk, gezinsuitbreiding, echtscheiding), op de repercussies van 
perikelen binnen organisaties en op de rol die de persoonlijke gezondheid speelt.

Al sinds de grote volksverhuizingen in de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk 
zijn de Lage Landen vertrouwd met de vestiging van migranten, afkomstig uit een 
uitheemse cultuur (Lucassen en Penninx 1994; Jongeneel et al. 1996; Obdeijn en 
Schrover 2008). Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw ging het voornamelijk om 
Europese immigranten en rijksgenoten. Dat is veranderd. In de afgelopen decennia 
is het aantal niet-westerse immigranten sterk gestegen. De nieuwkomers brachten 
behalve hun taal, religie en culturele identiteit ook hun oriëntatie op vrijwillige inzet 
mee. De kennis daarvan vertoont nog altijd grote lacunes. Het onderwerp ontbrak 
tot op heden in de Civil Society-reeks. Dit keer wordt er - in deel B - eerst op ingegaan 
in een algemeen kwantificerend hoofdstuk van onze hand, op basis van een groot-
schalige enquête onder enkele allochtone groepen stedelingen (hoofdstuk 5), en 
vervolgens in een meer verdiepend hoofdstuk van Trees Pels van het Verwey-Jonker 
Instituut (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 5 biedt feitelijke gegevens over variërende vormen 
van deelname aan de civil society door uiteenlopende etnische groepen; daarnaast 
wordt een aantal bepalende factoren geanalyseerd. Pels gaat in haar hoofdstuk uit-
voerig in op de achtergronden van participatieverschillen, de inzet in verschillende 
typen organisaties en informele verbanden en de barrières die daarbij worden erva-
ren. In het tweede deel van haar hoofdstuk gaat zij in op de toekomst en signaleert 
zij een aantal ontwikkelingen die zich aandienen.

Oude en nieuwe waarden met betrekking tot het vrijwilligerswerk en de beteke-
nis van kerkelijke netwerken zijn onderwerpen waaraan wel al eerder aandacht is 
geschonken in deze reeks studies. Twee thema’s kwamen daarbij nog niet aan bod 
en zijn nu bijeengebracht in deel C. De bijdrage van kerkgangers aan de Nederlandse 
civil society is gedocumenteerd in een uitgebreide internationale literatuur, maar 
de rol van andere religieuze dimensies (zoals de geloofsinhoud, de mate van theo-
logische orthodoxie en religieuze ervaringen) is veel minder onderzocht. Over die 
van alternatieve spiritualiteit (die voor een groot deel uit nogal geïndividualiseerd 
spiritueel zoekgedrag bestaat en tot voor kort werd aangeduid als ‘new age’) is tot 
op heden zelfs nagenoeg niets bekend. In hoofdstuk 7 bespreekt Joep de Hart beide 
onderwerpen aan de hand van gegevens uit de God in Nederland-onderzoeken. 
Hij constateert dat religieuze orthodoxie vooral gepaard gaat met samenbindende 
vormen van sociaal kapitaal en dat bij zowel katholieken als protestanten de effec-
ten van kerkelijke deelname als stimulans voor vrijwilligerswerk overwegen boven 
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die van andere religieuze aspecten. Een andere leemte in de serie Civil Society-
publicaties vormde de rol die waarden spelen bij vrijwillige inzet, een onderwerp dat 
in hoofdstuk 8 door René Bekkers en Stijn Ruiter wordt behandeld aan de hand van 
het Geven in Nederland-onderzoek. Zij vinden substantiële verschillen in vrijwil-
lige inzet (vrijwilligerswerk, geefgedrag en ook lidmaatschappen) tussen oudere 
en jongere generaties, die niet kunnen worden herleid op veranderingen in sociaal 
vertrouwen, altruïstische waarden en postmaterialisme. Zulke waarden verschillen 
niet duidelijk tussen de generaties of ze hebben weinig effect op de vrijwillige inzet. 
De waarden bieden geen compensatie voor de voortschrijdende secularisatie. Anders 
dan bij het geven van tijd (vrijwilligerswerk) mag die compensatie bij het geven van 
geld wel worden verwacht van een voortgaande onderwijsexpansie en vergrijzing.

Op andere plaatsen hebben we er wel over geschreven (o.a. De Hart en Dekker 2003), 
maar nog nauwelijks in de Civil Society-reeks: lokale diversiteit in de vrijwillige inzet 
van burgers en lokale initiatieven. Groeiende onverschilligheid van de bewoners 
tegenover hun buurt en hun distantie ten aanzien van elkaar, de teloorgang van de 
buurt als een geïntegreerde gemeenschap en de afbrokkeling van sociale verbanden 
die hun zwaartepunt daarin hebben: het zijn ontwikkelingen die even vaak worden 
waargenomen als betreurd en die de afgelopen decennia veelvuldig tot speerpunt 
van stedelijk beleid en stadsvernieuwingsprojecten zijn gemaakt. En al worden ze 
zelden nauwkeurig omschreven en aangewend voor een grote verscheidenheid aan 
verschijnselen: begrippen als sociale vernieuwing en integraal beleid zijn in hoge 
mate gevormd door de veronderstelde relatie tussen het buurtleven en bredere 
gemeenschapsgevoelens of inzet voor de samenleving. In deel D van deze bundel 
behandelen Menno Hurenkamp en Matthijs Rooduijn nieuwe burgerinitiatieven en 
lokale vormen van actief burgerschap, de onderwerpen en samenstelling hiervan en 
hun banden met gevestigde maatschappelijke instituties en de politiek, met speci-
ale aandacht voor de situatie in Utrecht en Smilde (hoofdstuk 9). Zij onderscheiden 
verschillende typen binnen dergelijke initiatieven, gaan in op de doelstellingen en 
aanleidingen hiervan, en analyseren de maatschappelijke en politieke status.

‘Stadtluft macht frei’, heette het al in de Middeleeuwen. Door velen is de stad 
beschouwd als bron van de moderne cultuur. De cultuurhistoricus Oswald Spen-
gler noemde de mens een ‘stedenbouwend dier’ (‘ein städtebauendes Tier’) en de 
wereldgeschiedenis ‘de geschiedenis van de stadsmens’ (Spengler 1979 [1923]: 661). 
Voor Spengler c.s. zijn steden de voorlopers en de bakermat van de beschaving. Maar 
vandaag de dag worden ze eerder gezien als concentratiepunten van problemen en 
crisisverschijnselen: vervuiling, etnische tegenstellingen, overbevolking, verpaupe-
ring, criminaliteit, anonimiteit, achterstand. In zijn essay De metropolis en het geeste-
lijke leven (1903) fungeert de metropool bij Georg Simmel als paradigmatisch voor het 
leven in de moderne samenleving (zoals de democratie dat was voor De Tocqueville, 
het kapitalisme voor Marx en de bureaucratie voor Weber). ‘Modern society acknow-
ledges no neighbour’, zo luidt de typering door Disraëli van een schaduwzijde van het 
moderne leven, die hij het meest pregnant meende aan te treffen in de grote steden 
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van zijn tijd (Nisbet 1966: 52; vgl. Williams 1960: 106). Hij staat bepaald niet alleen in 
zijn diagnose, destijds niet en ook niet heden ten dage. In hoofdstuk 10 gaat Jeanet 
Kullberg gedetailleerd in op hedendaagse initiatieven vanuit en ten aanzien van ste-
delijke wijken. Zij laat zien om wat voor soort initiatieven het gaat en brengt in kaart 
in hoeverre de kwaliteit van de wijk qua leefbaarheid en andere wijkkenmerken een 
rol speelt naast allerlei persoonlijke kenmerken van buurtbewoners. Daarnaast gaat 
zij onder andere in op de toebedeling van taken aan verantwoordelijke instanties en 
de plaats van bewonersparticipatie in stedelijke vernieuwingsprogramma’s.

Allerlei nieuwe vormen van vrijwillige inzet zijn ten slotte eveneens een onder-
werp waaraan tot dusver weinig aandacht is geschonken. In het slotdeel E van deze 
bundel staan twee hoofdstukken van externe auteurs waarin dit uitvoerig wordt 
behandeld. Scepsis over een te dominante staat lag vanaf de verlichting ten grond-
slag aan het theoretiseren over de civil society, later kwam daar de beduchtheid voor 
een commercialisering van vrije en ideële burgerinitiatieven als een niet minder 
levendig sentiment bij. Dat een grotere rol voor het bedrijfsleven niet per se hoeft 
uit te lopen op lokale en nationale varianten van McVoluntarization laten Lucas 
Meijs en Judith van der Voort zien in hoofdstuk 11, waar zij de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven met betrekking tot werknemersvrijwilligerswerk bespreken. Meijs en 
Van der Voort stellen vast dat de relatie tussen de civil society en het bedrijfsleven 
duidelijk aan het veranderen is en illustreren dit door het maatschappelijk betrok-
ken ondernemen en het vrijwilligerswerk van werknemers te bespreken. Zij doen 
dit vanuit verschillende optieken of ambitiemodellen. De gangbare opvatting van 
de civil society als maatschappelijke sfeer die bij uitstek wordt gedragen door vrije 
burgerinitiatieven en het vrijwillig associëren, geeft aanleiding tot vraagtekens 
bij de recente aanzetten tot vaak niet zo vrijwillige vormen van zogenoemd geleid 
vrijwilligerswerk. Lesley Hunstinx, Lucas Meijs en Esther ten Hoorn besluiten dit 
boek met een analyse van het geleid vrijwilligerswerk als een nieuwe strategie om 
vrijwilligerswerk te bevorderen (hoofdstuk 12). Zij behandelen de bestaansgrond en 
de varianten hiervan, en werken vier voorbeelden nader uit. In hun conclusies stellen 
zij het maatschappelijk belang, de toekomst en de beleidsimplicaties van het geleid 
vrijwilligerswerk aan de orde.

1.4 Tot besluit: hoe nu verder?

Uit de hier kort geïntroduceerde analyses en beschouwingen van deze bundel volgt 
geen beleids- en onderzoeksagenda voor de vrijwillige inzet of het vrijwilligerswerk 
in de komende jaren. In onze Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (Dekker et al. 
2007) hebben we de verschillende trends, waarschijnlijke beleidsopties en mogelijke 
organisatorische ontwikkelingen zo goed mogelijk geïnventariseerd en op de hand 
gewogen om vooral tot een kwantitatieve verwachting te komen. Die kwam erop neer 
dat het aanbod van vrijwilligers tot in het midden van het volgende decennium tame-
lijk stabiel zal blijven. Er is geen reden om nu op die verwachting terug te komen. Wel 
herhalen wij hier de waarschuwing uit de Toekomstverkenning dat globale stabiliteit 
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geen nijpende tekorten uitsluit op deelterreinen zoals dat van de vrijwillige zorg. 
Herhaald zij ook de basiskanttekening dat de toekomst niet primair afhangt van 
sociale en culturele trends, maar van de wijze waarop organisaties daarop reageren 
en nieuwe mogelijkheden aanbieden. Voor de verdere verkenning van de toekomst 
van het vrijwilligerswerk is onderzoek naar de vraagkant van organisaties minstens 
zo belangrijk als onderzoek naar de aanbodkant van meer en minder tot vrijwillige 
inzet geneigde burgers. Beschikbaar onderzoek naar de vraag van organisaties laat 
naast wijd verspreide zorgen over het toekomstige aanbod verschillen zien in de 
feitelijk ervaren tekorten. Van een toenemend tekort door afnemende bereidheid om 
vrijwilligerswerk te doen, lijkt over de hele linie geen sprake. We hebben eerder te 
maken met een kwantitatief en kwalitatief gestegen vraag en met problemen bij de 
matching van vraag en aanbod (Devilee 2005; Dekker et al. 2008).

Behalve de vrijwilligersorganisaties – organisaties die als zodanig drijven op vrijwil-
ligers en/of daarop zijn aangewezen voor het uitvoeren van hun kerntaken – zijn 
ook andere organisaties steeds belangrijker geworden voor het vrijwilligerswerk: 
overheidsorganisaties en ook bedrijven. Ze stimuleren bepaalde vormen van vrijwil-
ligerswerk (en bemoeilijken onbedoeld het werk soms ook) en ontwikkelen allerlei 
relaties met vrijwilligersorganisaties. Begonnen we de serie Civil society en vrijwilli-
gerswerk in 1994 met het profileren van de civil society als een door vrijwilligheid en 
ongedwongen en onbaatzuchtig burgerlijk initiatief gekenmerkte ruimte op afstand 
van staat, markt en privésfeer, in de loop van de tijd hebben we meer aandacht 
besteed aan de overgangsgebieden. Dat resulteerde in de al herhaaldelijk genoemde 
Toekomstverkenning (Dekker et al. 2007) in een plaatje met veel initiatieven in de 
marges van de civil society. Figuur 1.2 toont daarvan een licht aangepaste versie met 
in de titel ‘vrijwillige en maatschappelijke inzet’ omdat de vrijwilligheid lang niet 
altijd evident is. Afgezien van de aloude vraag in hoeverre morele overwegingen en 
sociale verwachtingen verplichtend zijn, is er steeds meer sprake van een inzet die 
vrijwel onlosmakelijk is verbonden met bepaalde maatschappelijke en economische 
posities (als gebruiker van voorzieningen, als werknemer) of die vanuit een min of 
meer economisch eigenbelang alleszins redelijk wordt gevraagd in een ruilrelatie 
(met als tegenprestatie minder contributie of een opeisbare wederdienst).
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Figuur 1.2
Vrijwillige en maatschappelijke inzet aan de randen van de civil society

staat markt

privésfeer

non-profits 

civil society

bestuursfuncties

voorleesouders bardiensten

maatschappelijke stages werknemersvrijwilligerswerk

inspraakorganen

puur vrijwillig initiatief

cliëntenraden

buurtorganisaties tijdbanken

informeel vrijwilligerswerk 

mantelzorg

Figuur 1.2
Titel

In de slothoofdstukken van deze bundel wordt aan verschillende nieuwe vormen 
aandacht besteed: in hoofdstuk 11 aan vormen van corporate volunteering, die vooral 
in de rechter bovenhoek van figuur 1.2 gezocht moeten worden (zie ook Meijs 2008) 
en in hoofdstuk 12 aan vormen van ‘geleid vrijwilligerswerk’, die meer in de linker 
bovenhoek te positioneren zijn. Het ‘informele vrijwilligerswerk’, dat onder in de 
figuur een tussenpositie inneemt tussen de civil society en de mantelzorg en infor-
mele hulp in de privésfeer, krijgt in deze bundel minder aandacht.7 De kleinschalige 
burgerinitiatieven van hoofdstuk 9 komen het meest in de buurt.

Na dit afsluitende deel in de serie Civil society en vrijwilligerswerk en divers 
ander onderzoek naar maatschappelijke organisaties en lidmaatschappen (Van de 
Berg et al. 2008), willen we ons in nieuw scp-onderzoek vooral richten op de lossere 
verbanden tussen de privésfeer en de georganiseerde civil society. Het belang van 
informele verbanden voor zowel de politieke betrokkenheid als de sociale betrokken-
heid en zingevingsvraagstukken wordt met name door Amerikaanse auteurs naar 
voren gebracht (o.a. Schudson 1998; Wuthnow 1994, 1998, 2001; Fine en Harrington 
2004), maar heeft in ons land empirisch nog weinig aandacht gekregen. Het gaat 
hier in zekere zin om het doortrekken van individualisering- en informaliseringten-
densen binnen de civil society zoals aangeduid in tabel 1.1. Die leiden niet alleen tot 
veranderende gezagsverhoudingen en typen ‘emotieregulering’ (Wouters 2008), zich 
manifesterend in meer assertiviteit, lossere omgangsvormen en meer kortstondige 
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affiniteiten in de aanhang en achterban van bestaande organisaties. Er ontwikkelen 
zich ook nieuwe organisatie- en werkwijzen die we voorlopig maar even aanduiden 
als informele groepen: groepjes mensen die regelmatig samenkomen om te ijveren 
voor een bepaald doel, vanwege een gedeelde interesse, of om elkaar tot steun te zijn. 
Vaak ontbreekt een institutioneel kader; typerend zijn de kleinschaligheid, persoon-
lijke contacten en het ontbreken van formele organisatiekenmerken (in de vorm van 
statuten, een officieel adres, functieomschrijvingen, registratie bij de Kamer van 
Koophandel, e.d.). Dat betekent niet dat elke sociale structuur ontbreekt: meestal is 
er wel sprake van een rolverdeling en leiderschap, een gedeeld verleden en vaste acti-
viteiten, dingen die van nieuwkomers worden verwacht, enzovoort. Evenmin bete-
kent het dat informele groepen een wereld op zich vormen. Er zijn naar verwachting 
(zie hoofdstuk 9) allerlei contacten met gevestigde maatschappelijke organisaties. 
Die organisaties kunnen ook het kader vormen waarbinnen informele groepsvor-
ming optreedt buiten de formele relaties en officiële activiteiten om. De conceptuele 
en empirische begrenzing van het verschijnsel van informele groepen zal ons nog 
wel wat hoofdbrekens kosten.

Vanzelfsprekend zullen we daarnaast de ontwikkelingen in de georganiseerde 
civil society, lidmaatschappen en donateurschappen, en meer en minder traditionele 
vormen van vrijwilligerswerk blijven volgen.
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Noten

1 In het eerste deel van deze serie (Dekker 1994) is het begrip ‘civil society’ uitgebreid 
verkend. Grofweg wordt het gebruikt als aanduiding van een ideaal voor de hele maat-
schappij en als aanduiding voor een deel van de bestaande maatschappij. Het maatschap-
pelijke ideaal is dat van een samenleving van vrije, verantwoordelijke en zelfbesturende 
burgers en wordt als alternatief geschetst voor feodale verhoudingen en absolutistische 
heerschappij, of later voor communistische dictaturen en maatschappijen die beheerst 
worden door marktverhoudingen en commercie. Als maatschappelijke sfeer wordt de 
civil society in ieder geval onderscheiden van de staatssfeer, vrijwel altijd ook van de 
markt, het bedrijfsleven en het betaalde werkt, en meestal ook van de sfeer van intieme 
relaties, gezinnen en kleinschalige indformele verbanden. Positief gezegd omvat de 
civil society dan terreinen waarin vrijwillige associaties dominant zijn, dat wil zeggen 
verbanden waarin burgers zich anders dan vanwege verplichtingen van de overheid en 
financiële prikkels van de markt committeren om samen iets te doen tot wederzijds 
genoegen of voor een gemeenschappelijk of ideëel belang. Er zijn echter tal van auteurs 
die striktere eisen stellen, bij voorbeeld dat de civil society uitsluitend bevolkt wordt door 
nonprofits of dat activiteiten gericht moeten zijn op ideële belangen. Een basishypothese 
van veel onderzoek over de civil society is dat haar bestaan als bloeiende sfeer van de 
maatschappij bijdraagt aan of zelfs een voorwaarde is voor het dichterbij brengen van het 
gelijknamige maatschappelijke ideaal (zie verder bv. Dekker 2002 en Buys et al. 2009).

2 Overigens is er nog altijd een duidelijk positieve relatie tussen het geven van tijd en het 
geven van geld, niet alleen op individueel niveau (Bekkers 2001; zie ook par. 8.4) maar 
ook op het niveau van landen (zie figuur 1.1). Verschillen in de geneigdheid te geven zijn 
blijkbaar belangrijker dan verschillen in de keuze tussen soorten gift. Verder onderzoek 
naar die keuze zou ook interessant zijn op een niveau tussen individuen en landen, 
namelijk van organisaties. Te denken is dan aan de serviceclubs, doorgaans afkomstig 
uit de Verenigde Staten en oorspronkelijk daterend van rond 1900, met in Nederland 
tegenwoordig bijna 50.000 leden. Dit zijn clubs als Rotary, Lions, Roundtable, Seropti-
misten, Kiwanis of Ladies’ Circle. Ze zijn niet alleen op interne dienstbaarheid en onder-
linge steun gericht, maar schenken ook tijd en geld aan maatschappelijke doelen – een 
schoolvoorbeeld van samenbindend sociaal kapitaal als basis voor overbruggend sociaal 
kapitaal (zie bv. www.serviceclubs.eu; Schuyt et al. 2007: 163 e.v.).

3 De belangrijkste informatiebron voor de toekomstverkenning, de tijdbestedingson-
derzoeken, hebben een vijf jarenritme en nieuwe gegevens zullen pas in 2010 worden 
verzameld. Een ander belangrijk scp-bestand, dat van de enquêtes Culturele Verande-
ringen in Nederland, wordt in principe elk even jaar aangevuld. De data tot en met 2006 
zijn gebruikt in de toekomstverkenning. In 2008-2009 [als u doelt op een jaar begin-
nend in 2008 en eindigend in 2009, schrijf dan 2008/‘09]wordt in een langere periode 
 geënquêteerd en de gegevens hiervan zullen pas medio 2009 beschikbaar zijn.  

4 Op de vragenlijst worden dertien organisaties of organisatietypen opgesomd, van sport-
vereniging en vakbond tot kerkelijke instelling en politieke partij, alsmede een afslui-
tende categorie van ‘andere belangengroepen voor specifieke doelen, zoals vrouwen, 
mensen met een specifieke seksuele geaardheid of lokale aangelegenheden’. Dezelfde 
databron gebruikten we eerder om de actieve en vrijwilligerswerk verrichtende leden als 
percentage af te zetten tegen het totale aantal leden van organisaties (Van den Berg et al. 
2008: 66). Dan blijkt Nederland met de Noordelijke landen (en in dit geval Luxemburg) 
een land met een grote aanhang van organisaties, waarvan een groot deel van de leden 
echter niet actief is. Ook die positionering is overeenkomstig eerder onderzoek.
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5 Zij het met variatie. Eind 2006 levert een nagenoeg ongewijzigde meting van activiteit en 
vrijwilligerswerk als op de horizontale as van figuur 1.1 Nederland opnieuw een tweede 
plaats op, maar nu met 55%, na Oostenrijk (60%) en direct gevolgd door Zweden (53%). 
Hekkensluiter is dan opnieuw Bulgarije (10%), maar Roemenië doet het dan beter (18%; 
ec 2007: 34-36). Enquêteonderzoeken leveren begrijpelijkerwijs niet alleen heel verschil-
lende resultaten op afhankelijk van de vraagstelling, er zijn ook minder begrijpelijke 
verschillen als vrijwel identieke vragen in verschillende onderzoeken of op verschillende 
tijdstippen worden gesteld (Morales 2002; Dekker en Van den Broek 2006).   

6 In het onderzoek Geven in Nederland wordt sinds enkele jaren wel naar activiteiten 
gevraagd. Volgens dat onderzoek doet van de vrijwilligers in 2006 (al of niet naast elkaar) 
94% aan externe dienstverlening (21% klussen, 16% vervoer bieden, 15% informatie 
en advies geven, 15% bezoek/gezelschap, 14% training en scholing, 9% persoonlijke 
raadgeving en 4% therapie en verzorging), 78% aan organisatie-interne activiteiten (31% 
bestuurlijke taken, 17% fondsen werven en collecteren, 23% kantoorwerk en administra-
tie en 6% belangen behartigen) en 27% aan andere activiteiten (Bekkers 2007: 102).

7 De ruimtelijke presentatie van figuur 1.2 helpt om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk 
en verwante activiteiten te signaleren en te ordenen, maar brengt niet in beeld dat het in 
de kern vaak gaat om combinaties van mensen en middelen uit meer dan twee institutio-
nele sferen en om de vermenging van de handelingslogica’s van staat, markt en gemeen-
schap. Eliasoph (2009) analyseert in dit verband ‘geklutste organisaties’ waarin de 
persoonlijke inzet van professionals uit non-profits, de publieke verantwoordingsplicht 
van overheidsbemoeienis en de economische discipline van particulier geld worden 
gecombineerd tot maatschappelijke initiatieven waarin echte vrijwilligers niet per se een 
glansrol vervullen en waarbij hun inzet soms zelfs schadelijk is. 
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Toegift: Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in het  
  avo 2007

In de hoofdstukken 2 tot en met 12 worden verschillende databestanden gebruikt om 
diverse bevolkingsgroepen te belichten. We gaan hier wat verder in op de vergelijk-
baarheid van cijfers en geven op basis van een grootschalig onderzoek een totaal-
indruk van de verscheidenheid die er in de bevolking bestaat in de deelname aan 
vrijwilligerswerk. Tabel T1.1 biedt een overzicht van het lidmaatschap van en vrij-
willigerswerk voor een aantal soorten organisaties; de gegevens zijn afkomstig uit 
het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) van 2007. In dat onderzoek 
gaven meer dan 11.000 personen van 16 jaar en ouder op een schriftelijke vragenlijst 
aan of ze lid en/of vrijwilliger van de vermelde organisaties waren.1 

Volgens het avo was in 2007 59% van de bevolking lid van een of meer organisaties 
en deed 25% voor één of meer van die organisaties vrijwilligerswerk. Deze percenta-
ges zijn lager dan in ander onderzoek waarin wordt geïnformeerd of men ‘wel eens’ 
vrijwilligerswerk doet. Volgens de Eurobarometerenquête die gebruikt is voor figuur 
1.1, was in Nederland in 2004 meer dan 80% van de bevolking lid van een vrijwillige 
organisatie (Van den Berg et al. 2008: 66) en volgens de pols-gegevens in tabel 1.2 
verrichtte in 2007 44% (wel eens) vrijwilligerswerk. Volgens het onderzoek Leef situatie 
allochtone stedelingen 2004-2005 (las), dat wordt gebruikt in hoofdstuk 5, verricht 
41% van de autochtone stedelingen vrijwilligerswerk (tabel 5.6), volgens het onder-
zoek God in Nederland is 36% van de bevolking als vrijwilliger te betitelen (zie para-
graaf 7.3), volgens een enquête van Culturele Veranderingen in Nederland doet 45% 
wel eens vrijwilligerswerk en doet 25% dat gemiddeld een uur of meer per week (tabel 
7.1); dat laatste percentage zit aardig in de buurt van de ongeveer kwart van de bevol-
king dat volgens het Tijdsbestedingsonderzoek vrijwilligerswerk verricht (tabel 3.1).

Het is op zich geen enkel probleem dat de cijfers verschillen afhankelijk van de 
vraagstelling. Vrijwilligerswerk is geen ondubbelzinnig begrip in de literatuur en 
mensen hebben er verschillende associaties bij. Door verschillende metingen blijft 
de verscheidenheid in beeld en per meting kan er worden vergeleken in de tijd en 
tussen groepen. De avo-cijfers zijn hoger dan tijdbestedingsmetingen die focussen 
op regelmatige activiteit. Ze zijn vergeleken met andere ‘wel eens’-metingen aan de 
lage kant, waarschijnlijk vooral door de schriftelijke vraagstelling en omdat er geen 
massaorganisaties zoals de anwb en omroepverenigingen worden genoemd en ook 
kerken c.q. levensbeschouwelijke organisaties ontbreken. Daar zullen respondenten 
bij de restcategorie ‘ander soort’ dan vaak ook niet zelf aan denken. 

Wat het vrijwilligerswerk betreft zal een rol spelen dat in de vragen verenigingen cen-
traal staan. Niet genoemd worden instellingen die geen lidmaatschap (of donateur-
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schap) kennen, zoals verzorgingstehuizen, scholen en bibliotheken. Het is daarom 
goed dat elders op de vragenlijst ook nog in het algemeen naar het verrichten van 
vrijwilligerswerk wordt gevraagd. Bij die vraag geeft 21% van de geënquêteerden 
te kennen gemiddeld een uur of meer vrijwilligerswerk per week te verrichten. Dat 
percentage overlapt voor een groot deel met het percentage dat bij de organisatie-
vraag vrijwilligerswerk meldde. Gecombineerd doet 32% volgens minstens één van 
de vragen vrijwilligerswerk en die vrijwilligers zullen we verderop in kaart brengen.2 
Daarbij letten we niet op het terrein van vrijwilligerswerk. Wat de terreinen betreft 
komt in overeenstemming met de cijfers in tabel 1.2 en ander onderzoek in tabel T1.1 
sport als belangrijkste naar voren. Van de Nederlanders doet 10% wel eens vrijwil-
ligerswerk voor een sportvereniging; van alle voor de organisaties werkzame vrij-
willigers (laatste kolom) is maar liefst 40% (ook) in een sportvereniging actief.

Tabel T1.1
Lidmaatschap en vrijwilligerswerka in 2007, bevolking van 16 jaar en ouder (in procenten;  
n = 11.390)

lidmaat-
schap

vrijwilligers -
werk

vrijwilligerswerk als aan-
deel van vrijwilligersb

politieke partij of vereniging 4 1 6

werkgeversorganisatie, vakbond of 
 middenstandsorganisatie 15 1 3

organisatie voor een specifiek maatschappelijk doel 
(actiegroepen, Wereldwinkel, Amnesty enz.) 8 3 10

organisatie op het gebied van natuur en milieu 
(Natuurmonumenten, Greenpeace e.d.) 18 1 4

onderwijs- of schoolvereniging 7 4 16

vrouwenvereniging of -bond 3 1 5

sportvereniging 27 10 40

zang-, muziek- of toneelvereniging of vereniging voor 
beeldende vorming (schilderen, beeldhouwen e.d.) 6 3 11

hobbyvereniging 4 2 6

jeugdvereniging, clubhuis, padvinderij 2 2 7

ander soort vereniging of organisatie 13 8 31

minstens één van bovenstaande organisaties 59 25 100

verricht minstens één uur vrijwilligerswerk per weekc 21

a ‘Wilt u voor ieder van de onderstaande verenigingen of organisaties aankruisen of u daar wel of niet lid van bent?’ en 
‘Wilt u ook aankruisen of u daar wel eens vrijwilligerswerk voor verricht? (d.w.z. onbetaald werk waarvoor u maximaal 
een onkostenvergoeding krijgt)?’

b Leesvoorbeeld: van de mensen die voor minstens één organisatie vrijwilligerswerk verrichtten, deed 6% iets voor 
politieke partijen, 16% iets voor een school- of onderwijsvereniging, enzovoort; bij elkaar opgeteld is dat meer dan 
100%, omdat vrijwilligers op meer gebieden actief kunnen zijn.  

c ‘Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk (dat wil zeggen onbetaald werk waarvoor u maximaal een 
onkostenvergoeding krijgt)?’

Bron: SCP/CBS (AVO’07)
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Tabel T1.2 brengt verschillen in de deelname aan vrijwilligerswerk in kaart. Vermeld 
worden afwijkingen in het percentage vrijwilligers in diverse sociaaldemografische 
categorieën en groepen met een verschillende geloofsovertuiging en politieke voor-
keur. Helaas zijn in dit onderzoeksbestand (avo’07) geen meer specifieke indicato-
ren voor waardeoriëntaties en sociale houdingen aanwezig.

In de lijn van eerder onderzoek vinden we minimale sekseverschillen en een gerin-
gere deelname aan vrijwilligerswerk in de jongste leeftijdsgroep. In afwijking van 
ander onderzoek doet de oudste onderzoeksgroep minder dan de tussengroep 
van 35-54-jarigen. Dat was in eerder onderzoek ook zo, maar de laatste jaren is de 
deelname aan vrijwilligerswerk vaak het grootst bij ouderen (Dekker et al. 2007: 
36-38; zie ook hoofdstuk 8). Dat heeft mogelijk te maken met het accent dat in de 
avo-meting op lidmaatschapsorganisaties ligt; bij een vraagstelling met meer 
focus op vrijwillige zorg en dienstverlening zou wellicht meer vrijwilligerswerk bij 
ouderen zijn geregistreerd.3 Uit ander onderzoek (zie verder hoofdstuk 6 en 7) blijkt 
dat autochtonen vaker vrijwilligerswerk doen dan allochtonen, waarbij niet-westerse 
allochtonen weer minder deelnemen dan westerse. Let men op de ongecorrigeerde 
en gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingen in tabel T1.2, dan ziet men wel dat 
de achterstand van de laatste groep kleiner zou zijn als ze niet op andere kenmerken 
van de rest van de bevolking zou verschillen. Vooral het gemiddeld lagere opleidings-
niveau zal haar parten spelen (zie verder hoofdstuk 6). De opleidingsverschillen in 
tabel B1.2 zijn substantieel – 43% van de hogeropgeleiden is vrijwilliger, tegen 22% 
van de lageropgeleiden – en de factor opleidingsniveau boet ook niet in aan belang 
door rekening te houden met andere kenmerken. Mensen met betaald werk doen 
meer vrijwilligerswerk dan anderen. Gecontroleerd voor de statistische effecten van 
andere kenmerken heeft een minder dan volledige baan (of een voltijdse opleiding) 
een positief effect op de vrijwillige inzet. In het noorden en oosten van het land 
doen iets meer mensen vrijwilligerswerk dan in het westen, maar als met andere 
kenmerken rekening wordt gehouden maakt het landsdeel geen verschil meer uit. 
De ongecontroleerde verschillen zijn waarschijnlijk vooral een gevolg van verschil-
len in verstedelijking. Die doorstaan een controle op effecten van andere kenmerken 
wel goed. In de minst stedelijke gemeenten zijn meer vrijwilligers aan te treffen dan 
in de meest stedelijke (volgens tabel T1.2 respectievelijk 37% en 27%). Op de lokale 
diversiteit in de vrijwillige inzet wordt verder ingegaan in de hoofdstukken 9 en 10. 

Tot slot een woord over religie en politiek. Mensen die zich tot een christelijke 
geloofsgemeenschap rekenen, zijn vaker vrijwilliger dan wie zich tot de islam bekent 
of nergens toe wenst te behoren.4 Anders dan bij de andere religieuze catego-
rieën verdwijnt het effect van de islam als rekening wordt gehouden met de andere 
kenmerken (waaronder niet-westers allochtoon, dat sterk overlapt). Bij de politieke 
voorkeuren staan cda, GroenLinks en vooral ChristenUnie met veel vrijwilligers 
tegenover pvv’ers en de groep zonder partijvoorkeur met weinig vrijwilligers. Die 
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verschillen kunnen statistisch niet geheel worden herleid tot andere verschillen, 
zoals geloof, stedelijkheid en opleidingsniveau.

Tabel T1.2
Vrijwilligerswerk naar diverse achtergronden in 2007, afwijkingen van het bevolkingspercentage 
(in procentpunten en in relatieve kansenverhoudingen; n = 10.724)

totaal
33%a

relatieve kansenverhoudingenb

ongecorrigeerd gecorrigeerd 

man (49%) + 1 – –

vrouw (51%) – 1 0,88** 0,83***

leeftijd: 16-34 jaar (28%) – 4 – –

35-54 jaar (39%) + 4 1,42*** 1,48***

≥ 55 (33%) – 2 1,09 1,22**

autochtoon (81%) + 2 – –

westers allochtoon (10%) – 6 0,67*** 0,74***

niet-westers allochtoon (9%) –11 0,54*** 0,70***

opleidingsniveau: laag (tot mavo) (29%) –11 – –

midden (mavo tot hbo) (42%) + 1 1,79*** 1,78***

hoog (hbo+) (29%) +10 2,62*** 2,65***

geen betaald werk of voltijdse opleiding (35%) – 4 – –

betaald werk < 36 uur (22%) + 4 1,42*** 1,15*

betaald werk ≥ 36 uur (34%) + 1 1,25*** 0,95

voltijdse opleiding (9%) – 1 1,14 1,26*

landsdeel: west (47%) – 1 – –

noord (10%) + 4 1,24** 1,14

oost (21%) + 2 1,17** 0,99

zuid (22%) – 1 1,01 0,90

stedelijkheid van gemeente: weinig of niet (33%) + 4 – –

matig (21%) + 1 0,87* 0,90

sterk (27%) – 1 0,80*** 0,85**

zeer (18%) – 6 0,63*** 0,66***

rekent zich niet tot een kerk of levens-
beschouwing (42%) – 4 – –

rooms-katholiek (29%) + 2 1,34*** 1,41***

Nederlands-hervormd en gereformeerd (19%) + 6 1,58*** 1,43***

islamitisch (3%) –12 0,64** 1,22

anders (7%) + 4 1,46*** 1,45***

partijvoorkeurc: PvdA (18%) – 0 – –

CDA (18%) + 7 1,37*** 1,19*

VVD (12%) + 2 1,09 0,95
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Tabel T1.2 (vervolg)

totaal
33%a

relatieve kansenverhoudingenb

ongecorrigeerd gecorrigeerd 

SP (12%) – 2 0,90 0,88

ChristenUnie (4%) +20 2,32*** 1,75***

GroenLinks (4%) +15 1,86*** 1,61***

PVV (3%) – 9 0,65** 0,68*

D66 (2%) + 6 1,29 1,07

andere partij (3%) + 4 1,18 1,10

geen voorkeur (niet gestemd, wil niet zeggen, 
e.d.) (25%) –10 0,62*** 0,73***
- = referentie-categorie.
a Het bevolkingspercentage van 33% wijkt af van de 32% in tabel T1.1, doordat hier een aantal respondenten afvalt 

vanwege ontbrekende gegevens.
b Relatieve kansenverhoudingen (odds ratios) groter dan 1 geven aan dat er in de betreffende categorie meer 

geneigdheid is tot vrijwilligerswerk dan in de referentiecategorie (per kenmerk steeds de als eerste vermelde 
categorie). Coëfficiënten kleiner dan 1 duiden op een geringere geneigdheid vrijwilligerswerk te doen, ongecorrigeerd 
(zonder rekening te houden met de effecten van andere kenmerken) en gecorrigeerd (daar wel rekening mee 
houdend). Significatie: * < 0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001 (tweezijdig).

c Op basis van de partijkeuze bij de Tweede Kamer-verkiezingen van november 2006. De PvdA is als referentiecategorie 
genomen, omdat het aandeel vrijwilligers bij de stemmers op deze partij overeenkomt met het bevolkingscijfer.

Bron: CBS/SCP (AVO’07)

Om een indruk te geven van de gecombineerde statistische effecten en eventueel 
groepen met opvallend veel en weinig vrijwilligerswerk op het spoor te komen, is 
met behulp van zogeheten chaid-analyses met de sociaaldemografische kenmerken 
uit tabel T1.2 (dus met weglating van geloof en politiek) gezocht naar contrastgroe-
pen met veel en weinig vrijwilligers. Onverwachte groepen zijn daar niet uitgeko-
men, maar de cumulatie van kenmerken toont wel grote verschillen. De deelname 
aan vrijwilligerswerk varieert van zeer laag in diverse categorieën laagopgeleiden 
(13% bij oudere allochtone mannen, 14% bij jongeren en 16% bij 35-54-jarigen in zeer 
stedelijke gebieden) tot 57% bij de categorie hoogopgeleide autochtonen in de minst 
stedelijke gebieden.
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Noten

1 Op de vragenlijst wordt naast ‘wel lid’ ook ‘geen lid’ en naast ‘wel vrijwilliger’ ook ‘geen 
vrijwilliger’ als antwoordmogelijkheid aangeboden, maar als men zich ergens niet mee 
identificeert, vult men vaak liever ook helemaal niets in. Dat is vooral bij de vraag naar 
vrijwilligerswerk het geval. Bij de vraag naar lidmaatschappen zetten 452 respondenten 
(4%) nergens een kruisje, bij de vraag naar vrijwilligerswerk doen 4409 respondenten 
(39%) dat. Het is niet uit te sluiten dat van de 361 respondenten (3%) die nergens een 
kruisje plaatsten een aantal het hele vragenblok vergat in te vullen, maar bij gebrek aan 
inzicht daarin is een redelijke aanname dat wie niets aankruist geen lid c.q. geen vrijwil-
liger is. Hoewel de vormgeving van de vragenlijst daar weinig aanleiding toe geeft, is ook 
voorstelbaar dat respondenten de vragen onjuist combineren en hun (minder actieve) 
lidmaatschap onvermeld laten als ze voor een organisatietype (meer actief ) vrijwilliger 
zijn. Dat kan leiden tot een onderschatting van het aantal lidmaatschappen. Dat is hier 
van minder belang, omdat het ons vooral om het vrijwilligerswerk gaat.       

2 Volgens beide metingen verricht 68% dus geen vrijwilligerswerk; 14% meldt vrijwilligers-
werk bij beide vragen, 11% alleen bij de organisatievraag en 7% alleen bij de tijdbeste-
dingsvraag. Als men het ‘wel eens’ in de organisatievraag te gemakkelijk vindt, zou men 
er ook voor kunnen kiezen alleen te kijken naar vrijwilligers die gemiddeld minstens 
een aantal uren aan vrijwilligerswerk besteden, maar dat zou vrijwilligers uitsluiten die 
vanwege het onregelmatige karakter van hun activiteit geen gemiddelde invullen. De hier 
vermelde percentages voor 2007 komen in hoge mate overeen met die van het avo van 
2003: ook toen deed volgens beide vraagstellingen 68% geen en 14% wel vrijwilligers-
werk; 13% deed het alleen volgens de organisatievraag en 5% alleen volgens de tijdbeste-
dingsvraag.  

3 Een rol kan ook spelen dat we hier geen bovengrens hanteren, terwijl Dekker et al. (2007) 
en Bekkers en Ruiter (zie hoofdstuk 2 en 8) een maximumleeftijd van 74 aanhouden. 
Een meer gedetailleerde indeling van de avo-respondenten laat zien dat de deelname 
aan vrijwilligerswerk onder mensen boven de 74 jaar inderdaad veel lager is, maar 
daarmee komen de jongere ouderen nog steeds niet hoger uit dan de middengroepen: 
in de leeftijdsgroepen van 16-24 en 25-34 jaar doet 29% à 30% vrijwilligerswerk, bij de 
35-44-jarigen, 45-54-jarigen en 55-64-jarigen is dat 37%, bij de 65-74-jarigen 35% en bij de 
75-plussers 17% [U vergeet de leeftijd van 75 jaar!]. Behalve door een groter percentage 
vrijwilligers wordt de grotere hoeveelheid vrijwilligerswerk die ouderen volgens ander 
onderzoek verrichten ook en in sterkere mate veroorzaakt door hun grotere tijdinveste-
ring (Dekker et al. 2007: 37-38) [Opnemen in literatuurlijst bij de toelage (behalve als alle 
hoofdstuklijsten door de bureauredactie zijn samengevoegd tot 1 lijst.].

4 De kleine categorie ‘anders’ wordt waarschijnlijk vooral bevolkt door respondenten 
uit diverse kleinere protestantse kerkgenootschappen. De pkn (Protestantse Kerk in 
Nederland) wordt niet als antwoordmogelijkheid aangeboden, maar aangenomen mag 
worden dat in 2007 de meeste aanhangers daarvan zich nog hadden geïdentificeerd als 
Nederlands-hervormd of gereformeerd.





Deel A 
 
Vrijwilligerswerk in de levensloop

Verspreid over dit deel staan zes tekstkaders met portretjes van vrijwilligers. Ze zijn 
gebaseerd op uitvoerige interviews van Laila Faulk. De namen van de genoemde 
personen zijn gefingeerd.





43

2 Vrijwillige participatie gedurende de levensloop

Stijn Ruiter en René Bekkers

2.1 Veranderingen in de levensloop

In deze bijdrage onderzoeken we verschuivingen in het aanbod aan leden en vrijwil-
ligers in maatschappelijke organisaties die de afgelopen decennia plaatsvonden en 
geven we een schatting voor de komende jaren, tot en met 2015. Waar veel studies 
naar vrijwillige participatie voornamelijk gebaseerd zijn op dwarsdoorsnedeonder-
zoek, zullen we in deze bijdrage gebruikmaken van informatie over de participatie 
gedurende de levensloop van mensen. Met dwarsdoorsnedeonderzoek kan namelijk 
enkel het verband worden onderzocht tussen de mate van participatie ten tijde van de 
enquête en allerlei kenmerken van individuen en omgevingsfactoren. In dit hoofd-
stuk willen we een stap verder gaan door te onderzoeken welke factoren bevorderen 
dat mensen beginnen en stoppen met lidmaatschap van en vrijwilligerswerk voor 
maatschappelijke organisaties. We zullen aantonen dat gedurende de levensloop 
mensen op bepaalde momenten een grotere kans hebben te beginnen met deel-
name, terwijl ze op andere momenten juist een grotere kans hebben hun deelname 
te beëindigen. Daarnaast laten we zien dat verschuivingen in de samenstelling van 
de Nederlandse bevolking ook leiden tot verschuivingen in het aanbod aan leden en 
vrijwilligers in maatschappelijke organisaties.

De levensloop van Nederlanders is in de laatste decennia veranderd. Nederlanders 
blijven nu een langer gedeelte van hun leven in opleiding dan voorheen. Het gemid-
delde opleidingsniveau in Nederland is daardoor de afgelopen decennia aanzienlijk 
toegenomen. Naar verwachting neemt het opleidingsniveau de komende decennia 
verder toe. Volgens een prognose van Dekker et al. (2007) zal onder de 55-plussers het 
percentage met een hbo- of wetenschappelijke opleiding nog blijven toenemen: voor 
mannen van 23% in 2003 tot 28% in 2015, en voor vrouwen van 11% in 2003 tot 18% 
in 2015. Volgens dezelfde prognose zal het aantal alleenstaanden in Nederland de 
komende tien jaar toenemen: van 15,2% van de bevolking in 2005 naar 17,6% in 2015, 
ofwel zo’n 500.000 huishoudens. Ook het aantal eenoudergezinnen zal met ongeveer 
80.000 toenemen. Door verstedelijking van het platteland neemt het aantal inwoners 
van kleinere plaatsen af, daarnaast neemt de verhuismobiliteit toe. Ook zal door de 
vergrijzing het aandeel ouderen (65+) op de totale bevolking blijven stijgen: het aan-
deel zal verder toenemen van 14,3% in 2006 tot 19% in 2020 (Dekker et al. 2007).

De geschetste ontwikkelingen zijn waarschijnlijk van invloed op reeds ingezette 
en nog te verwachten verschuivingen in het aanbod aan leden en vrijwilligers in 
maatschappelijke organisaties. Zo zijn ouderen tussen 1980 en 2000 meer tijd gaan 
besteden aan vrijwilligerswerk (Knulst en Van Eijck 2002; Breedveld 2006). Het ligt 
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in de rede dat de toegenomen vitaliteit onder ouderen hier een grote rol in speelt. 
De 35- tot 64-jarigen blijken juist minder tijd aan vrijwilligerswerk en mantelzorg te 
zijn gaan besteden en meer tijd aan betaald werk. Blijkbaar heeft er zich een ver-
plaatsing voorgedaan in het aanbod van vrijwillige inzet van jongeren naar ouderen. 
De verlenging van de betaalde arbeidsloopbaan die in Nederland de komende jaren 
naar verwachting zal plaatsvinden zal een afname in het aanbod aan vrijwillige inzet 
tot gevolg kunnen hebben, zo blijkt uit een studie van Breedveld et al. (2004). Een 
toename van de arbeidsdeelname van ouderen met 10% zal de tijdbesteding aan vrij-
willige inzet met ongeveer 5% doen dalen. Een laatste verandering in de levens (maar 
niet zozeer in de levensloop) van Nederlanders zit in de kerkelijke betrokkenheid. Die 
loopt al sinds het begin van de twintigste eeuw terug en zal naar verwachting nog 
iets verder afnemen in de komende decennia, hetgeen zal resulteren in een betrok-
kenheid van ongeveer drie op tien Nederlanders (Becker en De Hart 2006: 39, 53).

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe lidmaatschap van verenigingen en deel-
name aan vrijwilligerswerk veranderen over de levensloop. Aan de hand van levens-
loopanalyses kunnen we een schatting maken van de ontwikkeling en eveneens 
nagaan welke invloed de hiervoor genoemde veranderingen in levenslopen de 
komende tijd zullen hebben op het aanbod van de vrijwillige inzet tot en met 2015.

2.2 Data

Voor onze analyses maken we gebruik van gegevens uit de Familie-enquête Neder-
landse Bevolking 2000 (fnb’00) (De Graaf et al. 2000). Deze enquête bevat voor 1561 
respondenten (850 primaire respondenten en 711 partners)1 levensloopgegevens over 
de betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties alsmede over de beroepscar-
rière, opleidingscarrière, verhuisgeschiedenis, relatiegeschiedenis, ontwikkelingen 
in de gezinssituatie en kerkelijkheid. Deze schat aan gegevens stelt ons in staat om 
de vrijwillige participatie gedurende de levensloop te bestuderen. Respondenten 
kregen een lijst van een aantal soorten maatschappelijke organisaties voorgelegd 
(zie internetbijlage B2 op www.scp.nl bij dit rapport) met de vraag of ze ten tijde van 
de enquête er lid van waren, en zo ja, sinds wanneer en of ze er ook vrijwilligers-
werk voor deden, en dan ook sinds wanneer. Alle respondenten die aangaven op dat 
moment niet lid te zijn van een bepaald type organisatie is gevraagd of, en zo ja van 
welk jaar tot welk jaar, ze na hun zestiende ooit lid geweest waren en of ze er toen 
ook in een bepaalde periode vrijwilligerswerk voor hadden gedaan. Op basis van 
de antwoorden op deze vragen kunnen we de vrijwillige participatie gedurende het 
leven van de respondenten in kaart brengen. We bepalen voor elk jaar in het leven van 
een respondent of hij/zij (1) lid wordt van een organisatie, (2) het lidmaatschap beëin-
digt, (3) begint met vrijwilligerswerk en (4) stopt met vrijwilligerswerk. Voor een 
verdere uitleg van de constructie van deze afhankelijke variabelen alsmede de wijze 
waarop alle overige variabelen zijn gemeten verwijzen we naar de internetbijlage bij 
dit hoofdstuk.
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‘Eigenlijk is het ons met de paplepel ingegoten’: vrijwilligerswerk als constante factor in 
het leven
Vrijwilligerswerk is voor mij onbetaald werk. Hulp bieden daar waar nodig is, waar ze geen 
betaalde krachten voor kunnen aannemen. Met die achtergrond heb ik overal vrijwilligerswerk 
gedaan. Je voelt dat het nodig is. En je wordt ervoor gevraagd. Dan ga je er even over nadenken 
en ja, dan voel je gewoon de betrokkenheid. Ja, en ik moet het wel leuk vinden. Eigenlijk is 
het ons met de paplepel ingegoten. Het was allemaal heel normaal dat je dat deed, elkaar 
helpen. Het was in die tijd ook heel erg normaal om ‘op cursus’ of naar een vereniging te gaan 
’s avonds. Iedereen in mijn omgeving had in de avonduren wel een dergelijke tijdbesteding. 
Toen ik begon, was ik – denk ik – zo rond de 20 jaar. De notaris die in het bestuur zat, kende 
ik en de hoofdleidster van de school was ook een bekende van de sport. Zo is dat gekomen. 
We hebben een secretaris nodig, zeiden ze toen. Ze wisten natuurlijk dat ik op de bank werkte, 
dat ik brieven typte, de boekhouding deed. Het is een kleine plaats hier, iedereen weet dat 
van elkaar. Ik vond het heel leuk en het is ook heel leerzaam geweest. Notuleren bijvoorbeeld, 
dat heb ik er gedaan. En dat is ook later van pas gekomen. Heel leuk vond ik het contact met 
mensen, alle facetten meemaken, mensen leren kennen en helpen… De mantelzorg voor mijn 
moeder, dat was een heel ander verhaal. Dat was vanuit een totaal andere motivering. Ik ben 
de enige dochter in de buurt. Dat doe je dan gewoon.
Ik zeg nog altijd ‘we’ als ik het over de vereniging heb waarvoor ik tien jaar geleden voor het 
laatst heb gewerkt. Het is toch de club waar ik mijn hart en ziel in heb liggen. Bij de volleybal-
vereniging waarvan ik lid was, heb ik een trimclubje opgericht, dat al snel uitgroeide tot een 
grote club met meer dan 100 leden. We gingen iedere woensdag sporten, het was een hele 
gezellige club. We hadden veel uitjes, gingen wadlopen. Dat heb ik elf keer georganiseerd. Bij 
het plaatselijke VVV-kantoor heb ik mij enkele jaren geleden aangemeld als vrijwilliger, als gids. 
De documentatie was ook weer mijn eigen initiatief. Je werkt daar, en je ziet dat dingen anders 
en beter kunnen. Nieuwe mensen moeten goed ingewerkt kunnen worden, dus een goede 
documentatie is belangrijk. Zolang de gezondheid van mij en mijn man niet achteruitgaat ben ik 
van plan vrijwilligerswerk te blijven doen.

Mevrouw Andriessen (65 jaar, opgegroeid in een gezin met acht kinderen in het oosten van het land, 
woont samen met haar man, beiden zijn gepensioneerd).

2.3 Analyses

Beschrijvende analyses – wanneer start men, wanneer stopt men?
We beginnen onze analyses door na te gaan hoe de participatie verandert gedu-
rende de jaren waarin men actief kan worden respectievelijk de vrijwillige inzet 
kan beëindigen (zie figuur 2.1). In de vier grafieken is weergegeven: (a) het totale 
percentage van de respondenten dat na verloop van tijd ooit lid is geworden; (b) het 
percentage leden dat met vrijwilligerswerk is begonnen; (c) het percentage leden dat 
hun lidmaatschap heeft opgezegd; (d) het percentage vrijwilligers dat hun vrijwil-
ligerswerk beëindigd heeft. De positie van de grafiek wordt een cumulatieve kans 
genoemd: hoeveel procent van de respondenten na een bepaalde tijd reeds veranderd 
is. Bij aanvang heeft nog niemand een verandering gemaakt (in het geval van (a), 
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is nog niemand lid geworden), terwijl met het verstrijken van de tijd steeds meer 
mensen de verandering wel hebben meegemaakt. Omdat na verloop van tijd steeds 
meer mensen met lidmaatschap en vrijwilligerswerk begonnen zijn vertonen alle 
grafieken een stijgende lijn. Hetzelfde geldt ook voor het beëindigen van deelname: 
hoe langer we wachten, des te meer leden en vrijwilligers zullen hun participatie 
beëindigen. Dat de grafieken stijgen is dus niet zo relevant, maar de snelheid waar-
mee de grafieken stijgen leert ons wel wat: hoe steil de lijn loopt zegt ons iets over de 
toename van de kans op het beginnen en stoppen met lidmaatschap en vrijwilligers-
werk.

Figuur 2.1
Cumulatieve kans op het beginnen of beëindigen van lidmaatschappen en vrijwilligerswerka 
(in jarenb)
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a Grafiek a: aangaan vrijwillig lidmaatschap; grafiek b: starten met vrijwilligerswerk door leden; grafiek 
 c: beëindigen vrijwillig lidmaatschap; grafiek d: stoppen met vrijwilligerswerk.
b Gerekend vanaf het zestiende levensjaar.

Bron: FNB’00
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De bovenste twee grafieken in figuur 2.1 hebben betrekking op (a) het aangaan van 
lidmaatschappen en (b) het beginnen met vrijwilligerswerk door leden. In grafiek 
a zien we dat het percentage van de Nederlanders dat aan een lidmaatschap begint 
blijft toenemen tot de leeftijd van ongeveer 60 jaar (de duur komt hier grofweg over-
een met het aantal jaren dat verstrijkt na het zestiende levensjaar); het percentage ligt 
dan iets boven de 70. We zien ook dat de grafiek tot ongeveer een duur van twintig 
jaar vrijwel lineair door blijft stijgen. Dit betekent dat de kans dat mensen een vrij-
willig lidmaatschap aangaan gelijk blijft tot ongeveer het veertigste jaar, waarna die 
kans afneemt. Oftewel, oudere mensen lijken een minder grote kans te hebben lid 
te worden van een maatschappelijke organisatie. Uit grafiek b blijkt dat Nederlan-
ders de grootste kans maken te beginnen met vrijwilligerswerk direct nadat ze lid 
zijn geworden van verenigingen (de grafiek is in het begin het steilst). De kans dat 
mensen alsnog vrijwilligerswerk gaan verrichten als ze al langer lid zijn van een ver-
eniging ligt aanzienlijk lager (de grafiek wordt met het verstrijken van de jaren snel 
minder steil). Onder de Nederlanders in deze gegevens begon uiteindelijk ongeveer 
30% van de verenigingsleden ooit aan vrijwilligerswerk.

De onderste twee grafieken laten de cumulatieve kansen zien om (c) lidmaat-
schappen respectievelijk (d) vrijwilligerswerk te beëindigen. Het gaat hierbij enkel 
om de kansen onder de leden en vrijwilligers omdat alleen zij hun lidmaatschap 
en vrijwilligerswerk kunnen beëindigen. Grafiek c laat zien dat mensen met name 
gedurende de eerste tien jaar van een lidmaatschap een grote kans hebben dit te 
beëindigen. Wie langer lid blijft, heeft een aanzienlijk lagere kans het lidmaatschap 
alsnog op te zeggen. Van alle respondenten die voor het enquêtejaar 2000 ooit lid 
waren geweest heeft zo’n 40% hun lidmaatschap al opgezegd voordat de enquête 
gehouden werd. In grafiek d zien we dat de kans om te stoppen met vrijwilligerswerk 
het grootst is tijdens de eerste tien jaar dat men vrijwilligerswerk doet. Na die tijd 
blijken maar weinig vrijwilligers te stoppen. Uiteindelijk eindigt de grafiek net onder 
de 50%, hetgeen erop duidt dat ongeveer de helft van alle respondenten die ooit vrij-
willigerswerk hadden gedaan hun vrijwillige inzet voor het enquêtejaar 2000 heeft 
gestaakt.

Verklarende gebeurtenissenanalyses – welke mensen beginnen eerder, welke mensen 
stoppen eerder?
Hoewel de grafieken uit figuur 2.1 ons al enige informatie verschaffen over het 
verloop van de vrijwillige inzet, kunnen we niet opmaken welke gebeurtenissen in de 
levensloop van invloed zijn op het beginnen en stoppen met vrijwillige inzet. Daar-
voor zijn zogenoemde gebeurtenissenanalyses nodig. Dergelijke analyses stellen 
ons namelijk in staat na te gaan in welke mate het zich voordoen van een bepaalde 
gebeurtenis (bijvoorbeeld het aangaan van een lidmaatschap of het stoppen met 
vrijwilligerswerk) verband houdt met veranderingen gedurende de levensloop, zoals 
het behalen van bepaald opleidingsniveau, het uitoefenen van een bepaald beroep, 
het ontmoeten van een partner, het krijgen van kinderen, en het verhuizen naar een 
bepaalde gemeente. In gebeurtenissenanalyses worden mensen gevolgd totdat ze 
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een bepaalde gebeurtenis meemaken. Sommige mensen maken deze gebeurtenis 
eerder mee dan anderen, terwijl weer anderen haar meemaken. De analyses geven 
inzicht in de mate waarin het meemaken van de gebeurtenis samenhangt met 
bepaalde kenmerken van individuen.2

‘Het is gewoon dat ik ervoor gevraagd ben’: soms vrijwilligerswerk
Toen ik jong was heb ik drie achtereenvolgende zomers een week lang op vrijwillige basis het 
jeugdkamp mee geleid. Vroeger heb ik daar al altijd aan meegedaan. En mijn vader deed dat 
dus ook al, daar leiding geven. Hij heeft het eigenlijk mee opgestart. Het leek me ook wel een 
keer leuk om daar als leiding mee te doen. En in die tijd was ik beroepsmilitair en kreeg ik 
betaald verlof. Dus dat kostte me geen verlofdagen. Ik kreeg gewoon een week vrij om daar 
mee te helpen. Dus daar kwam ik achter en toen had ik nog meer interesse. Het was niet zozeer 
de hoofdreden, maar anders was het niet een hele week geworden. Dan had ik misschien een 
dag meegeholpen.
Toen ik van baan wisselde en niet meer zo gemakkelijk vrije dagen hiervoor kon opnemen, 
besloot ik te stoppen. Ik kwam dagen tekort. En ik had die dagen hard genoeg nodig voor 
andere dingen, en voor vakantie en zo. De daaropvolgende jaren heb ik er niet aan gedacht om 
vrijwilligerswerk te doen. Ik had een betaalde baan, ging samenwonen en had andere dingen 
aan mijn hoofd. Via vrienden ben ik betrokken geraakt bij mijn volgende vrijwilligersproject: 
de plaatselijke feestvereniging die praalwagens maakt voor de jaarlijkse zomeroptocht. Ik was 
gevraagd om de geluidsinstallatie voor de wagens te maken. Omdat dit een van mijn hobby’s 
is en omdat ik het wel gezellig vond samen met mijn vrienden te zijn, heb ik toegezegd. Al snel 
kreeg ik de smaak te pakken en ben ik gaan meehelpen met het bouwen aan praalwagens. 
Sindsdien ben ik actief vrijwilliger voor de vereniging. Via de vereniging hoorde het plaatselijke 
zangkoor dat ik verstand heb van geluidsinstallaties en ben ik benaderd met de vraag of ik 
tijdens optredens van het koor de meng- en schuifpanelen zou willen bedienen. Vijf jaar lang 
heb ik mij ingezet voor het zangkoor, maar toen ben ik op een gegeven moment weer onregel-
matig gaan werken en toen hadden ze weer een optreden en dan moest ik of weer vrijpakken 
of niet meegaan en dan moest iemand anders het weer doen. Het kwam te vaak voor dat ik 
gewoon niet meer kon. En op een gegeven moment heb ik gezegd dat ik ging stoppen. Het lukte 
allemaal niet meer, en met de kinderen erbij werd het ook allemaal lastiger. Ik heb mijn vrije tijd 
hard genoeg nodig voor mijn gezinnetje, dat lukt allemaal gewoon niet meer. Ik vind ook dat je 
het moet doen als je het leuk vindt om te doen. Want waarom doe je het anders? Vanuit morele 
verplichting? Dat vind ik dus onzin. Daar heeft niemand iets mee te maken. Het is gewoon dat 
ik ervoor gevraagd ben, en dat ik toevallig in die business zat en dat ik het leuk vind.

Meneer Bevers (33 jaar, woont samen met zijn vrouw (27) en twee kinderen (4 en 2), heeft een voltijd-
baan met wisselende diensten, zijn vrouw werkt in deeltijd, beiden doen op dit moment vrijwilligerswerk).
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Tabel 2.1
Gebeurtenissenanalyses voor het aangaan van vrijwillige lidmaatschappen en het beginnen met 
vrijwilligerswerk 

lidmaatschapa vrijwilligerswerkb

B SE(B) B SE(B)

zelfde jaar als aanvang lidmaatschap 10,504*** (0,095)

duur (/10) 0,094 (0,055) –0,155* (0,061)

leeftijd (/10) –0,709*** (0,210) –0,173** (0,058)

leeftijd (/10)2 0,069** (0,025)

jaar (/10) 0,365*** (0,038) 0,141*** (0,043)

jaar (/10)2 0,078*** (0,017)

vrouw –0,583*** (0,137) –0,102 (0,095)

alleenstaand (ref.)

gehuwd 0,091 (0,096) 0,259* (0,125)

gescheiden 0,168 (0,235) –0,149 (0,386)

verweduwd –0,264 (0,694) –0,917 (0,952)

opleidingsniveau 0,043* (0,017) 0,005 (0,015)

geen thuiswonende kinderen (ref.)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 0-4 jaar –0,067 (0,090) 0,229* (0,101)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 5-12 jaar –0,041 (0,133) 0,287* (0,128)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 13-18 jaar 0,057 (0,133) –0,055 (0,133)

thuiswonende kinderen ouder dan 18 jaar 0,053 (0,159) 0,109 (0,192)

verhuizing 0,471*** (0,110) 0,183 (0,164)

aantal jaren woonachtig in dezelfde gemeente (/10) –0,085* (0,039) –0,301** (0,101)

aantal jaren woonachtig in dezelfde gemeente (/10)2 0,046* (0,022)

onkerkelijk (ref.)

rooms-katholiek –0,087 (0,087) 0,204* (0,097)

Nederlands-hervormd –0,149 (0,123) 0,024 (0,147)

gereformeerd 0,317* (0,137) –0,089 (0,157)

andere christelijke religie 0,209 (0,205) 0,319 (0,234)

andere niet-christelijke religie 0,276 (0,311) –0,266 (0,635)

geen werk (ref.)

voltijds hoge status beroep 0,477*** (0,099) 0,018 (0,121)

voltijds midden status beroep 0,377** (0,134) –0,128 (0,128)

voltijds lage status beroep 0,306** (0,106) –0,177 (0,129)

deeltijd hoge status beroep 0,286 (0,201) 0,052 (0,188)

deeltijd midden status beroep 10,775*** (0,376) –0,200 (0,180)

deeltijd lage status beroep 0,069 (0,180) –0,547* (0,257)

niet-stedelijke gemeente (ref.)

weinig stedelijke gemeente –0,108 (0,132) 0,248 (0,149)
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Tabel 2.1 (vervolg)

lidmaatschapa vrijwilligerswerkb

B SE(B) B SE(B)

matig stedelijke gemeente –0,020 (0,138) 0,106 (0,160)

sterk stedelijke gemeente –0,129 (0,135) –0,044 (0,155)

zeer sterk stedelijke gemeente 0,140 (0,143) 0,029 (0,183)

proportie niet-religieuzen in gemeente –0,787* (0,311) 0,057 (0,347)

proportie niet-religieuzen in gemeente op 12-jarige 
leeftijd 0,342 (0,295) –0,342 (0,350)

opleidingsniveau * vrouw 0,082*** (0,023)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 5-12 vrouw 0,464** (0,149) 0,403* (0,167)

voltijds midden status beroep * vrouw –0,580** (0,193)

deeltijd midden status beroep * vrouw –10,579*** (0,406)

constant –10,664*** (0,358) –20,750*** (0,245)

B = regressie coëfficiënt; SE(B) = gestandaardiseerde regressie coëfficiënt
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
a N1 = 21.262; N2 = 777; Ngebeurtenissen=1.231.
b N1 = 16.173; N2 = 784; Ngebeurtenissen= 810.

Bron: FNB’00

Tabel 2.2
Gebeurtenissenanalyses voor het beëindigen van vrijwillige lidmaatschappen en het stoppen met 
vrijwilligerswerk 

lidmaatschap
(N1 = 23.082; N2 = 786; 
Ngebeurtenissen = 498)

vrijwilligerswerk
(N1 = 8,288; N2 = 526; 
Ngebeurtenissen= 398)

B SE(B) B SE(B)

duur (/10) –0,714*** (0,134) –0,284** (0,093)

duur (/10)2 0,122*** (0,035)

leeftijd (/10) –10,481*** (0,365) –0,313*** (0,091)

leeftijd (/10)2 0,133** (0,045)

jaar (/10) 0,122* (0,051) 0,087 (0,066)

jaar (/10)2

vrouw 10,039*** (0,199) 0,528*** (0,132)

alleenstaand (ref.)

gehuwd 0,022 (0,172) –0,259 (0,196)

gescheiden –0,225 (0,458) 0,182 (0,492)

verweduwd –0,238 (10,028)

opleidingsniveau –0,005 (0,028) –0,027 (0,023)

geen thuiswonende kinderen (ref.)
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Tabel 2.2 (vervolg)

lidmaatschap
(N1 = 23.082; N2 = 786; 
Ngebeurtenissen = 498)

vrijwilligerswerk
(N1 = 8,288; N2 = 526; 
Ngebeurtenissen= 398)

B SE(B) B SE(B)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 0-4 jaar 0,090 (0,150) –0,326 (0,175)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 5-12 jaar 0,154 (0,150) 0,216 (0,133)

thuiswonende kinderen in de leeftijd 13-18 jaar 0,285 (0,181) 0,005 (0,162)

thuiswonende kinderen ouder dan 18 jaar –0,118 (0,278) 0,156 (0,224)

verhuizing 10,473*** (0,161) 20,161*** (0,232)

aantal jaren woonachtig in dezelfde gemeente (/10) 0,031 (0,058) 0,072 (0,062)

onkerkelijk (ref.)

rooms-katholiek –0,112 (0,127) –0,198 (0,134)

Nederlands-hervormd 0,281 (0,194) –0,271 (0,300)

gereformeerd –0,291 (0,191) 0,185 (0,199)

andere christelijke religie –0,740 (0,412) –0,506 (0,447)

andere niet-christelijke religie –0,232 (0,625) –10,222 (10,245)

geen werk (ref.)

voltijds hoge status beroep 0,020 (0,164) –0,000 (0,167)

voltijds midden status beroep 0,409** (0,142) 0,315 (0,177)

voltijds lage status beroep 0,118 (0,147) 0,095 (0,178)

deeltijd hoge status beroep –0,663 (0,340) 0,325 (0,246)

deeltijd midden status beroep 0,093 (0,233) –0,009 (0,296)

deeltijd lage status beroep 0,148 (0,284) 0,248 (0,336)

weinig stedelijke gemeente 0,178 (0,187) 0,087 (0,226)

matig stedelijke gemeente 0,213 (0,193) 0,309 (0,226)

sterk stedelijke gemeente 0,036 (0,187) 0,519* (0,231)

zeer sterk stedelijke gemeente 0,268 (0,228) 0,438 (0,286)

proportie niet-religieuzen in gemeente –0,124 (0,474) –0,661 (0,516)

proportie niet-religieuzen in gemeente op 12-jarige 
leeftijd –0,102 (0,465) 0,662 (0,518)

opleidingsniveau * vrouw –0,075* (0,037)

verhuizing * vrouw –0,847* (0,340)

constante –0,849 (0,561) –20,125*** (0,380)
B = regressie coëfficiënt; SE(B) = gestandaardiseerde regressie coëfficiënt
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: FNB’00

De resultaten van de gebeurtenissenanalyses zijn weergegeven in de tabellen 2.1 en 
2.2. In het eerste model van tabel 2.1 (kolommen 2 en 3) zijn de resultaten van de 
gebeurtenissenanalyse voor het aangaan van vrijwillige lidmaatschappen weerge-
geven, in het tweede model (kolommen 4 en 5) de resultaten voor het beginnen van 
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vrijwilligerswerk. In tabel 2.2 wordt het beëindigen van lidmaatschap en vrijwil-
ligerswerk geanalyseerd. In beide tabellen worden ongestandaardiseerde regres-
siecoëfficiënten met bijbehorende standaardfouten uit logistische regressieanalyses 
gepresenteerd. Voor de interpretatie kan men ervan uitgaan dat een positieve coëf-
ficiënt wijst op een grotere kans dat de gebeurtenis plaatsvindt, terwijl een negatieve 
coëfficiënt verkleining van die kans uitdrukt.3

Welke mensen worden lid?
De gebeurtenissenanalyse die in de kolommen 2 en 3 van tabel 2.1 wordt gepresen-
teerd laat zien dat Nederlanders vaker lidmaatschappen aangaan wanneer ze jonger 
zijn, hogeropgeleid raken, verhuizen naar een andere gemeente, en minder lang in 
een gemeente wonen. DaaSrnaast blijkt dat mannen en gereformeerden vaker lid 
worden dan vrouwen en onkerkelijken. Mensen die in een meer seculiere gemeente 
wonen, met een hoger percentage onkerkelijken, worden minder snel lid. De invloed 
van opleiding en beroep verschilt sterk tussen mannen en vrouwen. Mannen met 
voltijdbanen of een parttime baan met middelbare status worden vaker lid dan 
mannen zonder baan. Onder vrouwen leidt alleen het hebben van een voltijds baan 
met hogere of lagere status tot een hogere kans om lid te worden. Voor vrouwen is 
juist het bereiken van een hoger opleidingsniveau een factor die het lid worden ster-
ker bevordert dan voor mannen. Daarnaast blijkt dat vrouwen vaker lid worden van 
maatschappelijke organisaties wanneer ze thuis kinderen in de basisschoolleeftijd 
hebben. De kans dat vrouwen dan een lidmaatschap aangaan is bijna 60% hoger. Dit 
zal voornamelijk te maken hebben met lidmaatschappen voor aan de kinderen gere-
lateerde maatschappelijke organisaties (Rotolo 2000). Bovendien krijgen vrouwen 
meestal meer beschikbare vrije tijd op het moment dat de kinderen naar school gaan. 
Dit biedt hen de mogelijkheid zich weer meer te richten op maatschappelijke partici-
patie. Kort samengevat komen de man-vrouwverschillen erop neer dat het lid worden 
van maatschappelijke organisaties voor mannen sterker is gerelateerd aan het werk 
en voor vrouwen sterker aan de opleiding en het gezin.

De invloed van leeftijd in de analyse komt in sterke mate overeen met de stijgende 
lijn in grafiek a in figuur 2.1. Het in die figuur gepresenteerde effect van duur komt 
dan ook volledig op het conto van leeftijd. Ook in de gebeurtenissenanalyse blijkt 
dat hoe ouder mensen worden, des te kleiner de kans wordt dat ze lid worden van 
een maatschappelijke organisatie. Jongvolwassenen hebben een veel grotere kans lid 
te worden van maatschappelijke organisaties dan oudere mensen. Ook blijkt dat de 
kans op het aangaan van lidmaatschappen boven de 50 jaar weer iets toe te nemen.4 
Dit laatste hangt wellicht samen met het feit dat veel mensen het vanaf die leeftijd 
wat rustiger aan gaan doen op het werk, waarmee meer ruimte ontstaat voor partici-
patie in maatschappelijke organisaties. Veranderingen in de burgerlijke staat hebben 
geen effect op het aangaan van lidmaatschappen.

Nederlanders die in een bepaald jaar naar een andere gemeente verhuizen hebben 
een anderhalf keer zo grote kans om zich in datzelfde jaar aan te melden bij een 
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maatschappelijke organisatie. Dit is ook niet zo verwonderlijk, aangezien een 
dergelijke verhuizing het continueren van de vrijwillige inzet in de oude gemeente 
bemoeilijkt, waardoor mensen in de nieuwe gemeente op zoek gaan naar nieuwe 
activiteiten. Bovendien is maatschappelijke betrokkenheid een goede manier om 
snel te integreren in de nieuwe woonomgeving. Het kan dan ook voor mensen een 
bewuste strategie zijn om zich na een verhuizing bij maatschappelijke organisaties 
aan te melden. In ieder geval blijkt uit onze analyse dat hoe langer mensen in hun 
nieuwe gemeente wonen, hoe kleiner de kans wordt dat ze lid worden van een vereni-
ging.

Het blijkt voor het aangaan van lidmaatschappen ook uit te maken naar wat voor 
soort gemeente mensen verhuizen. De verstedelijking doet er niet zozeer toe, maar 
wel de religieuze context. Hoe hoger het percentage onkerkelijken in een gemeente, 
hoe kleiner de kans op een nieuw lidmaatschap. Dit is conform de verwachting dat 
mensen die in meer religieuze gemeenten wonen een grotere kans hebben gevraagd 
te worden om te participeren in maatschappelijke organisaties. De religiositeit van 
de gemeente waarin men is opgegroeid blijkt er niet toe te doen, we vinden dus geen 
ondersteuning voor het idee dat mensen die in meer religieuze gemeenten opgroeien 
met meer altruïstische waarden worden gesocialiseerd, waardoor ze later tot meer 
participatie geneigd zouden zijn.

Ten slotte zien we dat de kans op het aangaan van lidmaatschappen door de tijd is 
toegenomen. Steeds meer mensen zijn gedurende de afgelopen decennia lid gewor-
den van maatschappelijke organisaties. Het positieve effect van het gekwadrateerde 
kalenderjaar geeft een indicatie dat de kans lid te worden vroeger hoger lag, toen 
gedaald is tot eind jaren vijftig, en sindsdien weer aan het stijgen is.5 Let wel, dit is 
de trend nadat allerlei veranderingen in de samenstelling van de bevolking al zijn 
verdisconteerd. Wellicht hangt deze stijging in de afgelopen decennia samen met 
een zelfversterkend effect van een uitbreidend maatschappelijk middenveld. Er heeft 
zich in die periode een enorme diversificatie in het aanbod van maatschappelijke 
organisaties voorgedaan. Tegenwoordig is er veel meer dan vroeger sprake van ‘voor 
elk wat wils’.

Op basis van de aanbodstheorie valt te verwachten dat een dergelijke diversificatie 
inderdaad ertoe leidt dat meer mensen lidmaatschappen aangaan. De bevinding 
van een toenemend effect van het aantal verstreken jaren moet echter niet te sterk 
worden geïnterpreteerd, omdat ook herinneringseffecten een rol kunnen spelen. 
Wanneer mensen bij het beantwoorden van de vragen met name denken aan de 
laatste keren dat ze lid waren, leidt dit eveneens tot een hogere geschatte kans voor 
de latere jaren.

Van passieve participatie naar actief vrijwilligerswerk
De vraag wanneer leden van maatschappelijke organisaties beginnen met vrijwil-
ligerswerk blijkt een heel ander antwoord te hebben dan de vraag wanneer mensen 
lid worden. Allereerst blijkt uit kolommen 3 en 4 van tabel 2.1 dat veel Nederlanders 
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in hetzelfde jaar waarin ze lid worden van een maatschappelijke organisatie ook 
beginnen met vrijwilligerswerk. Daarnaast beginnen leden vaker aan vrijwilligers-
werk wanneer ze kinderen hebben in de leeftijd van 0-4 jaar en 5-12 jaar (met name 
vrouwen), en wanneer ze kort geleden verhuisd zijn. Het hebben van een baan met 
een lage status blijkt samen te gaan met een geringere kans vrijwilligerswerk te gaan 
verrichten (met name wanneer deze baan in deeltijd plaatsvindt). Verder blijken van 
alle kerkleden enkel katholieke leden van maatschappelijke organisaties een vergrote 
kans te hebben vrijwilligerswerk te gaan doen.

We zien dat Nederlanders naarmate ze langer lid zijn van een maatschappelijke 
organisatie een steeds kleinere kans maken om alsnog vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Mensen bepalen blijkbaar vrij vroeg in hun lidmaatschapsperiode (meestal 
dus direct in het eerste jaar) of ze vrijwilligerswerk voor een vereniging gaan doen 
of niet. Leden die besluiten niet direct te beginnen met vrijwilligerswerk hebben 
met het verstrijken van de jaren een steeds kleinere kans alsnog als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. Dit verklaart het patroon in grafiek b (figuur 2.1). Een verhuizing 
verhoogt de kans om met vrijwilligerswerk te beginnen, zij het niet direct in het 
jaar van de verhuizing. Naarmate mensen langer in een gemeente wonen, maken ze 
steeds minder kans om te beginnen met vrijwilligerswerk. Blijkbaar hebben mensen 
in het jaar dat ze naar een andere gemeente verhuizen niet enkel een vergrote kans 
lid te worden van maatschappelijke organisaties, maar is de kans dat ze dan met 
vrijwilligerswerk beginnen eveneens vergroot. Wie verhuist zet vaak de gewoonte 
om vrijwilligerswerk te doen door in de nieuwe gemeente. Waar we bij het aangaan 
van lidmaatschappen nog zagen dat de gemeente waar men naartoe verhuist van 
invloed is, blijkt dit voor het beginnen met vrijwilligerswerk niet het geval; zowel de 
mate van verstedelijking als de religieuze context van de woongemeente blijken niet 
van invloed op de kans dat mensen met vrijwilligerswerk beginnen, als ze al lid zijn. 
Wederom blijkt de huwelijkse staat niet van invloed op de maatschappelijke betrok-
kenheid, de kans dat mensen beginnen met vrijwilligerswerk wordt hierdoor niet 
beïnvloed.

We zien wederom een positief effect van het kalenderjaar, wat kan betekenen dat 
het aantal leden dat aan vrijwilligerswerk begint de afgelopen decennia is toegeno-
men. Misschien zijn maatschappelijke organisaties over de afgelopen decennia beter 
in staat geworden mensen die al lid zijn te mobiliseren voor vrijwilligerswerk. Maar 
ook hier bestaat weer de mogelijkheid van herinneringseffecten.

Welke leden zeggen sneller hun lidmaatschap op?
Uit de analyses tot dusver is gebleken welke mensen in welke fases van hun leven een 
grotere kans maken bij maatschappelijke organisaties betrokken te raken. Welke 
mensen vaker uitstromen en wanneer ze dat doen is daarmee nog geheel onduidelijk. 
Aangezien de combinatie van instroom en uitstroom zorgt voor de (in)stabiliteit van 
maatschappelijke organisaties, is het cruciaal ook inzicht te verkrijgen in de factoren 
die de uitstroom beïnvloeden. De vraag wanneer welke mensen hun lidmaatschap-
pen van maatschappelijke organisaties opzeggen wordt beantwoord met de gebeur-
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tenissenanalyse die gepresenteerd wordt in de kolommen 2 en 3 van tabel 2.2. Uit de 
analyse blijkt dat de kans een lidmaatschap te beëindigen afneemt naarmate mensen 
ouder worden en ook wanneer men een groter aantal jaren lid is, en dat de kans om 
een lidmaatschap te beëindigen hoger is onder vrouwen, mensen die verhuizen, en 
onder degenen die een voltijdbaan hebben met middelbare status.

De kans om een lidmaatschap te beëindigen daalt naarmate mensen langere tijd 
lid zijn en naarmate zij ouder worden. Deze bevindingen verklaren het verloop van 
grafiek c in figuur 2.1. Dat jongeren een grotere kans hebben hun lidmaatschap te 
beëindigen is van belang omdat het ook de jongeren zijn die meer lidmaatschappen 
aangaan. Onder de jongvolwassenen is dus duidelijk sprake van relatief instabiele 
participatie: zowel instroom als uitstroom is hoog. Hoewel oudere mensen mis-
schien minder lidmaatschappen aangaan, is de kans dat ze die vervolgens beëin-
digen wel kleiner. Echter, het kwadratische leeftijdseffect laat zien dat de kans op 
beëindiging weer begint toe te nemen als mensen eind 50 zijn. Wellicht wordt dit 
ten dele verklaard door het feit dat sommige leden vanwege achteruitlopende fysieke 
gesteldheid minder actief kunnen deelnemen.

De positieve coëfficiënt voor het kalenderjaar lijkt er in deze analyse op te wijzen 
dat mensen over de afgelopen decennia steeds meer geneigd zijn geraakt hun lid-
maatschappen op te zeggen. Hoewel ook hier herinneringseffecten niet geheel uit te 
sluiten zijn, is dit wederom een aanwijzing voor een toename van relatief instabiele 
participatie. Enerzijds blijken mensen heden ten dage vaker een start te maken met 
vrijwillige inzet dan enkele decennia geleden, anderzijds beëindigen ze die ook snel-
ler. De participatie lijkt daarmee dus vluchtiger geworden, hetgeen bij maatschappe-
lijke organisaties tot continuïteitsproblemen kan leiden.

Verhuizing blijkt de verenigingsparticipatie ook geen goed te doen. Mensen 
die verhuizen naar een andere gemeente hebben een meer dan vier keer zo grote 
kans hun lidmaatschap op te zeggen dan mensen die niet verhuizen. Het effect van 
verhuizing op het beëindigen van een lidmaatschap is daarmee veel groter dan het 
effect van verhuizing op het aangaan van een lidmaatschap. Een verhuizing naar een 
andere gemeente betekent daardoor per saldo vaak dat de participatie vermindert. 
Interessant is ook dat het aantal jaar dat men woonachtig is in een gemeente de 
kans op het beëindigen van lidmaatschap niet vermindert. De verstedelijking noch 
de religiositeit van de woongemeente blijkt van invloed op de kans dat mensen hun 
lidmaatschap beëindigen.

Verder valt op dat vrouwen aanzienlijk vaker maatschappelijke organisaties verla-
ten dan mannen, met name onder laagopgeleiden. Hoe hoger het opleidingsniveau, 
des te minder verschilt de kans om lidmaatschappen te beëindigen tussen mannen 
en vrouwen. Net als in de analyse van het aangaan van lidmaatschap blijkt in deze 
analyse dat het behalen van een hoger opleidingsniveau voor vrouwen betekent dat ze 
op meer gelijke voet komen te staan met mannen voor wat betreft hun deelname aan 
maatschappelijke organisaties.
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Welke vrijwilligers stoppen eerder?
We hebben slechts een paar factoren gevonden die samenhangen met de kans dat 
vrijwilligers stoppen met vrijwilligerswerk. Dat zijn het verhuizen naar een andere 
gemeente (met name voor mannen), het aantal jaren dat men zich al vrijwillig inzet, 
en het wonen in een sterk stedelijke gemeente. Daarnaast blijken vrouwen eerder 
geneigd te zijn hun vrijwilligerswerk te beëindigen.

Een verhuizing naar een andere gemeente heeft een bijzonder grote invloed op het 
beëindigen van vrijwilligerswerk. Het verhoogt de kans om te stoppen voor mannen 
meer dan acht keer en voor vrouwen meer dan vier keer. Het effect van verhuizing 
blijkt hiermee sterker voor de beëindiging van vrijwilligerswerk dan voor het opzeg-
gen van lidmaatschap, hetgeen ook niet zo verwonderlijk is. Het is vaak moeilijk 
actief te blijven in een gemeente waar men niet meer woont, omdat vrijwilligerswerk 
veelal plaatsvindt binnen de woongemeente. Lid blijven van een organisatie kan veel 
gemakkelijker na een verhuizing. Omdat verhuizing geen effect heeft op de kans om 
vrijwilligerswerk te gaan doen maar wel de kans verhoogt om te stoppen met vrijwil-
ligerswerk, neemt de kans dat mensen vrijwilligerswerk doen na een verhuizing sterk 
af.

Mensen die in een sterk stedelijke gemeente wonen stoppen iets meer dan 
anderhalf keer zo vaak met vrijwilligerswerk als mensen die in een niet-stedelijke 
gemeente wonen. Leden in minder stedelijke gebieden blijven dus langer actief als 
vrijwilliger, hetgeen in overeenstemming is met het idee dat het beëindigen van par-
ticipatie gemakkelijker negatief kan worden gesanctioneerd in kleinere gemeenten. 
Verder zien we dat opleidingsniveau en beroepsstatus helemaal niet bepalend zijn 
voor de kans te stoppen met vrijwilligerswerk. Eveneens vinden we geen verschil-
len naar huwelijkse staat, kerklidmaatschap of aanwezigheid van thuiswonende 
kinderen. De kans om te stoppen met vrijwilligerswerk is, na controle op de overige 
kenmerken, stabiel gebleven over de tijd. Echter, hoe langer men als vrijwilliger 
actief is, des te kleiner de kans is dat men er alsnog mee ophoudt.

2.4 Verschillen tussen organisaties

De zojuist gepresenteerde gebeurtenissenanalyses gelden voor de beslissing te 
beginnen of te stoppen met lidmaatschap en vrijwilligerswerk in het algemeen. 
Deze beslissingen verlopen niet voor alle soorten maatschappelijke organisaties 
op dezelfde manier. Er zijn enkele opvallende verschillen tussen organisaties in het 
verloop van de participatie. In de internetbijlage bij dit hoofdstuk (te vinden op www.
scp.nl bij dit rapport) staan de figuren waarin de cumulatieve kansen zijn weergege-
ven op beginnen en stoppen van lidmaatschappen in verschillende organisaties.

Sport
Het lidmaatschap van sportverenigingen neemt toe tot ongeveer het veertigste 
levensjaar (zie figuur B2.1a in de internetbijlage). Lidmaatschappen worden vaak 
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binnen vijftien jaar weer beëindigd; wie daarna nog lid is blijft dat ook (zie figuur 
2.1a). Het percentage lidmaatschappen dat uiteindelijk voor het enquêtejaar was 
beëindigd, was vrij hoog (60%). Uit de gebeurtenissenanalyses blijkt dat de kans op 
het aangaan van lidmaatschappen van sportverenigingen in de loop van de tijd sterk 
is gestegen. De groei van het aantal nieuwe lidmaatschappen neemt wel af in de loop 
van de tijd. De betrokkenheid bij sportverenigingen is hoger onder ouders van kinde-
ren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Mannen en lageropgeleiden stoppen vaker.

Vakbonden en beroepsverenigingen
Betrokkenheid bij vakbonden en beroepsverenigingen is uiteraard sterk gerelateerd 
aan de arbeidsmarktcarrière. In bijlagefiguur B2.1b zien we dat de kans om lid te 
worden van deze verenigingen toeneemt tot een jaar of 27. Vanaf die leeftijd, als ook 
de meeste hogeropgeleiden de arbeidsmarkt hebben betreden, neemt de kans op het 
aangaan van lidmaatschappen van vakbonden en beroepsverenigingen af. In figuur 
2.1b zien we dat de kans om lidmaatschap van vakbonden en beroepsverenigingen 
te beëindigen toeneemt tot ongeveer tien jaar na het aangaan van lidmaatschap. 
Uiteindelijk heeft ongeveer 30% van de respondenten dit type organisatie voor het 
enquêtejaar weer verlaten. Uit de gebeurtenissenanalyse blijkt dat voor fulltimewerk-
nemers de kans op het aangaan van lidmaatschap van vakbonden en beroepsvereni-
gingen hoger is in beroepen met een lage en een hoge status dan in beroepen met 
een gemiddelde status. De lidmaatschappen van hogerestatusberoepen zitten hier 
waarschijnlijk in de categorie beroepsverenigingen, terwijl die van lagere statusbe-
roepen eerder in de categorie vakbond vallen. Onder parttimewerknemers is de kans 
op het aangaan van lidmaatschap hoger naarmate de status van het beroep hoger is.

Kerkelijke organisaties
Het aangaan van lidmaatschap van kerkelijke organisaties (niet de kerk zelf) neemt 
toe gedurende het gehele leven (zie bijlagefiguur B2.1c). De kans op beëindigen van 
deze lidmaatschappen neemt toe in de eerste jaren na het aangaan van het lidmaat-
schap en neemt sterk af na tien jaar lidmaatschap (zie figuur 2.1c). Wie dan nog lid is 
(zo’n 60% van degenen die ooit lid werden), blijft het ook. Uit de gebeurtenissenana-
lyse blijkt dat de kans op het aangaan van lidmaatschappen van kerkelijke organi-
saties toeneemt met de leeftijd. Tegelijkertijd is het aantal nieuwe lidmaatschappen 
afgenomen in de loop van de tijd. Dus: wie ouder wordt, raakt meer betrokken bij 
kerkelijke organisaties, maar dat is steeds minder het geval. Uit de gebeurtenis-
senanalyse van het beëindigen van lidmaatschappen blijkt dat in de loop van de tijd 
steeds meer mensen kerkelijke organisaties hebben verlaten. Scheiding blijkt ook 
samen te gaan met het beëindigen van lidmaatschap van kerkelijke organisaties.

Natuurverenigingen
Het lidmaatschap van natuurverenigingen neemt lange tijd langzaam toe gedu-
rende het leven, tot ongeveer het veertigste levensjaar. Daarna neemt de kans op het 
aangaan van lidmaatschappen in natuurverenigingen af (zie bijlagefiguur B2.1d). 
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Natuurverenigingen blijken een trouwe aanhang te hebben. Slechts 10% van de 
respondenten die ooit lid waren geworden had dit type organisatie voor het enquête-
jaar alweer verlaten (zie figuur 2.1d). Leden die de organisatie verlaten, doen dat in de 
regel binnen vijf jaar.

Muziek-, koor- of toneelverenigingen
Kunstzinnige ontwikkeling via verenigingen is voor veel ouders een doel in de opvoe-
ding van hun kinderen. Deze ontwikkeling vindt met name plaats in de jeugd en de 
jongvolwassenheid. Uit onze analyses, die beginnen vanaf het zestiende levensjaar, 
blijkt dat de kans om lid te worden van dit soort verenigingen met name hoog is in de 
adolescentie. Daarna neemt de kans om lid te worden gedurende een lange periode 
in het leven af. Na het vijfenvijftigste levensjaar wordt niemand meer lid van deze 
soort verenigingen (zie bijlagefiguur B2.1e). De kans om het lidmaatschap te beëindi-
gen neemt toe tot ongeveer tien jaar na aanvang van het lidmaatschap. Dan is onge-
veer de helft van de leden weer gestopt. Daarna stopt nog maar een klein gedeelte 
van de leden (zie figuur 2e).

Politieke en maatschappelijke organisaties
De kans om lid te worden van politieke en maatschappelijke organisaties neemt 
tot ongeveer het vijfendertigste levensjaar langzaam toe. Dan is ongeveer 15% lid; 
daarna komen er nog slechts weinig nieuwe lidmaatschappen bij (zie bijlagefiguur 
B2.1f). Ongeveer 20% beëindigt het lidmaatschap binnen zeven jaar. Daarna beëin-
digt nog maar een klein gedeelte van de leden zijn lidmaatschap (zie figuur 2.1f).

School en jeugd
De vrijwillige inzet op scholen en in jeugdverenigingen is sterk verweven met het 
opgroeien van de kinderen. We zien in bijlagefiguur B2.1g dan ook dat de betrok-
kenheid bij school- en jeugdverenigingen vooral toeneemt vanaf het zesentwintigste 
levensjaar (de duur in jaren is dan tien; we vroegen immers naar lidmaatschappen 
vanaf het zestiende levensjaar) en die toename vlakt af vanaf het vijfendertigste 
levensjaar. Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen in deze categorie 
organisaties. De moeders lezen voor, beschilderen de ramen, herstellen de poppen 
uit de poppenhoek; de inzet van vaders is minder frequent en concentreert zich op 
de hogerestatustaken, zoals vertegenwoordiging in de ouderraad. Sommige ouders 
‘blijven hangen’ nadat hun kinderen van school zijn gegaan, maar dit zijn echt uit-
zonderingen. De meeste ouders volgen hun kinderen in hun inzet: ze gaan de pupil-
len trainen op het voetbalveld of wassen de kleren van de balletclub. Figuur 2g laat 
zien dat uiteindelijk zo’n 80% van de respondenten die ooit leden waren van school- 
of jeugdorganisaties de vereniging ten tijde van de enquête alweer heeft verlaten.
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Figuur 2.2
Verwachte jaarlijkse kans op het beginnen of beëindigen van lidmaatschappen en 
vrijwilligerswerka, extrapolaties 1945-2015

Figuur 2.2
Titel

a Grafiek a: aangaan vrijwillig lidmaatschap; grafiek b: starten met vrijwilligerswerk door leden; grafiek 
 c: beëindigen vrijwillig lidmaatschap; grafiek d: stoppen met vrijwilligerswerk.
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2.5 Prognoses voor 2015

Hoewel de gebeurtenissenanalyses lieten zien of de kansen om te beginnen en te 
stoppen met lidmaatschap en vrijwilligerswerk in de loop van de tijd veranderd zijn, 
geven ze op zichzelf geen inzicht in de te verwachten trends. We kunnen de ontwik-
kelingen in deze kansen niet zonder meer doortrekken, maar moeten ook rekening 
houden met veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. 
Daarom combineren we de resultaten uit de gebeurtenissenanalyses met de verschui-
vingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Daardoor kunnen we 
wel verwachtingen formuleren aangaande de maatschappelijke betrokkenheid in de 
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komende jaren. We zullen een schatting geven van de ontwikkeling in alle lidmaat-
schappen en vrijwilligerswerk tezamen tot 2015.6

Meer mensen worden lid
Voor het aangaan van vrijwillige lidmaatschappen zien we in figuur 2.2 (grafiek a) 
een stijgende lijn. De kans dat mensen in een bepaald jaar een lidmaatschap aangaan 
is in de afgelopen decennia gestegen. Als de wijzigingen in de bevolkingssamenstel-
ling niet opeens heel anders gaan verlopen, neemt het percentage Nederlanders dat 
per jaar een lidmaatschap aangaat de komende jaren nog verder toe.

Minder leden worden vrijwilliger
Allereerst valt aan grafiek b op dat de kans dat leden in een bepaald jaar vrijwilligers-
werk gaan doen aanzienlijk kleiner is dan de kans dat mensen in een bepaald jaar lid 
worden van een maatschappelijke organisatie (zoals gepresenteerd in grafiek a). Ver-
volgens blijkt dat de kans dat leden van maatschappelijke organisaties in een bepaald 
jaar beginnen met vrijwilligerswerk tot halverwege de jaren zeventig is gestegen, 
maar dat er sindsdien een lichte daling is ingezet. De extrapolatie laat zien dat deze 
daling uiteindelijk voor het jaar 2015 zal resulteren in een kans dat leden beginnen 
met vrijwilligerswerk die ongeveer gelijk is aan de kans van net na de Tweede Wereld-
oorlog. Blijkbaar zetten steeds minder mensen hun passieve lidmaatschappen om in 
actief vrijwilligerswerk. Omdat het ledenaanwas groeit, zal het aantal beginnende 
vrijwilligers waarschijnlijk wel ongeveer constant blijven.

Lidmaatschappen worden net zo vaak als nu beëindigd
In grafiek c wordt eveneens een dalende trend weergegeven. Blijkbaar is in de afgelo-
pen decennia de kans dat mensen in een bepaald jaar hun lidmaatschap beëindigen 
gedaald. Deze daling lijkt evenwel tot een halt gekomen. Waarschijnlijk zal in 2015 
de kans dat iemand in dat jaar een lidmaatschap beëindigt ongeveer even groot zijn 
als vandaag de dag.

Vrijwilligerswerk wordt minder vaak beëindigd
De kans dat vrijwilligers in een bepaald jaar stoppen met vrijwilligerswerk is in de 
afgelopen decennia eveneens gedaald, maar ook deze daling lijkt vrijwel tot stilstand 
te zijn gekomen. Volgens de extrapolatie daalt de kans om te stoppen met vrijwil-
ligerswerk wellicht nog een klein beetje verder. Recente cijfers van het Geven in 
Nederland-onderzoek (Bekkers 2007) laten zien dat in de periode 2004-2006 inder-
daad minder vrijwilligers gestopt zijn dan in de periode 2002-2004, hetgeen conform 
de geschetste trend is. De geschetste verwachtingen berusten in sterke mate op twee 
belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, te weten het toene-
mende opleidingsniveau en de secularisatie.

Het stijgende opleidingsniveau blijkt met name de maatschappelijke participatie 
van vrouwen te vergroten. Wanneer ze hogeropgeleid zijn, worden ze vaker lid en 
zeggen ze minder vaak hun lidmaatschappen op. Hogeropgeleiden maken als ze 
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eenmaal lid zijn echter niet meer kans om vrijwilligerswerk te gaan doen. In dwars-
doorsnedeonderzoek wordt altijd gevonden dat mensen met een hoger opleidings-
niveau vaker lid zijn van maatschappelijke organisaties en vaker vrijwilligerswerk 
doen. Uit onze gebeurtenissenanalyses blijkt echter dat het opleidingsniveau alleen 
van invloed is op het aangaan van lidmaatschappen. Er is geen effect van het oplei-
dingsniveau op het beëindigen van lidmaatschappen of het beginnen of stoppen met 
vrijwilligerswerk. Dit patroon van resultaten werd eerder gevonden door McPherson 
en Lockwood (1980). Het duidt erop dat de invloed van opleiding op vrijwilligerswerk 
al tot stand komt bij de beslissing om lid te worden van maatschappelijke organi-
saties. Vrijwilligers worden in de regel gevonden onder leden. Doordat hogeropge-
leiden vaker lid zijn van maatschappelijke organisaties en zich daardoor vaker in 
het arsenaal aan mogelijke vrijwilligers bevinden, maken zij een grotere kans om 
vrijwilligerswerk te doen.

Secularisering heeft een negatieve invloed op het aantal lidmaatschappen doordat 
er een positief contexteffect uitgaat van het aantal kerkelijke inwoners van een 
gemeente. Daarnaast gaan gereformeerden vaker lidmaatschappen aan en begin-
nen katholieken vaker aan vrijwilligerswerk. De negatieve invloed van kerkverlating 
wordt voor wat betreft lidmaatschap gecompenseerd door de positieve invloed van 
het toenemende opleidingsniveau. Voor wat betreft vrijwilligerswerk geldt dit niet. 
Deze conclusies sporen met eerder onderzoek (Bekkers en De Graaf 2002; Van Ingen 
2008).

De vrijwillige inzet in 2015
Al met al verwachten we op grond van de gebeurtenissenanalyses dat er in 2015 meer 
mensen lid zullen zijn van maatschappelijke organisaties, doordat meer mensen lid-
maatschappen zullen aangaan dan nu het geval is. Er zullen echter minder leden hun 
passieve lidmaatschap omzetten in actief vrijwilligerswerk. Zij die actief zijn gewor-
den zullen waarschijnlijk wel minder snel stoppen met vrijwilligerswerk en ook hun 
lidmaatschap minder snel beëindigen. Dit alles zal waarschijnlijk resulteren in een 
verschuiving naar relatief steeds meer passief lidmaatschap. Klassieke maatschappe-
lijke organisaties zoals onderzocht in deze bijdrage zullen ook steeds meer moeten 
concurreren met alternatieve vrijetijdsbestedingen. Zo wijst veel onderzoek erop dat 
mensen die veel televisiekijken een aanzienlijk geringere kans hebben actief te zijn in 
maatschappelijke organisaties (Knulst en Van Eijck 2002). De vraag rijst in hoeverre 
de snelle toename van internetgebruik maatschappelijke organisaties eveneens geen 
goed zal doen. Enerzijds zijn de in eenzaamheid bestede uren achter het computer-
scherm niet doorgebracht samen met leden van een maatschappelijke organisatie. 
Anderzijds biedt internet juist ook veel mogelijkheden zich te organiseren naar indi-
viduele interessegebieden. Wij zien de opkomst van internet vooralsnog dan ook als 
een belangrijke uitdaging voor de klassieke maatschappelijke organisaties.
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Noten

1 In de analyses is rekening gehouden met het feit dat er sprake is van zogenoemde 
gepaarde waarnemingen, waarmee we in dit geval doelen op de samenhang in waar-
nemingen die ontstaat doordat zowel de primaire respondent als diens partner uit 
hetzelfde huishouden afkomstig is. Hiermee dient in statistische analyses rekening te 
worden gehouden, aangezien het enquêteren van de partner niet berust op een toevals-
steekproef.

2 Omdat we mensen dus volgen door de tijd, is de laagste analyse-eenheid niet respondent 
(waarvan de aantallen in de tabellen zijn weergegeven achter N2), maar de respondent in 
een bepaald jaar (aantallen weergegeven achter N1).

3 Formeel drukt de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt uit hoeveel de logit 
(= natuurlijk logaritme van de kansverhouding) wijzigt als één eenheid in de onafhan-
kelijke variabele verandert. Aangezien in de gepresenteerde analyses de kans dat een 
gebeurtenis plaatsvindt heel erg klein is (er zijn immers enorm veel meer jaren waarin 
mensen de gebeurtenissen niet meemaken dan dat er jaren zijn waarin de gebeurtenis 
wel plaatsvindt), spreken we over toe- en afname in kansen, terwijl er formeel sprake is 
van toe- en afname in kansverhoudingen. De kansverhouding is immers vrijwel gelijk 
aan de kans, wanneer de kans dat een gebeurtenis niet plaatsvindt de 1 nadert.

4 Het significant positieve effect voor de leeftijd (/10)2 wijst erop dat de relatie tussen leef-
tijd en het aangaan van lidmaatschappen volgens een dalparabool verloopt. Het laagste 
punt van deze dalparabool vinden we bij net iets meer dan 51 jaar.

5 Ook hier is sprake van een dalparabool. Het laagste punt vinden we bij 1959.
6 Op basis van gepresenteerde gebeurtenissenanalyses hebben we jaarlijkse schattingen 

gemaakt van de kans dat een individu in dat jaar een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld 
het aangaan van een lidmaatschap of de beëindiging van vrijwilligerswerk) meemaakt. 
Hiertoe zijn alle onafhankelijke variabelen uit de modellen op het gemiddelde van het 
desbetreffende jaar gesteld, waarmee we verschuivingen in de samenstelling van de 
bevolking verdisconteren. Aangezien de schattingen voor de jaren vóór 1945 gebaseerd 
waren op te kleine aantallen, waardoor ze zeer instabiel bleken te zijn, is besloten enkel 
de schattingen van na 1945 te presenteren. Daarnaast laten we betrouwbaarheidsinter-
vallen zien rond de geschatte kansen per jaar. Om tot een prognose tot het jaar 2015 te 
komen is vervolgens de trend geschat via de verwachte kansen, waarbij de invloed van 
de jaarlijkse schattingen gewogen is naar het aantal gevallen waarover ze berekend 
zijn. Omdat er niet simpelweg sprake bleek te zijn van lineaire trends is gekozen voor de 
schatting van een kromlijnig verband. De geschatte trendlijn berust op de volgende ver-
gelijking: P = a+jaar+jaar2. Ook door de betrouwbaarheidsintervallen zijn op deze wijze 
kromlijnige trends geschat. De trendlijnen zijn doorgetrokken tot het jaar 2015. Daarmee 
wordt verondersteld dat veranderingen in de bevolkingssamenstelling uit de afgelopen 
decennia zich doorzetten in de komende jaren en dat er geen veranderingen zullen optre-
den in de effecten van achtergrondkenmerken in de loop van de tijd.
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3 Wat kenmerkt de vrijwilliger? 
Tijdbestedingspatronen en levensfasen tussen  
1975 en 2005

Erik van Ingen

Het beeld van vrijwilligerswerk dat naar voren komt uit recent sociaalwetenschap-
pelijk onderzoek is dat van een domein in verandering. In meest basale vorm gaat dat 
onderzoek over vragen rondom deelname aan vrijwilligerswerk, of meer specifiek 
om het antwoord op de vraag of vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet aan het afkal-
ven zijn in onze huidige samenleving. Daarnaast worden veranderingen in de aard 
van deelname onderzocht: raken bepaalde bevolkingsgroepen onder- of oververte-
genwoordigd, of ontstaan er nieuwe typen vrijwilligers? Dit hoofdstuk ligt in het 
verlengde van dit laatste onderwerp, waarbij het verband tussen enerzijds vrijwil-
ligerswerk en anderzijds levensfase en concurrerende activiteiten centraal staat. Op 
basis van het Tijdbestedingsonderzoek (tbo) wordt nagegaan wat er te zeggen valt 
over veranderingen die in de afgelopen 30 jaar in Nederland hebben plaatsgevonden 
op deze twee gebieden.

3.1 Inleiding

Het wetenschappelijke debat over maatschappelijke deelname en betrokkenheid was 
ongetwijfeld niet zo levendig geweest zonder de publicaties van Putnam (Putnam 
1995a, 1995b, 2000). Zijn centrale stelling dat sociaal kapitaal in de vs aan het afne-
men is en dat we ons daarover zorgen moeten maken heeft veel stof doen opwaaien. 
Door verschillende onderzoekers zijn vraagtekens geplaatst bij Putnams conclusies 
ten aanzien van de Verenigde Staten (Paxton 1999) en bij zijn conceptuele kader 
(Stolle 1998; Fischer 2005). Ook is er gekeken naar trends in andere landen (Curtis et 
al. 2001; Andersen et al. 2006). In Nederland lijken de beschikbare cijfers daarbij niet 
te duiden op afnemend sociaal kapitaal (De Hart en Dekker 1999), eerder op stabi-
liteit. Echter, onder de oppervlakte van het gemiddelde deelnamecijfer zijn er wel 
verschillende ontwikkelingen gaande, met uiteenlopende consequenties voor toe-
komstige maatschappelijke betrokkenheid (Dekker et al. 2007). Een mogelijke rol in 
de veranderingen van het profiel van ‘de vrijwilliger’ spelen de levensfase(n) waarin 
het meeste vrijwilligerswerk wordt verricht en het patroon van (alternatieve) tijdbe-
steding. Voordat wij ons in deze bijdrage daarop concentreren, beginnen we met een 
overzicht van wat het Tijdbestedingsonderzoek ons kan vertellen over deelname in 
vrijwilligerswerk. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt:
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Welke trends in vrijwilligerswerk kunnen worden onderscheiden op basis van de tijdbesteding 
van Nederlanders tussen 1975 en 2005?

Er zijn verschillende kenmerken die vrijwilligers onderscheiden van niet-vrijwilli-
gers. Bekende voorbeelden zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en (grootte van) het 
sociale netwerk (Wilson 2000). Minder vaak wordt er in onderzoek gekeken naar 
het gedrag en de activiteiten van vrijwilligers in andere domeinen.1 Dit zou echter 
wel interessante informatie kunnen verschaffen over het profiel van de vrijwilliger. 
Eerder is erop gewezen dat er een relatie is tussen het doen van vrijwilligerswerk en 
bepaalde leefstijlen en dat er bovendien aanwijzingen zijn dat deze relatie aan het 
veranderen is (Hustinx en Lammertyn 2003). Het tbo is hierbij een uitstekende bron 
voor het in kaart brengen van de samenhang in gedragingen van mensen, aangezien 
in principe al het gedrag van respondenten gedurende één week is vastgelegd in het 
dagboek. Samengevat wordt er daarom in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag:

1. Op welke manier hangt het doen van vrijwilligerswerk samen met het doen van andere activi-
teiten; hebben vrijwilligers een kenmerkend tijdbestedingspatroon?

Een ander concept dat regelmatig in verband wordt gebracht met veranderingen in 
de deelname aan vrijwilligerswerk is de levensfase. Hoewel er redelijk wat onderzoek 
naar is gedaan, is het niet altijd duidelijk wat de verwachte consequenties zijn van 
overgangen naar bepaalde levensfasen voor vrijwilligerswerk. Wilson (2000: 225) 
heeft het er bijvoorbeeld over dat ‘Kinderen in het huishouden zowel een beperking 
als mogelijkheid zijn als het neerkomt op het doen van vrijwilligerswerk’. En dat 
getrouwde mensen meer doen dan alleenstaanden, maar als de laatstgenoemden 
geen kinderen hebben ze wel de meeste uren maken. Volgens Rotolo (2000) hebben 
jonge kinderen een positieve uitwerking op de deelname aan verenigingen door de 
ouders, hoewel er naast meer intreding ook meer uitreding plaatsvindt. De effecten 
zijn het sterkst voor vrouwen.

In Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat de relatie tussen levensfase en vrij-
willigerswerk aan het veranderen is. Zo werd eerder al geconstateerd dat deelname 
aan vrijwilligerswerk onderhevig is aan vergrijzing (Knulst en Van Eijck 2006). Ver-
anderingen in de deelname aan vrijwilligerswerk kunnen heel verschillend of zelfs 
tegengesteld zijn per levensfase en een nadere blik op deze ‘subontwikkelingen’ kan 
helpen bij het begrijpen van de samenstelling van de huidige trend en het inschatten 
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Daarom zal in dit hoofdstuk worden 
getracht antwoord te vinden op de vraag:

Hoe verhoudt de tijdbesteding aan vrijwilligerswerk binnen verschillende levensfasen zich tot de 
algehele trend; is er toenemende over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen?
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Het uiteenrafelen van de trend naar levensfasen is echter niet het eindpunt van de 
analyses; vervolgens is het ook van belang wat er achter de ontwikkeling zit van de 
verschillende groepen:

2. Hoe vallen verschillen in trends tussen levensfasen te verklaren?

In dit onderzoek wordt de invloed van vier factoren onderzocht: de veranderende 
rol van vrouwen in vrijwilligerswerk, afnemende religiositeit, de toename van het 
gemiddelde onderwijsniveau en toenemende tijdsdruk. Gekeken wordt in welke mate 
gevonden trends zijn toe te schrijven aan deze ontwikkelingen. De vier factoren zijn 
een combinatie van wat beschikbaar is in de data en wat in eerder onderzoek naar 
voren is gekomen als belangrijke verklaringen of drijvende krachten achter verande-
ringen in vrijwilligerswerk. Hieronder wordt heel kort en zeer selectief iets weerge-
ven van dat voorgaande onderzoek.

Recent gepubliceerd onderzoek, eveneens gebaseerd op tijdbestedingsgegevens, 
heeft uitgewezen dat vrouwen een belangrijke rol hebben gehad in de daling van 
deelname aan vrijwillige verbanden (Andersen et al. 2006). De auteurs concluderen 
dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van een veronderstelde verschuiving 
tussen generaties, maar dat vrouwen disproportioneel minder zijn gaan participe-
ren. Dit staat in contrast met onderzoek uit Noorwegen, waar juist werd geconsta-
teerd dat de kloof tussen mannen en vrouwen in participatie nagenoeg is gedicht 
(Wollebaek en Selle 2005). Ook in een eerdere rapportage op basis van het tbo werd 
gesteld dat verschillen tussen mannen en vrouwen in deelname aan vrijwilligerswerk 
niet heel groot zijn (Van Ingen 2006). Echter, het is niet uitgesloten dat man-vrouw-
verhoudingen een rol van betekenis spelen binnen bepaalde levensfasen. Daarom 
zal worden nagegaan of trends in vrijwilligerswerk (deels) te maken hebben met een 
veranderende verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers.

Een andere kwestie is afnemende religiositeit. Het doen van vrijwilligerswerk 
hangt samen met geloof en kerkgang, zo blijkt keer op keer uit onderzoek (o.a. 
Ruiter en De Graaf 2006). Bovendien beperkt dit zich doorgaans niet alleen tot 
vrijwilligerswerk in kerkelijke organisaties, maar ook daarbuiten. Een afname van 
kerkgang, of afname van religiositeit in het algemeen, zal daarom naar verwachting 
een terugloop van vrijwilligerswerk met zich meebrengen. Eerder werd geconsta-
teerd dat in Nederland religie en vrijwilligerswerk nog steeds sterk verbonden zijn 
(De Hart 2001) en daarom is dit ook een factor van belang bij het verklaren van trends 
voor verschillende levensfasen. Onder jongeren vindt het proces van ontkerkelijking 
namelijk versterkt plaats. Daarmee raakt de kloof in religiositeit tussen levensfasen 
groter, wat op zijn beurt weer een grotere kloof in het doen van vrijwilligerswerk tot 
gevolg zou kunnen hebben.

Van belang voor ontwikkelingen in vrijwilligerswerk is ook het stijgen van het 
opleidingsniveau (Dekker et al. 2007). Om te kunnen participeren heeft men motiva-
tie en vaardigheden nodig en bovendien wordt vrijwillige deelname gestimuleerd door 
een groot sociaal netwerk (Verba et al. 1995). Deze factoren hangen positief samen 



67Wat kenmerkt de vrijwilliger? 

met opleiding. Als het gemiddelde opleidingsniveau in de bevolking stijgt, is de ver-
wachting dat dit een positieve uitwerking heeft op de deelname aan vrijwilligerswerk.

Een laatste factor die van belang wordt geacht is tijdsdruk. Toegenomen mobiliteit 
en een groeiend aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt zorgen er onder andere voor 
dat de tijdsdruk van verplichtingen groter is geworden (Breedveld en Van den Broek 
2006). Aangezien tijd maar één keer kan worden besteed, blijft er – als de tijdsdruk 
groeit – logischerwijs minder tijd over voor andere activiteiten, waaronder vrijwilli-
gerswerk. Het empirisch bewijs voor deze ‘tijdsdrukthese’ is echter, tot nog toe, niet 
sterk. Putnam (1995b) claimt bijvoorbeeld dat veel uren werken en tijd besteden aan 
vrijwilligerswerk goed hand in hand kunnen gaan. En volgens Knulst en Van Eijck 
(2006) verklaren verschillen in socialisatie meer dan (selectieve) tijdsdruk.

3.2 Tijd besteed aan vrijwilligerswerk

Het tbo (zie www.tijdbesteding.nl) biedt twee bronnen van informatie over vrijwil-
ligerswerk. Ten eerste is in de vragenlijst gevraagd of men vrijwilligerswerk heeft 
gedaan2; ten tweede staat vrijwilligerswerk vermeld in het dagboek van responden-
ten (als dat in de desbetreffende week is verricht). De combinatie van de twee levert 
informatie op over het aantal mensen dat vrijwilligerswerk verricht, de sectoren 
waarin dit plaatsvindt, de dagen en tijdstippen en de totale duur. Bovendien kan aan 
de hand van het dagboek goed worden nagegaan hoe vrijwilligerswerk samenhangt 
met het doen van andere activiteiten; mensen hebben immers gedurende één week – 
per kwartier – bijgehouden wat men deed.

In tabel 3.1 wordt de informatie op een rij gezet over de deelname aan vrijwilli-
gerswerk in de periode 1975-2005 op basis van het tbo.

De eerste kolom in tabel 3.1 geeft het percentage aan van de steekproef dat ten 
minste één keer vrijwilligerswerk aantekende in zijn of haar dagboek. In grote lijnen 
vertoont dit aandeel een dalende tendens: in 1975 voerde 26% vrijwilligerswerk uit 
in de dagboekweek, tegen 23% in 2005. Omdat de tijdbestedingsgegevens over de 
tijd nog wel eens fluctueren, is het vaak aan te raden om uit te gaan van trendschat-
tingen. Deze staan in de onderste twee rijen van de tabel en beschrijven de meer 
algemene tendens in de twee genoemde periodes.3 Aangezien de cijfers meer een 
opgaande en neergaande tendens vertonen in plaats van een rechtlijnige ontwikke-
ling is niet alleen een schatting op basis van het tijdvak 1975-2005 gemaakt, maar 
ook op basis van 1990-2005.

Het percentage dat in de dagboekweek vrijwilligerswerk heeft gedaan blijkt in 
beide gevallen met ongeveer 4% te zijn gedaald. De tijd die mensen per week spende-
ren aan vrijwilligerswerk (binnen de groep die ten minste één kwartier aantekende) 
is stabieler dan het aandeel dat vrijwilligerswerk doet (zie de tweede kolom van 
tabel 3.1). Hoewel de trend ook enigszins een opwaartse en neergaande tendens laat 
zien, zijn de veranderingen niet significant. De waarde van het meten van tijd besteed 
aan vrijwilligerswerk wordt duidelijk als wordt gekeken naar het totale ‘volume’ van 
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vrijwilligerswerk. Dit bestaat uit de totale tijd die werd besteed aan vrijwilligerswerk 
over de gehele bevolking (of ook het product van het aantal mensen dat vrijwilligers-
werk doet en het gemiddelde aantal uur per vrijwilliger). Eerder werd voor 2005 de 
waarde van deze productie van vrijwilligerswerk geschat op 8 miljard euro (Dekker 
et al. 2007). Als wordt gekeken naar het volume van vrijwilligerswerk en hoe dit ver-
deeld is over de steekproef, dan blijkt dat een relatief kleine groep verantwoordelijk 
is voor een groot deel van het werk. Wanneer we de verdeling in drieën hakken op 
basis van (1) 4 uur of minder, (2) 4 tot 8 uur en (3) 8 uur of meer vrijwilligerswerk per 
week, dan blijkt de eerste groep 61% van de vrijwilligers in de steekproef te beslaan, 
de tweede 23% en de laatste 16%. Kijken we echter naar het aandeel in het totale 
aantal uren vrijwilligerswerk, dan is de eerste groep verantwoordelijk voor 25%, de 
tweede groep voor 27% en de laatste voor maar liefst 48%. De laatste 16% (die de 
meeste tijd besteedt aan vrijwilligerswerk) is dus verantwoordelijk voor ongeveer de 
helft van wat er wordt gedaan.

Tabel 3.1
Trends in vrijwilligerswerk, 1975-2005a (in uren en procenten) 

meetjaar dagboekweek (%)
tijd per  
vrijwilliger (uren)

tijd per hoofd van  
de bevolking (uren) vragenlijst (%)

1975 26,1 4,4 1,1 –

1980 29,7 4,2 1,2 –

1985 30,2 4,6 1,4 46,9

1990 26,6 5,0 1,3 43,2

1995 30,5 4,7 1,4 48,4

2000 24,8 4,7 1,2 34,1

2005 23,3 4,5 1,1 35,9

schatting trend:

1975-2005 –4,3               n.sb n.s. –

1990-2005 –4,0 n.s. –0,3 –10,0
a De meting van vrijwilligerswerk in de vragenlijst van 1975 en 1980 is niet vergelijkbaar met die in latere jaren.
b n.s. = niet significant.
c – = ontbreekt.

Bron: SCP (TBO), gewogen data

Kolom 3 toont de tijd besteed aan vrijwilligerswerk per hoofd van de bevolking, 
oftewel het product van kolom 1 en 2. Zowel het percentage dat deelneemt als de tijd 
die aan vrijwilligerswerk wordt besteed zijn van belang voor de totale productie van 
vrijwilligerswerk en het prettige aan de indicator in kolom 3 is dat hij deze infor-
matie in één getal weergeeft. In het vervolg van de analyses zal dan ook met name 
met deze indicator worden gewerkt. Over de periode 1975-2005 is de geschatte trend 
niet significant, over de periode 1990-2005 echter wel: men is 0,3 uur minder tijd aan 
vrijwilligerswerk gaan besteden in dat tijdvak.
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De vierde kolom geeft tot slot het percentage respondenten weer dat in de vragenlijst 
heeft aangegeven vrijwilligerswerk te doen. Dit ligt vanzelfsprekend hoger dan in het 
dagboek; sommige mensen zullen wel eens vrijwilligerswerk doen, maar dat ‘toeval-
lig’ niet hebben gedaan in de dagboekweek. Deze laatste groep is waarschijnlijk ook 
iets minder intensief betrokken bij vrijwilligerswerk.4 De daling manifesteert zich 
in deze laatste kolom het sterkst: tussen 1990 en 2005 is er een geschatte daling van 
10% (van ongeveer 46% naar 36%) in het aandeel van de Nederlandse bevolking dat 
vrijwilligerswerk verrichtte (deze daling is significant). Er lijkt zich op het eerste 
gezicht een trendbreuk te hebben voorgedaan tussen 1995 en 2000, maar bij nadere 
beschouwing blijkt dat 1995 beter als een uitschieter kan worden gezien.5 Uitgaan 
van een gestage, maar rechtlijnige daling vanaf 1985 lijkt daarom een betere optie. 
In paragraaf 3.4 zal nader worden onderzocht wat de beste manier is om de trends te 
schatten, voor de gehele bevolking en per levensfase.

3.3 De tijdbesteding van vrijwilligers

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenhang tussen het doen van vrijwil-
ligerswerk en andere activiteiten. Gekeken wordt of vrijwilligers er een kenmerkend 
tijdbestedingspatroon op nahouden, c.q. aan welke activiteiten (buiten het doen van 
vrijwilligerswerk zelf uiteraard) ze meer tijd besteden dan niet-vrijwilligers. Daarbij 
wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid van verschillen binnen de groep vrijwil-
ligers; een dergelijke invalshoek – het onderzoeken van typologieën van vrijwilligers 
– is interessant, maar valt buiten het bestek van het huidige onderzoek.

De verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers worden in tabel 3.2 onder-
zocht ten aanzien van zestien van de zeventien hoofdcategorieën van activiteiten in 
het Tijdbestedingsonderzoek (de zeventiende bestond voor een belangrijk gedeelte 
uit vrijwilligerswerk). In de tabel staan drie rijen, waarin drie verschillende zaken 
worden nagegaan: de mate waarin vrijwilligers een afwijkend aantal uren besteden 
aan bepaalde activiteiten, de vraag in hoeverre deze afwijking te herleiden is tot com-
positie effecten (vrijwilligers’ specifieke achtergrondkenmerken) en of er veranderin-
gen door de tijd hebben plaatsgevonden ten aanzien hiervan.

Vrijwilligers blijken een kenmerkend patroon van tijdbesteding te hebben. De ver-
schillen zijn door de steekproefgrootte in deze analyse vrij snel significant, daarom 
is het goed om ook naar de grootte van de verschillen te kijken. Voor twee catego-
rieën (huishouding en onderwijs) geldt dat de verschillen vrijwel geheel worden weg-
verklaard door de compositie van de groep. Met andere woorden: dat vrijwilligers 
meer aan kinderverzorging en minder aan onderwijs doen, kan worden verklaard 
door hun sekse, opleiding en levensfase. Er zijn vier categorieën van tijdbesteding 
waarop vrijwilligers duidelijk verschillen ten opzichte van niet-vrijwilligers, zowel 
voor als na controle voor achtergrondkenmerken. De bespreking van de tabel wordt 
beperkt tot deze vier categorieën, oftewel: arbeid, slapen, tv/radio en lezen.
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Tabel 3.2
Regressie van tijd die vrijwilligers aan dagboekactiviteiten bestedena, en interacties, 1975-2005 
(in uren per week)

verschil vrijwilliger  
– niet-vrijwilliger

idem na controle voor 
achtergrondkenmerkenb

trend vrijwilliger  
door de tijdc

arbeid –3,48*** –5,13*** –0,13*

huishouding 2,09*** 0,74*** 0,05~

kinderverzorging 1,22*** 0,01 0,06***

boodschappen 0,36*** 0,05 0

persoonlijke verzorging –0,19** –0,14~ –0,01

eten en drinken 0,40*** 0,17~ 0,01

slapen –2,73*** –1,77*** 0

onderwijs –3,92*** –0,71*** –0,01

sociale contacten 0,52*** 0,23 0

uitgaan 0,23~ 0,48*** 0,02

hobby’s/sport 0,04 0,51** –0,11***

verzorgende hobby’s 0,32** 0,16 0,02

recreatie buiten –0,03 –0,03 0,01~

tv, radio –3,11*** –2,64*** 0,10***

lezen 1,40*** 1,04*** 0

ontspanning –0,25*** –0,22*** –0,01
a De uitkomsten zijn schattingen aan de hand van (lineaire) regressiemodellen met een dummyvariabele voor het 

onderscheid tussen mensen die wel of niet vrijwilliger zijn.
b Gecontroleerd voor sekse, levensfase en opleiding.
c De trend bestaat uit de interactie vrijwilliger x tijd, waarbij tijd = het aantal jaar vanaf 1975 (bv. t = 10 in 1985).
~ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: SCP (TBO’75-’05)

Vrijwilligers gaven aan aanmerkelijk minder uren te besteden aan werk dan niet-vrij-
willigers; het verschil is om en nabij de 3,5 uur en als er rekening wordt gehouden 
met verschillen in achtergrondkenmerken scheelt het maar liefst 5,1 uur per week. 
Dit verschil valt dus niet te verklaren door het feit dat vrijwilligerswerk veel door 
ouderen wordt gedaan, die gemiddeld minder werken. Mogelijk speelt hier een sub-
stitutie-effect: actieve inzet op vrijwillige basis kan een alternatief zijn voor betaald 
werk (voor degenen die dat niet hebben). Bovendien is er substitutie in termen van 
het tijdbudget: men kan de tijd slechts eenmaal spenderen en als men betaald werkt 
kan er niet tegelijkertijd onbetaald werk worden gedaan.

Bijzonder opvallend is de besparing op de tijd besteed aan slapen. Dit blijkt ook 
niet te kunnen worden herleid tot de achtergrondkenmerken. Hoewel slapen voor 
vrijwilligers net zo goed een primaire levensbehoefte is als voor niet-vrijwilligers 
blijkt de tijd die hieraan wordt gespendeerd in de week geringer: 2,73 uur minder 
zonder controle en 1,77 uur minder met controle voor achtergrondkenmerken. Een 
mogelijke uitruil van slaap (zoals een ochtend uitslapen in het weekend) voor vrijwil-
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ligerswerk is – voor zover bekend – niet eerder in voorgaand onderzoek geopperd.
Een groot verschil manifesteert zich ook bij het televisiekijken: vrijwilligers kijken 
3,11 en 2,64 uur minder televisie, respectievelijk zonder en met controle voor achter-
grondkenmerken. Televisiekijken is er in voorgaand onderzoek al vaker van beschul-
digd slecht te zijn voor maatschappelijke deelname (Uslaner 1998; Putnam 2000) 
en de negatieve correlatie tussen vrijwilligerswerk en televisiekijken die hier wordt 
gevonden is in lijn daarmee. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat een toename 
in televisiekijken verantwoordelijk is voor een afname in vrijwilligerswerk.
Tot slot blijken vrijwilligers ruim een uur per week meer te lezen dan niet-vrijwil-
ligers. Dit blijft overeind als er wordt rekening gehouden met sekse, levensfase en 
opleidingsverschillen.

In de laatste rij van tabel 3.2 wordt nagegaan of het tijdbestedingspatroon van vrij-
willigers is veranderd, c.q. of tussen 1975 en 2005 het verschil tussen vrijwilligers en 
niet-vrijwilligers op de hiervoor genoemde activiteiten groter of kleiner is geworden. 
Dit is gemeten door in de analyse een interactieterm op te nemen met het aantal jaar 
sinds 1975. Vier van die interactietermen blijken bij toetsing een duidelijke signifi-
cantie te hebben. Met andere woorden: vrijwilligers zijn vier activiteiten relatief meer 
of minder gaan doen. De eerste is arbeid: vrijwilligers zijn elk jaar 0,13 uur per week 
minder gaan werken ten opzichte van niet-vrijwilligers. Dit komt over de periode 
1975-2005 dus overeen met 3,9 (0,13*30) uur (per week). Dit is meteen ook de grootste 
verandering. Overigens zijn deze veranderingen allemaal weer gecontroleerd voor 
sekse, levensfase en opleiding en zijn de meeste veranderingen gering. Huishouding 
en kinderverzorging zijn wat toegenomen onder vrijwilligers, respectievelijk onge-
veer 1,5 en 1,8 uur tussen 1975 en 2005. Daarmee lijken de activiteiten van de gemid-
delde vrijwilliger in de loop der tijd te zijn verschoven van gericht op werk naar het 
huiselijke domein. Verder zijn hobby’s en sporten activiteiten die vrijwilligers minder 
zijn gaan doen; de afname bedraagt ongeveer 0,11 uur (per week) per jaar. Over 1975-
2005 correspondeert dit met 3,3 uur. Tot slot zijn er veranderingen in de tijd besteed 
aan televisiekijken. Opmerkelijk genoeg zijn vrijwilligers in de afgelopen 30 jaar 
meer gaan televisiekijken ten opzichte van niet-vrijwilligers (hoewel ze gemiddeld 
minder uur kijken). Wat dit betekent voor de stelling dat tv- kijken maatschappelijke 
deelname heeft verjaagd, is echter moeilijk te zeggen.
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‘Als iets op het pad komt, ga ik het niet uit de weg’: vrijwilligerswerk als het uitkomt
Twee jaar nadat ik mijn flat heb gekocht ben ik me met het bestuurswerk van de vereniging 
gaan bemoeien. Het is een relatief grote vve, het gaat om 136 flats. Kort nadat ik er ben gaan 
wonen ben ik naar de algemene leden vergaderingen gegaan. Bij de alv’s werd aangegeven 
dat ze wel kennis wilden maken met mensen die geïnteresseerd waren om er werk te gaan 
doen, commissiewerk of bestuurswerk. Toen heb ik gezegd dat ik mij daar wel tegenaan wilde 
bemoeien. Daar zit wel een belangrijk deel eigenbelang in omdat het om een vve gaat. Het gaat 
natuurlijk direct je eigen leefomgeving aan. Dan is het interessant om direct tegen het vuur aan 
te zitten. Verder vind ik het interessant om dat op financieel gebied te volgen en daar invloed 
op uit te kunnen oefenen. Ja, het is toch wel eigenbelang dat daarin meespeelt. Aan de andere 
kant is het wel, vind ik, de interesse in een manier om het goed te laten lopen. Daar zit wel 
degelijk een gevoel naar de medeflatbewoners toe in.
Ik kwam vrij vroeg al in aanraking met vrijwilligerswerk. Toen ik een jaar of 6 was deden mijn 
ouders dat al. Zo rond mijn zeventiende, achttiende heb ik voor het eerst zelf vrijwilligerswerk 
gedaan. Ik was lid van de schaakvereniging en op een gegeven moment zei de wedstrijdleider 
in de groep: ‘Ik vind het mooi genoeg geweest, wie wil het nu gaan doen?’ Toen wilde ik dat 
wel. Het ging om heel praktische zaken als het maken van wedstrijdroosters. Dat lag mij wel. 
Op ongeveer dezelfde leeftijd ben ik lid geworden van de Rotarect-vereniging – de jongeren-
tak van de Rotary – en via die vereniging heb ik een aantal malen gecollecteerd voor een 
goed doel. Dat collecteren was voor het Nationaal Fonds voor Gehandicapten. Maar het had 
voor hetzelfde geld iets anders kunnen zijn, het was niet zo dat ik mij tot dat fonds nu in het 
bijzonder aangetrokken voelde. Tijdens mijn studententijd heb ik commissiewerk gedaan voor 
de studievereniging. Ik zou het zelf niet onder vrijwilligerswerk willen scharen, maar goed, het is 
wel voor het algemene nut van de studenten aan die faculteit, het is in georganiseerd verband. 
Op een gegeven moment krijg je het dan weer druk met je studie. In de jaren daarna ben ik 
geen vrijwilliger meer geweest. Ik heb de drive niet om iets te gaan doen. Het is niet zo dat ik 
vrijwilligerswerk wil doen en daar dan iets bij ga zoeken. Maar als iets op het pad komt, ga ik 
het niet uit de weg. Het is niet zo dat ik gedreven wordt door een diep verlangen iets goeds voor 
de wereld te doen. De eerstvolgende gelegenheid die in aanmerking kwam om vrijwilligerswerk 
te doen was via de vve van de flat die ik kocht. Zolang ik in de flat blijf wonen is het idee in 
eerste instantie toch wel om er op die manier bij betrokken te blijven.

Meneer Bergsma (35 jaar, werkt fulltime en is alleenstaand, verricht momenteel vrijwilligerswerk,  
is voorzitter van de vereniging van eigenaren van de flat waarin hij woont en daar tevens bestuurslid  
voor financiën en verzekeringen; dit zijn functies die hij nu bijna vijf jaar vervult, met pieken en dalen 
besteedt hij er ongeveer een half dagdeel per week aan).

3.4 Levensfasen en ontwikkelingen in vrijwilligerswerk
In paragraaf 3.2 werd al gespeculeerd over mogelijke verschillen in trends per levens-
fase. Dit komt nader aan bod in de voorliggende paragraaf.
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Figuur 3.1
Geschatte trends van tijd besteed aan vrijwilligerswerk, naar levensfase, 1975-2005 (in uren)
Figuur 3.1
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Bron: SCP (TBO’75-’05)
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Figuur 3.1 laat de trends zien van de tijd die werd besteed aan vrijwilligerswerk in de 
periode 1975-2005, uitgesplitst naar levensfase. Er is steeds gekeken wat het beste 
model ter representatie van de trends is, waarbij bleek dat soms een tweedegraads-
functie een aanmerkelijk betere schatting was dan een eerstegraadsfunctie.6 De 
dikke lijn (bergparabool) in het midden is de gemiddelde trend; in het begin van de 
periode neemt de tijd besteed aan vrijwilligerswerk toe en daarna neemt hij weer af. 
De top van deze curve ligt afgerond op 1989. Met andere woorden: als we de ont-
wikkeling op deze manier schatten, dan is 1989 het keerpunt geweest waarop een 
stijging in vrijwilligerswerk is omgeslagen in een daling.

Wat opvalt, is dat de trend van stellen (gehuwd/samenwonend) zonder kinderen 
nagenoeg samenvalt met de gemiddelde trend; het verschil tussen de twee is nau-
welijks waarneembaar. Dit is van belang voor volgende analyses, wanneer we deze 
groep als referentiegroep nemen en dus impliciet de afwijkingen van de groepen ten 
opzichte van het gemiddelde bekijken.

Drie groepen laten een rechtlijnige daling zien over de gehele periode tussen 1975 
en 20057: inwonende kinderen, alleenstaanden en gezinnen met oudere kinderen 
(jongste > 14 jaar). De daling is bovendien fors. Zo daalde de deelname van de laatste 
twee met meer dan een half uur. Bij inwonende kinderen was die daling wat minder 
sterk, maar zij besteedden dan ook al verreweg de minste tijd aan vrijwilligerswerk.
De interessantste tendensen zijn echter die van ouderen (levensfase geen kinderen 
en 65+) en van gezinnen met jonge kinderen (jongste kind jonger dan 14 jaar). De 
groep ouderen is de enige groep die over het hele tijdvak steeds meer is gaan doen 
(bijna een uur per week meer). Daarmee hebben ze voor een belangrijke compen-
satie gezorgd van de dalende tendensen van de drie hiervoor genoemde groepen. 
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De jonge gezinnen zijn interessant omdat ze een soort versterkte afspiegeling zijn 
van de algehele trend. In de eerste helft hebben ze bijgedragen aan de stijging van 
het gemiddelde, in de tweede aan de daling. Gezien de interessante positie van 
deze twee levensfasen en omwille van wat meer toespitsen van de analyses zullen in 
het navolgende deze twee groepen centraal staan. Daarbij wordt eerst getracht de 
ontwikkelingen – zoals ze zijn gevisualiseerd in figuur 3.1 – door middel van regres-
sieanalyse te modelleren en te toetsen, om vervolgens te bekijken hoe deze ontwik-
kelingen kunnen worden verklaard.

Tabel 3.3
Regressie van tijd besteed aan vrijwilligerswerk naar levensfase en meetjaara, en interactiesb, c, 
1985-2005 (in ongestandaardiseerde Tobit-regressiecoëfficiënten)

model I model II

levensfase

stel zonder kinderen ref.*** ref.***

jonge gezinnen 0,92*** 1,71***

ouderen 1,75*** 0,80***

meetjaar (vanaf 1985) –0,34*** –0,05***

interacties

trend stel zonder kinderen ref.***

trend jonge gezinnen –0,47***

trend ouderen 0,49***

a Het meetjaar is het moment van onderzoek vanaf 1985 (1985 = 0, 1990 = 1, enz.)
b Interacties bestaan uit levensfase x meetjaar.
c Een variabele voor overige gezinsfasen en een interactie met de tijd zijn meegenomen in het model maar worden niet 

behandeld en getoond.
~ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: SCP (TBO’85-’05)

 
Er is uiteindelijk voor gekozen om de ontwikkelingen te modelleren vanaf 1985. 
Dit maakt het mogelijk om de ontwikkelingen lineair weer te geven, waardoor 
het gehele model gemakkelijker te begrijpen is.8 Bovendien levert het nog steeds 
voldoende interessante informatie op om bij te dragen aan de actuele discussie in de 
literatuur.

In model I in tabel 3.3 wordt gekeken naar de positie van jonge gezinnen en oude-
ren ten opzichte van stellen zonder kinderen.9 Aangezien stellen zonder kinderen 
nagenoeg samenvallen met de gemiddelde trend, interpreteren we de coëfficiënten 
hier als afwijkingen van het gemiddelde. Het blijkt dat zowel jonge gezinnen als 
ouderen bovengemiddeld tijd besteden aan vrijwilligerswerk (als over de periode 
1985-2005 wordt gekeken). De ouderen scoren daarbij duidelijk hoger dan de jonge 
gezinnen. De variabele meetjaar geeft de algehele ontwikkeling in het vrijwilligers-
werk aan vanaf 1985 (respondenten uit 1985 hebben hier een score 0, respondenten 
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uit 1990 hebben score 1, enz.). De significant negatieve waarde geeft aan dat de tijd 
besteed aan vrijwilligerswerk tussen 1985 en 2005 is gedaald.

In het tweede model wordt gekeken of er veranderingen hebben plaatsgevonden 
tussen 1985 en 2005 voor de verschillende groepen. Dit wordt gedaan door een inter-
actieterm toe te voegen aan het model (levensfase * meetjaar). In overeenstemming 
met figuur 3.1 blijkt dat er onder jonge gezinnen een significante afname (–0,47 uur) 
en onder ouderen een significante toename (0,49 uur) heeft plaatsgevonden van 
vrijwilligerswerk. Overigens geven de eerste twee coëfficiënten nu niet langer het 
‘hoofdeffect’ aan voor jonge gezinnen en ouderen, maar het verschil tussen de groe-
pen in 1985. Oftewel, in 1985 deden jonge gezinnen nog duidelijk meer (1,71 versus 
0,80 uur) aan vrijwilligerswerk dan ouderen (als het verband lineair wordt geschat). 
Jonge gezinnen en ouderen zijn dus in de periode 1985-2005 gewisseld van plaats in 
de rangorde. Dit model zal als basis dienen voor tabel 3.4 in de paragraaf 3.5, waar 
wordt gekeken naar verklaringen van deze levensfasetrends.

3.5 Verklaringen van de rol van jonge gezinnen en ouderen

In paragraaf 3.1 werd een aantal verklaringen uiteengezet, waarvan eerder in de 
literatuur is gebleken dat ze hebben bijgedragen aan veranderingen in vrijwilligers-
werk. In tabel 3.4 zal worden gekeken in hoeverre deze factoren de ontwikkelingen 
bij jonge gezinnen en ouderen kunnen verklaren. Hierbij wordt model ii uit tabel 3.3 
steeds als basis gebruikt en wordt er (in de regressieanalyse) een verklarend element 
toegevoegd. Vervolgens wordt gekeken of daarmee het oorspronkelijke verschil (van 
jonge gezinnen en ouderen ten opzichte van het gemiddelde) wordt gereduceerd of 
wegverklaard. Deze reductie wordt ook percentueel aangeven tussen haakjes.

De eerste rij in tabel 3.4 geeft nogmaals de uitkomsten uit tabel 3.3 weer, waarmee 
de coëfficiënten uit de navolgende modellen kunnen worden vergeleken. Ten eerste 
wordt nagegaan of de verhouding tussen mannen en vrouwen onder vrijwilligers iets 
kan verklaren (model iii). Na invoering van deze variabele vindt er echter nauwe-
lijks reductie plaats van de levensfasetrends. Sterker nog, het verschil tussen jonge 
gezinnen en de gemiddelde trend wordt groter (van -0,47 naar -0,48, oftewel -1%). 
Bovendien blijkt uit de laatste kolom dat toevoeging van sekse geen significante ver-
betering van het model oplevert (de overschrijdingskans is groter dan 0,05). Kortom: 
er kan worden geconcludeerd dat de trends die jonge gezinnen en ouderen vertonen 
(respectievelijk een disproportionele afname en toename) in vrijwilligerswerk niet te 
maken hebben met sekseverschillen.
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Tabel 3.4
Verklaringen van trends voor jonge gezinnen en ouderen, 1985-2005 (in ongestandaardiseerde 
Tobit-regressiecoëfficiënten)a

trend toets modeltoevoeging

jonge gezinnen ouderen PR > F

basismodel (tabel 3)  –0,47 *  0,49 * –

model III: sekse  –0,48 *  0,48 * 0,13

 (–1%)  (2%)

model IV: religie  –0,49 **  0,40~ 0,00

 (–4%)  (19%)

model V: opleiding  –0,52 **  0,48 * 0,00

 (–10%)  (2%)

model VI: vrije tijd  –0,28  0,38~ 0,00

 (40%)  (22%)

model VII: sekse, religieb, opleidingc en vrije tijdd  –  0,26 0,00

 (47%)
a Elk model is een Tobit-regressieanalyse zoals in tabel 3.3, met toevoeging van een verklarende variabele (deze wordt 

zelf niet getoond). De tweede en derde kolom tonen de coëfficiënten voor de trends en de mate van reductie (verklaring) 
tussen haken.

 Met de toets in de laatste kolom wordt bekeken of het model verbetert met de inbreng van de nieuwe variabelen (afname 
in LL (log likelyhood) tegen verlies van vrijheidsgraden).

b Religie is een blok variabelen met denominatie (katholiek, protestant, anders, of geen) en frequentie van kerkgang.
c Opleiding bestaat uit zes categorieën van lager onderwijs tot universiteit.
d Vrije tijd is de totale hoeveelheid tijd die in het dagboek overblijft na aftrek van verplichtingen (werk, zorg voor huishouden 

en kinderen, persoonlijke verzorging, slapen, enz.).
* ~ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: SCP (TBO’85-’05)

Dat is anders wanneer de rol van religie wordt bekeken (in model iv). Deze verklaart 
niets van de trend van jonge gezinnen, maar wel van ouderen. 19% van het oorspron-
kelijke verschil verdwijnt als rekening wordt gehouden met religie. Religiositeit en 
vrijwilligerswerk hangen positief met elkaar samen en ontkerkelijking heeft zich 
minder sterk gemanifesteerd onder ouderen dan onder jongeren. Op deze manier 
kan een deel van de groeiende kloof in vrijwilligerswerk worden verklaard.
De rol van opleiding is ook interessant, maar niet als verklaring, zo blijkt. Het 
effect van opleiding is dat het de verschillen onderdrukt. Althans, dat laat tabel 3.4 
zien voor jonge gezinnen. Het opleidingsniveau van jonge gezinnen is relatief snel 
gestegen en daardoor is de ‘schade’ beperkt gebleven wat betreft vrijwilligerswerk. 
Opleiding onderdrukt echter nagenoeg niets van de trend voor ouderen.

De factor met de meeste verklaringskracht blijkt de hoeveelheid vrije tijd. Dit is 
opgevat als de tijd die overblijft na aftrek van verplichtingen in de sfeer van werk, 
gezin en persoonlijke verzorging. Op deze manier is de factor de inverse van de tijds-
druk waarover in paragraaf 3.1 werd gesproken. Als de totale hoeveelheid vrije tijd 
wordt opgenomen in het model (vii) dan daalt de afwijking van de gemiddelde trend 
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van jonge gezinnen van -0,47 naar -0,28, wat overeenkomt met een reductie van 40%. 
Bovendien is het gevonden verschil niet langer significant. Met andere woorden, de 
toegenomen tijdsdruk onder jonge gezinnen in de periode 1985-2005 verklaart een 
aanzienlijk deel van de daling in hun vrijwilligerswerk. Omgekeerd geldt dat ouderen 
gevrijwaard zijn gebleven van toegenomen tijdsdruk en dat daarmee ook een deel 
van hun toename (in vrijwilligerswerk) wordt verklaard (ten opzichte van het gemid-
delde hebben zij juist minder tijdsdruk gekregen). Inbreng van vrije tijd was verant-
woordelijk voor een reductie van het verschil met 22%.

In het laatste model (vii) van tabel 3.4 worden de verschillende factoren voor 
ouderen nog eens samengenomen (voor jonge gezinnen bleek alleen vrije tijd verkla-
ringskracht te hebben). In totaal verklaren sekse, religie, opleiding en vrije tijd 47% 
van de trend van ouderen. Daarbij wordt de grootste rol gespeeld door religie en vrije 
tijd. Aangezien onder ouderen ontkerkelijking en toegenomen tijdsdruk minder hard 
zijn aangekomen dan bij andere groepen verklaart dit deels waarom zij relatief zo 
veel aan vrijwilligerswerk doen.

3.6 Conclusies

In deze bijdrage zij we op zoek gegaan naar mogelijke veranderingen binnen de deel-
name aan vrijwilligerswerk. Het tbo maakt het mogelijk om dit in een relatief lange 
periode (1975-2005) te bekijken. Deze periode overziend kunnen we concluderen dat 
er in Nederland geen ineenstorting heeft plaatsgevonden van de maatschappelijke 
inzet van burgers. Wel is het duidelijk dat vanaf grofweg 1990 er een neerwaartse 
trend valt te constateren. De interpretatie hiervan is echter sterk afhankelijk van hoe 
de trend wordt gemodelleerd en over welk tijdvak er wordt gekeken. Naast een daling 
vanaf 1990 zouden dezelfde getallen bijvoorbeeld ook als een hausse in vrijwilligers-
werk in de jaren tachtig kunnen worden uitgelegd, afhankelijk van wat er vóór 1975 
is gebeurd en wat er na 2005 zal plaatsvinden. Deze bevindingen verdienen wel wat 
relativering in het licht van andere bronnen. Het Permanent onderzoek naar de leef-
situatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), bijvoorbeeld, wijst 
op een (licht) stijgende trend en over alle onderzoeken heen lijkt de deelname aan 
vrijwilligerswerk redelijk stabiel (Dekker et al. 2007).

Vervolgens werd er gekeken naar de tijdbesteding van vrijwilligers. Het blijkt dat 
het doen van vrijwilligerswerk samenhangt met andere vormen van gedrag. Nadat 
er werd gecontroleerd voor compositie effecten bleven er verschillende activiteiten 
over die door vrijwilligers meer of juist minder worden gedaan dan door anderen. 
Zo wordt er duidelijk minder tijd gespendeerd aan werk en wat meer aan huishou-
ding. Bovendien blijkt dat deze verschillen in de loop der jaren groter zijn geworden: 
vrijwilligerswerk is sterker gaan samenhangen met huishouding en kinderverzor-
ging (in positieve zin) en is in negatieve zin meer gaan samenhangen met de tijd die 
wekelijks wordt besteed aan werk. Met andere woorden, in termen van tijdbesteding 
past vrijwilligerswerk eerder in een patroon van activiteiten in het huiselijke domein 
dan in het domein van werk. Bovendien is dit in toenemende mate het geval.
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Ten tweede valt op dat de tijdbestedingen van vrijwilligers meer (mentaal) inspan-
nend dan ontspannend zijn. Door vrijwilligers wordt er bijvoorbeeld een kleiner deel 
van het wekelijkse tijdbudget gespendeerd aan televisiekijken en een groter deel aan 
lezen. Hoewel sommige programma’s meer cognitieve activiteit vergen dan anderen 
(en hetzelfde geldt voor boeken en tijdschriften), zal de leefstijl van de vrijwilliger 
hiermee toch gemiddeld meer gekenmerkt zijn door (mentale) inspanning dan het 
tegenovergestelde. Opmerkelijk is ook dat vrijwilligers gemiddeld genomen minder 
tijd besteden aan slapen. Ten aanzien van andere typen activiteiten zijn de verschillen 
kleiner, maar wel steeds in dezelfde richting: minder ontspannende en meer inspan-
nende activiteiten. Het stereotype beeld van de vrijwilliger als actieve en betrokken 
burger is dus in overeenstemming met het beeld dat uit de tijdbestedingsdata naar 
voren komt.

Om te begrijpen wat er met de deelname aan vrijwilligerswerk aan de hand is, 
helpt het om te kijken naar de trends per levensfase. Dan blijkt dat tussen 1975 en 
2005 het doen van vrijwilligerswerk in toenemende mate verbonden is geraakt met 
de levensfase waar er niet langer gewerkt hoeft te worden en de kinderen het huis uit 
zijn. Onder alle andere levensfasegroepen heeft er zich een terugloop van vrijwil-
ligerswerk voorgedaan. Een interessante groep daarbij zijn jonge gezinnen. Deze 
volgen het algehele patroon – dat wil zeggen een stijging tot grofweg 1989 en daarna 
een daling – maar dan in versterkte vorm. Daarmee is de levensfase waarin carrière 
wordt gemaakt en een gezin wordt gestart anno 2005 steeds minder een voor de 
hand liggend moment om aan vrijwilligerswerk te gaan doen.
Het uiteenrafelen van de verschillende trends per levensfase biedt een goed inzicht in 
de dynamiek die schuilgaat achter de ogenschijnlijk flauwe (geaggregeerde) trend en 
maakt een inschatting van toekomstige trends mogelijk. Per levensfase afzonderlijk 
bekeken zijn er juist veel ontwikkelingen in vrijwilligerswerk gaande en dit nodigt 
dan ook uit tot het uitzoeken waarom mensen in de ene levensfase nu juist aanmer-
kelijk meer en in de andere levensfase aanmerkelijk minder aan vrijwilligerswerk 
gaan doen. Uit de analyses bleek dat religie en tijdsdruk hierbij een belangrijke rol 
spelen. Processen van ontkerkelijking en toenemende verplichtingen in werk en zorg 
treffen de levensfasen in ongelijke mate en dit manifesteert zich het meest nadruk-
kelijk in het verschil tussen jonge gezinnen en ouderen. De ouderen blijven het meest 
kerkelijk en worden niet getroffen door oplopende tijdsdruk. Zij zijn dan ook de 
enige groep die een voortgaande toename van vrijwilligerswerk laat zien. Voor de 
jonge gezinnen geldt het tegenovergestelde en in deze groep is er vanaf circa 1990 
een sterke teruggang te zien. Kortom, er ontstaat een toenemende kloof in religio-
siteit en ter beschikking staande vrije tijd, wat uiteindelijk bijdraagt aan een toene-
mende kloof in de deelname aan vrijwilligerswerk per levensfase.
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‘Het mooiste is dat je wat kunt doen voor andere mensen’: plezier en plichtsbesef
Vrijwilligerswerk, dat vind ik werk dat je voor de gemeenschap doet, pro deo. Vrijwilligerswerk, 
daar hoef je niets voor te ontvangen, daar mag je eigenlijk niets voor ontvangen. Dat doe je zo. 
Het zijn meestal kleine werkjes die gedaan moeten worden. Ik heb bij mezelf zoiets van, het 
mooiste is dat je wat kunt doen voor andere mensen. Dat heb ik mijn hele leven al gehad. Ik 
moet plezier erin hebben om ergens iets voor te doen. En ik heb er plezier in, in wat ik nu doe. 
Voor de uitkering die ik krijg, mag ik best iets terugdoen voor de samenleving. Ik doe weke-
lijks administratief werk voor het kerkelijk bureau en sinds een paar maanden zit ik ook in de 
cliëntenraad van het verzorgingstehuis waar mijn moeder woont. Ik krijg vaak complimenten, 
hoor. Ja, dat vinden ze wel mooi dat ik daarbij zit. Dat doet je dan ook wel weer goed, dat je wat 
betekent. Dat is toch wel waar je het voor doet, dat je mensen blij maakt.
Ook al ga ik soms met tegenzin naar de vergaderingen toe, ik wil het een eerlijke kans geven en 
ik ben bereid mij nog een jaar in te zetten voor de cliëntenraad. Ik vind, dat wanneer je ergens 
aan begint, je daar niet zomaar mee kunt stoppen. Ik doe het ook vanuit het geloof. Ik heb 
gezegd, ik werk nu niet meer, ik ben ontslagen, laat ik mijn leven nu maar in dienst stellen van 
de Heer. Dus ik denk, laat ik dan maar vrijwilligerswerk doen. En, nou, ik ben ook wel het type 
mens dat geen nee kan zeggen. Vanaf mijn zeventiende ben ik eigenlijk constant actief geweest 
als vrijwilliger, al heb ik het nooit als vrijwilligerswerk ervaren. Ik heb het niet van jongs af aan 
gezien in mijn omgeving. Mijn moeder was dag en nacht met het huishouden bezig, die had 
daar geen tijd voor. Maar ze hielp wel bij de buurvrouw met de kinderen en het huishouden. En 
mijn vader is ouderling bij de kerk geweest en notabel bij de kerk geweest. Ja, dat deed je wel. 
Kijk, je ging wel overal bij, en dat deed je wel voor de gemeenschap. Maar niemand noemde 
dat vrijwilligerswerk. Als tiener ben ik lid geworden van het plaatselijke muziekcorps en ben ik 
al vrij snel gevraagd voor een bestuursfunctie. Ik heb zeventien jaar in het bestuur gezeten, tot 
ik moest stoppen om gezondheidsredenen.
Het bestuurswerk dat ik voor de ehbo doe, dat zie ik eerder als vrijwilligerswerk. Dat doe je 
ook echt voor… ik bedoel bij het muziekcorps daar leer je muziek, dat doe je ook niet voor 
andere mensen. Maar ja, een bestuursfunctie bij het corps, dat is eigenlijk wel anders hè… 
Maar omdat ik toen nog jong was heb ik dat nooit als vrijwilligerswerk ervaren. Ik zit ook al twin-
tig jaar in het bestuur van de ehbo, daar ben ik ook penningmeester van. Ik ben nu al bijna 30 
jaar lid van die vereniging. […] Ach dat doe ik nu al zo lang, en ik vind het heel interessant. En 
je doet echt iets voor de medemens. Als er nu iets gebeurt, dan kan ik tenminste helpen. Maar 
als het niet gezellig was, dan was ik er al lang af geweest. Maar nu blijf ik erbij, het is zo leuk.

Mevrouw Cornelissen (52 jaar, alleenstaand, werkt sinds een jaar niet meer en solliciteert wekelijks, doet 
momenteel vrijwilligerswerk).
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Noten

1 Deze samenhang in gedragingen (c.q. tijdbestedingen) zou kunnen worden samengevat 
onder de noemer leefstijl (coherente gedragingen en smaakvoorkeuren voorkomend uit 
bepaalde maatschappelijke posities (zie Bourdieu, (1986 [1979])). Echter, deze term zal 
hier verder niet worden gebruikt omdat er in de operationalisering vrij grove categorieën 
van tijdbesteding worden gehanteerd (nodig om voldoende celvulling te behouden), wat 
niet helemaal recht zou doen aan de ideeën van Bourdieu. 

2 Letterlijk: ‘Verricht u in uw vrije tijd op één of meer van de volgende terreinen onbe-
taald werk?’. De antwoorden konden worden gekozen uit een lijst van zestien sectoren 
(o.a. sport, godsdienst, informele hulp en politiek). 

3 Schattingen zijn op basis van een lineair regressiemodel, met jaar van meting als (conti-
nue) onafhankelijke variabele. 

4 Degenen die in het dagboek vrijwilligerswerk aantekenden, deden op significant meer 
terreinen vrijwilligerswerk (deze vergelijking is mogelijk omdat beide groepen de vra-
genlijst hebben ingevuld).

5 Ten aanzien van verschillende indicatoren is 1995 een zogenoemde outlier en bovendien 
zijn er aanwijzingen dat de onderzoeksopzet van dat jaar daarvoor (gedeeltelijk) verant-
woordelijk zou kunnen zijn. Het responspercentage van het onderzoek was in 1995 erg 
laag (18%) en bovendien waren er enkele wijzigingen in de manier waarop de vragenlijst 
werd afgenomen. Zie www.tijdbesteding.nl/achtergronden/non-respons/index.html voor 
meer informatie. 

6 Uiteraard verklaart elke hogere graad de gevonden resultaten beter; gekozen is voor de 
oplossing met de grootste ‘sprong vooruit’ in verklaarde variantie (met meetjaren als 
cases), om op die manier het belang van een zo simpel mogelijk model en de hoogste 
verklaarde variantie tegen elkaar af te wegen. 

7 Daarbij zijn de getallen van alleenstaanden voor 1975 en 1980 gemiddeld vanwege 
geringe celvulling en grote outlierscores. 

8 Er is ook geëxperimenteerd met (lineaire en Tobit-) regressiemodellen met zowel een 
lineaire als kwadratische component voor de tijd en met zowel lineaire als kwadratische 
interacties. De extra verklaringskracht van deze modellen weegt echter nauwelijks op 
tegen de toegenomen complexiteit. 

9 We maken hier gebruik van een Tobit-regressiemodel, aangezien de verdeling van vrijwil-
ligerswerk over de steekproef ervoor zorgt dat alle aannames bij een lineair regressie-
model op basis van de pols-schatting worden geschonden (met name vanwege het hoge 
aantal 0-scores). 
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4 In gesprek met vrijwilligers: ef fecten van de 
levensfase op vrijwillige inzet

Laila Faulk

4.1 Inleiding

Uit de hoofdstukken 2 en 3 is gebleken dat verhuizingen een negatief effect hebben 
op het verrichten van vrijwilligerswerk, terwijl van het hebben van betaald werk 
een positief effect uitgaat. De auteurs hebben echter weinig inzicht verkregen in de 
beweegredenen van mensen om al dan niet vrijwilligerswerk te verrichten. Om meer 
te weten te komen over de wijze waarop vrijwilligerswerk gestalten krijgt gedurende 
het leven van personen, hebben we veertig diepte-interviews1 afgenomen. Daarbij 
is onderzocht of, en zo ja op welke wijze overgangen in vrijwilligerscarrières en de 
begin- en eindpunten daarvan gekoppeld (kunnen) zijn aan de levensfasen waarin 
vrijwilligers zich bevinden. De onderzoeksvraag luidt:

Welke effect hebben transities in levensfasen op de bereidheid, de motivatie en de mogelijkheid 
om actief te zijn, te worden of te blijven in het vrijwilligersveld?

Hierbij zijn wij geïnteresseerd in de vraag of mensen bij de overgang van de ene naar 
de andere levensfase ook andere vrijwilligerstaken gaan verrichten en of de kans dat 
men actief is (en de motivatie om actief te blijven) op zo’n moment verandert.

Het is nog niet zo lang geleden dat de levenswandel van individuen redelijk 
voorspelbaar was en dat de overgangsperioden van de ene naar de andere levensfase 
bij mannen en vrouwen vrij veel overeenkomsten vertoonden. De levensloop werd 
opgedeeld in een drietal fasen: de jeugd (0-20 jaar), de volwassenheid (20-65 jaar) en 
de ouderdom (65 jaar en ouder). Uiteraard bestonden er verschillen tussen mannen 
en vrouwen en werd de levensloop beïnvloed door het ‘nest’ waarin men opgroeide 
en de kerk die men bezocht. Toch kon men tot op zekere hoogte ervan uitgaan dat de 
transities binnen de verschillende groepen op ongeveer dezelfde momenten plaats-
vonden en dat men die redelijk goed kon voorzien.

Tegenwoordig wordt de levensloop iets meer genuanceerd omschreven en 
onderscheidt men nieuwe fasen: de vroege jeugd (0-15 jaar), de jongvolwassenheid 
(15-30 jaar), de volwassenheid (consolidatie en spitsuur, 30-60 jaar), de actieve ouder-
dom (60-80 jaar) en de afhankelijke ouderdom (80 jaar en ouder) (Evenshuis 2002: 
15; zie ook szw 2002). Het gaat hierbij allerminst om vastomlijnde leeftijdsblokken: 
de duur van een periode is niet voor iedereen gelijk en de invulling wordt steeds 
 gevarieerder. Bovendien kunnen de fasen elkaar overlappen of zelfs voorkomen in 
een omgekeerde volgorde (Heinz en Krüger 2001; Diepstraten 2006), afhankelijk van 
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de timing van bepaalde gebeurtenissen (Elder en O’Rand 1995). Ervaringen uit eer-
dere levensfasen zijn van invloed op latere stadia (Jakob 1993; Heinz en Krüger 2001). 
Sommigen stellen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van een ‘standaard-
biografie’ naar een ‘keuzebiografie’ (zie Diepstraten 2006), waarbij individuen zelf 
hun biografie bepalen.

Het stijgende welvaarts- en opleidingsniveau – waarbij mensen vaak langer door-
leren, veranderingen in het arbeidsproces2, de toenemende leeftijd waarop men start 
met het stichten van een gezin, de groeiende (verhuis)mobiliteit en de veranderende 
ideeën over plichten, mogelijkheden, normen en waarden hebben allemaal effect op 
de wijze waarop mensen hun leven inrichten (zie ook hoofdstuk 8).

Het behoeft nauwelijks betoog dat het vrijwilligersveld onder invloed van de 
hiervoor genoemde demografische en sociale veranderingen eveneens is gewijzigd 
in de afgelopen decennia. Motivaties3 en voorwaarden om actief te zijn en te worden 
kunnen verschillen per levensfase (zie Tang 2006) en tegenwoordig lijken altruïsme 
en ‘morele verplichting’ het te moeten opnemen tegen minder verheven beweegre-
denen. Het persoonlijke interessegebied lijkt van grote invloed op de bereidheid zich 
vrijwillig in te zetten (Hustinx en Lammertyn 2003). Evans en Saxton (2005) spreken 
over de ‘opkomst van de egoïstische vrijwilliger’: vrijwilligers investeren tijd in iets, 
maar willen er ook zeker iets voor terugkrijgen. Ook wordt de term ‘nieuwe vrijwil-
liger’ gebruikt (zie Dekker et al. 2007). De voorwaarde om vrijwilligerswerk te ver-
richten is volgens Jakob (1993: 280-81) de biographische Passung: de activiteiten moeten 
passen bij de levensfase en de voor die fase belangrijke thema’s.

In deze context is het interessant te bezien waarom mensen actief worden als 
vrijwilliger en onder welke omstandigheden zij al dan niet actief blijven. Zijn de 
motieven van personen van middelbare leeftijd in deze tijd van hectiek en individua-
lisme heel verschillend van die van oudere vrijwilligers die jaren geleden hun eerste 
vrijwilligersbaan hadden? Is er – in tegenstelling tot vroeger – inderdaad sprake van 
een keuzeproces en hoeft men niet meer aan een bepaalde verwachting te voldoen, of 
is het een combinatie van beide?

4.2 Eerder onderzoek

Bij het onderzoek naar vrijwilligers ligt de focus veelal op personen die zich in één 
levensfase bevinden. Vaak wordt nog de klassieke indeling in jongeren, volwassenen 
en senioren gebruikt. Zo wordt het vrijwillige engagement van pubers onderzocht 
(Karr 2006; Ellis 2005) of zijn senioren en gepensioneerden het onderzoeksthema 
(Warburton 2006; civiq 2004).

Adolescenten
Bij onderzoek naar adolescenten en vrijwilligerswerk staat vaak de motivatie (of het 
gebrek hieraan) centraal en wordt geanalyseerd welke eigenschappen van vrijwil-
ligerswerk al dan niet aantrekkelijk zijn voor jongeren (zie voor een overzicht Karr 
2006; Heinsius et al. 2001). Naast altruïsme en betrokkenheid vinden jongeren 
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het opdoen van werkervaring, het verbeteren van het zelfbeeld, en het bijdragen 
aan tevredenheidsgevoelens goede drijfveren om vrijwilligerswerk te verrichten. 
Gebrek aan tijd en interesse zijn redenen om hiervan af te zien (Karr 2006). Ook 
wordt onderzocht welke achtergrondkenmerken adolescente vrijwilligers met elkaar 
gemeen hebben (Kirkpatrick Johnson et al. 1998) en wordt aandacht besteed aan 
socialisatieprocessen die op hen van invloed zijn (Hooghe en Stolle 2003) en waar-
door zij meer of juist minder geneigd zijn zich als vrijwilliger in te zetten.

Volwassenen
Frequent bestudeerde factoren bij het vrijwillige engagement van volwassenen zijn 
arbeidsparticipatie, burgerlijke staat en ouderschap; al deze aspecten kunnen van 
invloed zijn op de keuze om wel of geen vrijwilliger te zijn. Rotolo en Wilson (2003) 
komen met onderzoeksresultaten en theorieën waaruit blijkt dat het hebben van 
een voltijdbaan minder tot geen tijd overlaat om als vrijwilliger actief te zijn in de 
samenleving. Zij wijzen echter ook op andere theorieën en bevindingen waaruit 
blijkt dat de vrijwillige inzet juist toeneemt wanneer men een betaalde baan heeft: 
de sociale netwerken waarin men verkeert bieden namelijk genoeg mogelijkhe-
den voor het doen van vrijwilligerswerk. Bovendien bestaan er binnen netwerken 
bepaalde normen en verwachtingen. Mensen zonder betaald werk zouden minder 
kans hebben om lid te zijn van organisaties. De bevindingen van Rotolo en Wilson 
(2003) stroken niet met de analyses van Bekkers en Ruiter die in hoofdstuk 2 worden 
gepresenteerd: zij tonen aan dat Nederlanders vaker starten met vrijwilligerswerk 
wanneer zij geen betaalde baan hebben. Ook de invloed die echtgenoten op elkaar 
hebben bij vrijwilligerswerk is onderzocht (Rotolo 2000; Rotolo en Wilson 2006). 
Enerzijds is er de substitutietheorie die stelt dat echtgenoten elkaar ‘afwisselen’ bij 
het doen van vrijwilligerswerk: wanneer de ene partner zich vrijwillig inzet, zal de 
andere zich (noodgedwongen) moeten toespitsen op betaald werk, het huishouden 
of de opvoeding van de kinderen. Anderzijds wordt in de complementariteitstheorie 
aangenomen dat echtgenoten elkaar positief dan wel negatief beïnvloeden bij hun 
vrijwilligerswerk en dat zij overeenkomstig gedrag vertonen: zij zullen beiden wel of 
geen vrijwilligerswerk doen.

Senioren
Oudere vrijwilligers lijken een grotere kans te hebben op een hoge sociaaleconomi-
sche status, en een grotere kans om getrouwd en religieus te zijn. Zij hebben vaker 
betaald werk en zijn vaker gezegend met een goede gezondheid. Bovendien hebben 
senioren vergeleken met jongere vrijwilligers meer kans op een groter sociaal net-
werk (Erlinghagen en Hank 2005). In onderzoek wordt vaak gekeken naar de invloed 
van pensionering. Ook hier komt uit sommige onderzoeksresultaten naar voren 
dat er, net als bij volwassenen, een positieve relatie bestaat tussen de netwerken 
waar men via het betaalde werk lid van is en het verrichten van vrijwilligerstaken. 
Als mensen gepensioneerd zijn, zullen zij minder vrijwilligerswerk verrichten: zij 
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worden na het verlaten van de arbeidsmarkt immers minder vaak hiervoor gevraagd. 
Bovendien kan de motivatie om actief te blijven afnemen.

Een hieraan tegengestelde verwachting is dat ouderen meer vrijwilligerswerk 
gaan doen naarmate zij minder verplichtingen hebben in de betaalde sfeer en in de 
familiekring. Ook zouden gepensioneerden de rol die zij gedurende hun arbeidsjaren 
hebben vervuld, nu willen compenseren met een vrijwilligersbaan (Mutchler et al. 
2003). In internationaal vergelijkend onderzoek (svm 1997) is aangetoond dat senio-
ren in Nederland vaak jarenlang als vrijwilliger werken, veelal vanaf het moment dat 
de kinderen naar de basisschool gaan. Dit is anders dan in Engeland, Frankrijk en 
Italië, waar de meeste ouderen pas met vrijwilligerswerk starten wanneer zij uit het 
arbeidsproces treden. Senioren kunnen besluiten vrijwilliger te worden uit altru-
isme, om hun ervaring nuttig te maken, om invulling te geven aan de vrije tijd of 
om nieuwe contacten te leggen, en omdat ze hiervoor worden gevraagd (smv 1997). 
Dankzij het vrijwilligerswerk kunnen senioren het leven beter zin geven, het is goed 
voor hun zelfvertrouwen en het is een sociale activiteit die eenzaamheid en sociaal 
isolement tegengaat (Warburton 2006). Redenen om hun jarenlange vrijwillige inzet 
op te geven liggen veelal in de sfeer van gezondheidsproblemen, verhuizingen, ver-
plichtingen in de familiekring, verloren interesse of een gebrek aan tijd voor andere 
dingen (smv 1997).

In de hiervoor genoemde studies staat steeds één levensfase centraal. Er wordt echter 
ook onderzoek verricht naar veranderingen in vrijwilligersactiviteiten die plaatsvinden 
bij de overgang van de ene naar de andere fase (zie Rotolo 2000). Oesterle et al. 
(2004) richten zich expliciet op de factoren die een rol spelen tijdens de transitie naar 
jongvolwassenheid. Zij analyseren de wijze waarop deze factoren van invloed zijn op 
de participatie van jongvolwassenen enerzijds en op die van volwassenen anderzijds. 
Hierbij worden zowel overeenkomsten als duidelijke verschillen gevonden. Zo is het 
hebben van jonge kinderen vaak een reden om minder of geen vrijwilligerswerk te 
doen. Dit negatieve effect neemt echter af naarmate de leeftijd waarop men jonge 
kinderen heeft, naar boven verschuift. Het hebben van betaald werk is voor volwasse-
nen vaak juist een stimulerende factor om vrijwilligerswerk te verrichten. Jongeren en 
jongvolwassenen met een betaalde baan doen echter juist minder vrijwilligerswerk.

Ook worden personen gedurende verschillende levensfasen ‘gevolgd’ en geënquê-
teerd over hun vrijwilligerswerk (Tang 2006). Uit de longitudinale data uit dit onder-
zoek blijkt dat bronnen4 als onderwijs, netwerk, gezondheid en kerkgang gedurende 
de levensloop een wisselend effect hebben op het vrijwilligerswerk (Tang 2006).

Jakob (1993) heeft door middel van autobiografische narrative interviews onder-
zocht op welke manier veranderingen in levensfasen leiden tot veranderingen in de 
relevantie en de inhoud van het vrijwillige engagement van personen in Duitsland. 
Zij gaat ervan uit dat breuken en keerpunten in de levensloop van mensen zorgen 
voor variatie en breuken in het vrijwilligerswerk. Veelonderzochte keerpunten zijn de 
in- en uittreding in/uit de arbeidsmarkt, het aangaan of ontbinden van een huwelijk 
en het krijgen van kinderen (zie Rotolo en Wilson 2003, 2006; Mutchler et al. 2003; 



87In gesprek met vrijwilligers

svm 1997). Jakob (1993) is bovendien tot vijf verschillende sociaal-culturele varianten 
van ehrenamtliches Engagement gekomen, die verschillen in motivatie, duur en kans op 
onderbreking.

4.3 Onderzoeksmethode

Onderzoek naar vrijwillige inzet gaat vaak over de vraag welke factoren van invloed 
zijn op het feit dat personen in een bepaalde levensfase al dan niet vrijwilligerswerk 
verrichten. In kwantitatieve studies wordt veelal binnen één dataset gekeken naar 
verschillende leeftijdscohorten en worden uitspraken gedaan op basis van verschil-
len tussen deze groepen. In enkele gevallen worden respondenten tijdens verschil-
lende levensfasen ondervraagd over een specifiek thema en wordt op die wijze de 
vrijwilligersgeschiedenis per persoon achterhaald. De vraag waarom mensen zich 
wel of niet als vrijwilliger inzetten, wordt in de vragenlijst vaak in enkele korte items 
verwoord. Hierdoor krijgt men geen dieper inzicht in de motieven van mensen om 
actief te worden als vrijwilliger of om hiermee juist te stoppen, en ook niet in de tijd-
stippen waarop mensen deze beslissingen nemen. Kortom: in studies die voorname-
lijk op enquêtes zijn gebaseerd, komt de motivatie en beleving van personen slechts 
summier aan bod. Kwalitatieve studies daarentegen bieden veel inzicht in het hoe 
en waarom van vrijwillige participatie. Daarom hebben we in dit onderzoek ervoor 
gekozen diepte-interviews af te nemen met (ex-)vrijwilligers. We krijgen hierdoor 
een betere kijk op de redenen waarom ouderen of jongeren actief zijn als vrijwilliger 
of juist hiervan afzien; bovendien is het boeiend te zien hoe het vrijwilligersengage-
ment gedurende het leven van individuen verandert en afhankelijk is van de levensfase 
waarin zij zich bevinden. Vrijwilligersorganisaties die te kampen hebben met een 
teruglopend aantal vrijwilligers of ‘vrijwilligersuren’ zouden mogelijk hun voordeel 
kunnen doen met deze kennis.

In totaal zijn veertig (ex-)vrijwilligers geïnterviewd. De respondenten hebben in een 
eerder onderzoek van tns Nipo toestemming verleend om voor een vervolgonder-
zoek naar vrijwilligerswerk te worden benaderd. Wij beschikten over de volgende 
persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau, huishoudsa-
menstelling en arbeidssituatie. Dit laatste houdt in of men wel of geen betaald werk 
heeft en gedurende hoeveel uren men betaalde arbeid verricht. Daarnaast waren 
gegevens bekend over de werksituatie van de vrijwilligers: de sector waarin men 
actief is of was en het aantal uren dat men aan vrijwilligerswerk besteedt dan wel 
heeft besteed. Aan de hand van deze gegevens is een selectie van respondenten 
gemaakt met als doel een zo breed mogelijk spectrum van inzichten te verkrijgen. 
Bij de keuze van respondenten is niet getracht een representatieve steekproef van 
vrijwilligers te vergaren. Er is onderscheid gemaakt tussen een aantal kenmerken, 
waaronder – uiteraard – de levensfase waarin de respondenten zich bevinden en de 
mate waarin zij actief zijn (geweest) als vrijwilliger. Er is voor gekozen meer mensen 
van hogere leeftijd te interviewen, aangezien zij reeds meer levensfasen hebben door-
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lopen. Ook is besloten meer mensen te spreken die op dit moment vrijwilligerswerk 
verrichten dan mensen die dit in een ver verleden hebben gedaan. In het bestand 
waarvan wij gebruik konden maken waren meer oudere dan jongere personen5 
vertegenwoordigd en ontbraken (ex-)vrijwilligers van buitenlandse afkomst vrijwel 
geheel.6 Wie geïnteresseerd is in het vrijwillige engagement van nieuwe Nederlan-
ders kan hierover verder lezen in hoofdstuk 6.

Tijdens de interviews, die vrijwel allemaal plaatsvonden bij de respondenten thuis, 
is gebruikgemaakt van een itemlijst. Afhankelijk van de vrijwilligerscarrière van de 
respondent zijn verschillende open vragen gesteld. Bepaalde onderwerpen, zoals 
de eerste kennismaking met vrijwilligerswerk of de toekomstverwachting omtrent 
vrijwillige inzet, zijn in ieder interview behandeld.

Een punt waarbij moet worden stilgestaan is de betrouwbaarheid van de gege-
vens die bij retrospectief onderzoek worden verzameld. Dit is onderzoek waarbij 
mensen wordt gevraagd naar ervaringen uit het (verre) verleden. Zo is een legitieme 
vraag over welke tijdspanne mensen zich nog goed kunnen herinneren hoe bepaalde 
gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden. Voor feitelijke situaties is 
dit geen probleem: mensen weten wanneer ze een bepaalde vrijwilligerstaak hebben 
verricht, of kunnen die informatie terugzoeken. Voor motivaties daarentegen ligt dit 
echter moeilijker. Verhalen over vroegere beweegredenen kunnen minder gedetail-
leerd zijn dan die over huidige motivaties en de kans bestaat dat mensen gaan gissen 
naar hoe zij tijdens hun jongere jaren over bepaalde zaken nadachten (zie Scott en 
Alwin 1998; Kalmijn 2002). De positieve zijde is wel dat tijdens interviews op zulke 
thema’s kan worden doorgevraagd en respondenten hiervan bewust kunnen worden 
gemaakt, iets dat bij enquêtes niet mogelijk is.

4.4 Onderzoeksresultaten – motivaties

We bespreken nu de bevindingen uit ons onderzoek op het punt van motivaties (§ 
4.4) en op het punt van overgangen en begin- en eindpunten in vrijwilligerscarriè-
res (§ 4.5). Daarbij kijken we in hoeverre deze onderzoeksresultaten overeenkomen 
met bestaande theorieën en onderzoeksresultaten zoals die in de literatuur worden 
gepresenteerd, of in hoeverre ze hierop een aanvulling vormen. Om te beginnen 
laten we drie vrijwilligers aan het woord over de manier waarop zij in aanraking 
zijn gekomen met hun eerste vrijwilligerstaak en over de redenen die zij hebben of 
hadden om zich in te zetten als vrijwilliger.

Via een advertentie in de lokale krant ben ik in contact gekomen met het maatjesproject. 
Toen heb ik ze gebeld een keer en heb gevraagd wat ik me daarbij moest voorstellen […]. Ik 
had er altijd wel al een beetje bij stilgestaan. Maar het is niet zo dat ik het hele internet af 
zou speuren om naar iets te zoeken wat ik zou kunnen doen. […] Het moest ook wel iets zijn 
met jonge mensen, want anders spreekt het me niet aan en dan kun je het ook niet met volle 
overgave doen. En ja, toen dacht ik, ik bel gewoon en zie wel wat eruit komt. […] Toen dacht 
ik, ja dat past ook wel bij me. Vooral ook door de flexibiliteit, dat je zelf met zo iemand af 
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kunt spreken, dat je je niet altijd aan vaste tijden moet houden, of altijd precies hetzelfde moet 
doen. Het ligt helemaal aan jezelf en aan je maatje wat je gaat ondernemen.

Nou ja, omdat het bij jezelf toch eigenlijk allemaal van een leien dakje gaat, je eigenlijk alles 
kunt doen en laten wat je wil. En dan kun je wel heel ambitieus gaan denken nou ja, ik moet 
iets gaan doen om de wereld te veranderen, maar dan is het soms eigenlijk, misschien is het 
dan niet zo heel erg groot, maar dichtbij, maar dan kun je op een heel praktische manier. 
Vrijwilligerswerk is zo natuurlijk ook, nou ja ‘egoïstisch’ wil ik niet zeggen, maar je doet het 
natuurlijk ook een stukje voor jezelf. Want nu ik weet hoe haar leefwereldje in elkaar zit, hoe 
klein haar wereldje is, dat kon ik mij van tevoren niet voorstellen. Maar nu ik dat weet, ja 
daar leer ik toch ook wel veel van.

Maartje (27 jaar)

Ik kwam bij de ledenvergadering van de woningbouwvereniging, en daar ben ik toen 
gevraagd voor de selectie- en adviescommissie. Vanuit mijn bedrijfskundige ach-
tergrond. Ik was toen al even werkzaam, deed al wat sollicitatiegesprekken en was 
bekend met werving en selectie. Ik vond het interessant en voor de ervaring wilde ik 
dat toen wel doen.

Ja, er gaat altijd meer tijd in zitten dan je eigenlijk zou willen. Maar dat heb je in de 
opstartfase vaak. Mijn kwaliteiten in mijn werk liggen in kleine tot middelgrote organisaties. 
Zo zie ik het ook bij mijn vrijwilligerstaken. Die opstart van een organisatie, dus vanaf het 
deponeren van de statuten, ja tot het inderdaad gewoon een geoliede machine zal zijn. Dat 
vergt een extra investering in het begin, maar daarna ga je delegeren. En dan zoek ik een 
volgend project.

Bert (36 jaar)

Vrijwilligerswerk in de vorm zoals die nu is, die was er toen ik jong was niet. Maar 
het was wel zo dat je dus, en dat is typisch iets hier van het platteland, dat wanneer 
er ergens ziekte of tegenslag was, dan sprong je belangeloos bij. Dat was niet zoals je 
het begrip nu hanteert. Het werd wel belangeloos gedaan, maar je noemde het eerder 
burenhulp. […] Ja, de dingen die je deed spitsten zich wel vaak toe op kerkenwerk. 
Tja, je moest niet, maar je werd wel dringend verzocht.

Ik ben na veertig dienstjaren gestopt met werken. Toen kwam ik bij de kapper, en in het dorp 
kent iedereen elkaar. En die zei toen: ‘Ze hebben iemand nodig bij de buurtbus en iemand die 
mooi kan schrijven.’ Nou, ik zei toen: ‘Ik denk er wel eens over na.’ Ik had eerst zoiets van: nou 
wil ik alles op mijn eigen doen, ja nou krijg ik de handen vrij. Maar nou, de volgende keer 
toen ik bij de kapper kwam, zei hij: ‘Ik heb je vast opgegeven als chauffeur.’ Ik zei: ‘Nou oh, 
heb ik daar nog inspraak in?’ Maar het ging allemaal in het gemoedelijke, dus toen ben ik als 
chauffeur begonnen. En niet veel later toen moest de penningmeester voor gezondheidsredenen 
aftreden. En dan rol je zo van het een in het ander. Zo is het eigenlijk ontstaan.

Frits (75 jaar)
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‘Wanneer je lid bent, ben je niet alleen consument’: inzet voor de vereniging
In directe familiekring heeft naar mijn weten niemand vrijwilligerswerk gedaan. Van kinds af aan 
ben ik lid geweest van eerst de scouting en vervolgens allerlei sportverenigingen. Nog altijd 
ben ik fervent sporter en ben ik wekelijks op de volleybalvereniging te vinden: als speler en 
(vrijwillige) trainer. Toen ik een jaar of 16 was ben ik trainingen gaan geven aan pupillen bij de 
volleybal. Ik denk dat ik toen een jaartje of zo lid was van de vereniging. Ik wilde de sportaca-
demie gaan doen, en ik dacht: als ik dan trainingen geef, dan kan ik alvast een beetje oefenen, 
kijken of ik het leuk vind. Puur eigenbelang. Hmm… als ik er nu aan terugdenk; het leek zo 
nobel, maar eigenlijk deed ik het voor mezelf. Ach in die tijd, ik wil niet zeggen ieder uur dat ik 
vrij was, maar toch wel heel veel uren, was ik in die sporthal. En ik dacht ja, die uren dat ik daar 
ben, dan kan ik dit, het geven van trainingen, ook net zo goed erbij gaan doen. Ik zag dat ze 
altijd een tekort hadden aan mensen die trainingen wilde geven. En ik geloof dat ik destijds een 
keer gereageerd heb op zo’n algemene vraag naar trainers.
Na twee jaar wekelijks trainingen te hebben verzorgd ben ik gestopt toen ik verhuisde en naar 
de sportacademie ging. Tijdens mijn studententijd in mijn nieuwe woonplaats ben ik weer actief 
vrijwilliger geworden bij een volleybalvereniging. Het was niet zozeer dat ik weer vrijwilligerswerk 
wilde doen, maar ik vind… meer vanuit de gedachte dat wanneer je lid bent van een vereniging, 
maakt niet uit wat voor een vereniging, dan ben je niet alleen consument. Dus dat wil zeggen 
dat als je lid bent van een sportvereniging, dan moet je je ervan bewust zijn dat er gewoon 
meer moet gebeuren dan alleen maar de specifieke bezigheid, het volleybal spelen in dit geval. 
Ook de dingen eromheen…, de vereniging moet gewoon draaien. In mijn mening moet ieder lid 
gewoon iets doen.
Naast het lesgeven heb ik bij dezelfde volleybalvereniging vrijwilligerswerk gedaan voor de 
technische commissie en was ik als trainer – enigszins verplicht – betrokken bij de organisatie 
en uitvoering van het jeugdkamp. Gedurende zes jaar heb ik mij voor het jeugdkamp en voor 
de trainingen ingezet. Na ongeveer zes jaar bij de volleybalvereniging moest ik plots stoppen 
wegens ziekte. Na anderhalf jaar heb ik langzaamaan de draad weer kunnen oppakken met 
mijn dagelijks leven en ook met de vrijwilligerstaken. Na ongeveer een jaar werd ik weer vrijwil-
liger bij de vereniging. Ik heb er lang over getwijfeld, maar vorig jaar heb ik gezegd, ik doe het 
niet meer. Ik heb vrij duidelijke kaders waarbinnen ik training wil gegeven. En die stroken niet 
altijd met hoe het er binnen een vereniging aan toe gaat. Ik vind, er moeten gewoon bepaalde 
randvoorwaarden zijn. Er gebeuren te veel dingen daar die mijn concentratie van de trainingen 
houden. Dus toen ze me vroegen, zei ik: ‘Ik doe het niet.’ Maar het bestuur heeft me toch over-
gehaald. Ik zei: ‘Liever niet’, maar goed, ik ben de kwaadste niet, dus ik doe het wel.

Meneer Drenthe (31 jaar, woont samen met zijn vrouw, beiden hebben een voltijdbaan, verricht op dit 
moment vrijwilligerswerk, zijn vrouw niet).

De respondenten: verschillende motivaties
Uit de literatuur blijkt dat socialisatieprocessen – bijvoorbeeld de invloed van gezins-
leden – een rol kunnen spelen bij de het starten van vrijwilligerswerk (zie Janoski 
en Wilson 1995). Wanneer de geïnterviewden aangeven uit een ‘vrijwilligersgezin’ 
te komen, wordt dit in eerste instantie zelden gezien als een stimulerende factor 
waardoor zij zelf vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Zo komt het slechts weinig voor 
dat respondenten via hun ouders direct in aanraking zijn gekomen met het vrijwil-
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ligerswerk, doordat zij bijvoorbeeld van dezelfde vereniging lid waren. Evenmin zijn 
de respondenten van mening dat hun ouders het belang ervan expliciet hebben mee-
gegeven in de opvoeding. Aangegeven wordt dat het bieden van hulp aan anderen en 
in meer algemene zin het hebben van sociale waarden en normen, iets is dat zij van 
huis uit hebben meegekregen. Daarnaast vonden enkele geïnterviewden het tijdens 
hun jeugd wel normaal dat vrijwilligerswerk werd gedaan, omdat zij via naasten al 
op jonge leeftijd bekend waren geraakt met het fenomeen.

Een veel gehoorde motivering voor het eerste vrijwilligerswerk is dat men ‘ervoor 
wordt gevraagd’. Dit is in overeenstemming met veel voorgaand onderzoek (Roches-
ter 2006; svm 1997). De respondenten hebben vaak moeite met ‘nee’ zeggen en rollen 
zo in een activiteit waarvan ze niet goed weten of ze die wel interessant vinden. Dit 
is dan niet alleen een factor bij de eerste vrijwilligerservaring, maar ook bij andere 
vrijwilligerstaken die men door de jaren heen heeft verricht. Enkele van deze ‘jaknik-
kers’ hebben hierdoor werk gedaan waaruit zij geen voldoening putten en dat zij 
achteraf gezien zelfs liever niet hadden gedaan.

Andere geïnterviewden zijn zelf op zoek gegaan naar een vrijwilligersbaan. Het 
idee was dan vaak om er iets van te leren dat gebruikt zou kunnen worden voor hun 
betaalde baan, of om via vrijwilligerswerk te kunnen ontdekken welk soort betaald 
werk men zou willen doen. Daarnaast wordt betrokkenheid bij de maatschappij als 
motief genoemd of zeggen geïnterviewden dat het in hun aard ligt iets voor anderen 
te willen doen. Je hebt die eigenschap, of je hebt haar niet.

Enkele respondenten zijn op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk of hebben 
ingestemd met de vraag actief te worden, als substituut voor betaald werk. Zij waren 
(gedeeltelijk) afgekeurd, konden maar moeilijk herintreden in de arbeidsmarkt en 
wilden graag op een andere wijze dan via een betaalde baan kennis overbrengen en 
vergaren. Erg belangrijk voor hen is het opdoen van sociale contacten, en het uit een 
isolement blijven of raken. Eveneens het besef dat men iets moet en kan terugdoen 
voor de maatschappij – vanwege het feit dat men een uitkering krijgt – is een motiva-
tie zich als vrijwilliger in te zetten.

Vrijwilligers in alle levensfasen geven aan dat het plezier dat zij aan vrijwilli-
gerswerk beleven een belangrijke voorwaarde is om dit werk te blijven doen. Jong-
volwassenen en volwassenen geven hiervoor namelijk een deel op van de schaarse 
vrije tijd die zij nog hebben naast hun studie en betaalde werk; voor senioren geldt 
dat de vrijwilligerstaken het qua pleziergehalte winnen van tal van andere vormen 
van vrijetijdsbesteding en van het ‘niets meer doen’. De belangrijkste redenen die 
de geïnterviewden zich kunnen indenken om te stoppen met hun vrijwilligerstaken 
zijn – naast het tijdgebrek en (door de oudere respondenten veelvuldig genoemd) een 
slechte gezondheid – dat men geen uitdaging meer ziet in het vrijwilligerswerk en er 
geen voldoening meer uit kan halen.

De oudere (ex-)vrijwilligers die terugblikken op de redenen waarom zij in hun tie-
nerjaren zijn begonnen met het doen van vrijwilligerswerk, geven meer dan eens aan 
‘dat deed je nu eenmaal’ of ‘daar dacht je niet bij na’. Daarbij vermelden zij evenwel dat het 
bovendien erg leuk was: als zij er geen lol in hadden gehad, waren zij beslist gestopt 
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met het werk. Het is lastig te bepalen of deze voorwaarde van ‘plezier eraan beleven’ 
meerdere decennia geleden inderdaad een grote rol speelde en de vrijwilligers hun 
taken daadwerkelijk naast zich neer zouden hebben gelegd wanneer het werk niet 
meer hieraan voldeed. Mogelijkerwijs is deze redenering te plaatsen in de huidige 
tijdgeest en wordt het door de senioren geprojecteerd op iets dat ongeveer veertig jaar 
geleden heeft plaatsgevonden.

Anders dan hun oudere voorgangers geven de geïnterviewden uit jongere genera-
ties (zowel de jongvolwassenen als de volwassenen), die eveneens in hun tienerjaren 
als vrijwilliger zijn gestart, deze vanzelfsprekendheid niet op als reden. Hier voeren 
andere motivaties de boventoon, waarbij het plezier een belangrijk element is. Voor 
een belangrijk deel is de motivatie om vrijwilligerswerk te verrichten te zoeken in de 
hoek van eigenbelang. Het zou nuttig zijn voor studie of werkervaring.

Je krijgt er gezelligheid, voldoening en sociale contacten voor terug. En het staat altijd leuk op 
je cv. Eerlijk is eerlijk.

Vrouw (23 jaar )

Wanneer de geïnterviewden te kennen geven dat er veranderingen hebben plaatsge-
vonden in motivatie door de jaren heen, liggen deze veelal op het vlak van een toege-
nomen betrokkenheid. In eerste instantie leek het de vrijwilliger leuk om zich bezig 
te houden met bepaalde taken, later – vaak ook doordat men ‘meer volwassen’ werd 
– werden andere zaken belangrijker: het doel, de maatschappelijke functie die men 
heeft en het besef dat de taken nuttig en zinvol zijn. Ook het gevoel dat zij nu een-
maal, na jarenlange ervaring, ‘het beste’ weten welke taken op welke manier gedaan 
moeten worden, is een reden voor sommigen om door te gaan met hun vrijwilligers-
werk. Veelal gaat het om een combinatie van verschillende motivaties.

Degenen die niet het gevoel hebben dat hun motivaties gedurende hun vrijwil-
ligerscarrière zijn veranderd, wijzen het plezier, de uitdaging, het ervan leren of het 
anderen iets kunnen bijbrengen aan als belangrijkste drijfveren.

4.5 Onderzoeksresultaten – overgangen, begin- en eindpunten

Er is een aantal punten aan te geven die kenmerkend zijn als overgangsmomenten in 
het vrijwilligerswerk van personen en als momenten die een breuk met het vrijwil-
ligerswerk tot gevolg hebben. Een deel van deze momenten gaat gepaard met een 
overgang naar een volgende levensfase, zoals het uit huis gaan van jongeren wanneer 
zij gaan studeren en zij hierdoor stoppen met hun vrijwilligerstaak. Andere gebeur-
tenissen kunnen midden in een levensfase plaatshebben. Zij kunnen wel degelijk een 
impact hebben op de vrijwilligerscarrière, maar zijn niet aan een levensfase gekop-
peld. Te denken valt aan onenigheden binnen een vrijwilligersorganisatie, waardoor 
een samenwerking ten einde komt.
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4.5.1 De invloed van betaald werk

Wel of geen betaald werk
Er zijn verschillende onderzoeksresultaten en theorieën over de relatie tussen het 
hebben van betaald werk en het actief zijn als vrijwilliger (Rotolo en Wilson 2003; 
Bekkers en Ruiter 2007). De sociale contacten zorgen juist voor een actief vrijwil-
ligersleven, of de drukte van het betaalde werk zorgt voor een gebrek aan tijd en een 
breuk in de vrijwilligerscarrière.

Een aantal respondenten geeft aan dat de werkervaring die zij tijdens hun 
betaalde werk hebben opgedaan voor anderen aanleiding is geweest om hen te 
vragen voor vrijwilligerswerk. Van de mannelijke senioren is een aanzienlijke groep 
op jonge leeftijd, zo rond hun vijftiende of zestiende levensjaar begonnen met het 
doen van vrijwilligerswerk via de vakbond waar zij via hun werk lid van waren.

Bij de overgang van geen betaald werk naar een betaalde baan is het al dan niet 
hebben of kunnen vrijmaken van tijd bepalend voor de vrijwilligerscarrière van per-
sonen. Wanneer werklozen de stap maken naar betaald werk, zijn ze vaak geneigd 
te stoppen met hun vrijwilligerstaken om zich zo volledig mogelijk op hun nieuwe 
baan te kunnen richten: voor sommigen is het jaren geleden dat zij voor het laatst 
actief waren op de betaalde arbeidsmarkt en zij willen eerst met goed gevolg herin-
treden om vervolgens pas misschien weer vrijwilligerswerk te gaan doen. Anderen 
stoppen niet met het vrijwilligerswerk, maar geven duidelijk te kennen dat zij ‘het 
zullen aankijken’; als zij het te druk krijgen met hun nieuwe betaalde werk kunnen 
zij hun vrijwilligerswerk alsnog opgeven.

Ik heb geen tijd meer. Echt niet. Ik werk nu vier dagen in de week. Ik zou echt niet weten hoe 
ik dat zou moeten doen. Ik heb best een drukke baan, ik studeer, ik sport. Ik heb sinds kort een 
kleindochter aan wie ik tijd wil besteden. Ik zou niet weten hoe ik het (vrijwilligerswerk) nog 
zou moeten doen.

Vrouw (41 jaar)

Voor personen die uit de betaalde arbeidsmarkt zijn getreden – door ontslag, 
arbeidsongeschiktheid of ziekte, maar níet wegens pensioen – lijkt niet zozeer het 
‘over hebben’ van tijd een verklarende factor, maar spelen meer intrinsieke waarden 
en persoonlijke motiveringen een rol.

Ik denk ook omdat ik geen betaalde baan heb. Ja, je toch wel nuttig kunnen maken. Je merkt 
ook wel dat je nodig bent, ja, dat mensen op je steunen. Dat is heel fijn en dat miste ik op een 
gegeven moment wel.

Vrouw (55 jaar)

Voor mensen die geen betaald werk verrichten kan het vrijwilligerswerk een ‘zin-
nige tijdbesteding zijn. Zij hebben structuur in hun dagelijks leven, kunnen ervaring 
opdoen, krijgen waardering, hebben het gevoel mee te tellen en onderhouden sociale 
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contacten dankzij hun vrijwillige inzet. Daarnaast voelen zij ook naar de maatschap-
pij toe een bepaalde verantwoordelijkheid. Zo zijn sommigen van mening dat zij 
iets moeten ‘terugdoen’ voor het feit dat zij een uitkering krijgen en vinden zij het 
belangrijk kennis en ervaring over te dragen op anderen. Een van de respondenten 
geeft als motivatie aan het gevoel naar anderen toe te kunnen tonen dat zij meetelt in 
de maatschappij.

Ik heb daar vroeger nooit over nagedacht. Als je jong bent dan heb je het over huisje, boompje, 
beestje. Een baan. Maar ja, dat ging niet. […] Ja, waarom ik het doe? Iets terugdoen voor de 
maatschappij. Ja, toch omdat ik zoveel jaar een wao heb. En ik best heel graag met mensen 
omga. […] Nee, ik voel me niet verplicht, maar zo komt het wel iets anders over. Stel je praat 
met leeftijdsgenoten, dan komt meteen de vraag: ‘Heb je werk, wat doe je?’ En dan: ‘Nee, ik 
heb geen werk.’ Dus toen ik begon met mijn vrijwilligerswerk..., ja dan kun je toch iets meer 
zeggen, hè. Dat komt wat beter over. […] Het ligt eraan wie het is, soms zeg ik gewoon: ‘Ik 
werk daar en daar’, soms zeg ik duidelijk dat ik vrijwilligerswerk doe.

Vrouw (35 jaar)

Veranderend urental van betaald werk en studie
De overgangen van veel naar minder uren betaald werk en omgekeerd of de verho-
ging dan wel verlaging van studiedruk zorgen eveneens voor veranderingen in de 
hoeveelheid vrijwilligerswerk die mensen doen.

Ik heb in de zestiger jaren drie jaar de administratie van de kerk gedaan. Daar ben ik toen voor 
gevraagd. Maar dat was naast mijn werk bij de Post en naast mijn werk op het boerderijtje 
dat we toen hadden. Dus dat werd teveel van het goede en het is zo, wat je doet moet je goed 
doen. En anders moet je het helemaal niet doen. En dat goed doen, kwam in de knel. En toen 
heb ik tijdig gezegd, dit trek ik niet. Toen ben ik gestopt.

Man (75 jaar)

Hoewel een niet klein deel van de geïnterviewden te kennen geeft dat zij zullen 
stoppen met vrijwilligerswerk wanneer zij hiervoor geen tijd meer hebben door hun 
betaalde werkzaamheden, lijkt dit stoppen in de praktijk niet snel voor te komen. 
Veel vrijwilligers zijn zeer loyaal naar hun vrijwilligerswerk toe in de zin dat zij eerst 
het aantal uren dat zij besteden aan hun vrijwilligerstaken zullen minderen, om toch 
nog maar zo lang mogelijk hun taken te kunnen blijven uitvoeren. Pas wanneer de 
tijdsdruk echt te hoog wordt, houden zij op met hun vrijwilligerswerk. Veel vrijwil-
ligers stellen hun besluit uit omdat zij zich verantwoordelijk voelen en zich afvragen 
wie de taken zou kunnen overnemen wanneer zij ermee stoppen. De keuze om te 
stoppen is voor sommigen wat gemakkelijker en sneller gemaakt dan voor anderen.

Het is natuurlijk, als je bepaalde zaken al zo lang doet, dan komt ook iedereen naar je toe zo 
van: zij weet het wel of zij regelt het wel. Ja en dan krijg je toch wel een positie waarin mensen 
af hankelijk van je zijn. Dat heb je wel over je zelf afgeroepen. Maar ja, dan is het toch wel 
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weer moeilijker om dingen los te laten. […] Ja er wordt ook wel heel sterk op je gerekend. Ik 
vind, als vrijwilliger heb je ook wel je verplichtingen. Als je je hulp toezegt, moeten mensen 
ook op je kunnen rekenen. Je hebt daar een bepaalde functie en daar worden ook eisen aan 
gesteld. Dat vind ik niet meer dan normaal. Je hebt dat op je genomen, dus dat moet je dan 
ook doen.

Vrouw (55 jaar)

Enkele geïnterviewden hadden op het moment dat zij uit het vrijwilligerscircuit 
stapten als voornemen om zodra zij weer meer tijd zouden hebben, zeker weer als 
vrijwilliger actief te worden. Een groot aantal ex vrijwilligers maakt dit soort plan-
nen niet, maar zegt er allerminst negatief tegenover te staan om in de toekomst weer 
iets te gaan doen op vrijwilligersgebied.

Pensionering
Je zou denken dat de overgang van het arbeidsleven naar een ‘zee van vrije tijd’ 
gepaard gaat met een toename van het aantal vrijwilligerstaken en van de tijd die 
men hieraan besteedt, of zelfs met een omschakeling van een non-actief naar een 
actief vrijwilligersleven.

Uit de interviews blijkt dat enkele senioren hun vrijwilligerswerk handhaven en 
dat zij hieraan soms meer tijd gaan besteden (activiteitssubstitutietheorie, Mutchler 
et al. 2003). Een enkeling heeft het met zijn of haar vrijwilligerswerk na de pensio-
nering drukker dan tijdens de arbeidsjaren met het betaalde werk. Voor sommigen 
betekent het – na een jarenlange radiostilte – een heel scala aan nieuwe lidmaat-
schappen en vrijwilligerstaken. Lang vergeten hobby’s wordt nieuw leven ingebla-
zen, of (gezondheids)omstandigheden maken mensen bewust van de verzorgende 
rol die zij kunnen vervullen voor anderen. Zij zetten zich in dat geval bijvoorbeeld in 
voor een bejaardentehuis of ziekenhuis. Anderen geven aan zich nog te jong en fit te 
voelen om thuis te zitten. Zij staan nog midden in het leven en zijn van mening dat 
het einde van hun betaalde carrière nog lang niet betekent dat zij hun werkzaamhe-
den moeten stoppen. Ze hebben veel ervaring die zij graag met anderen willen delen 
en bovendien zijn ze erg leergierig en denken zelf nog veel op te kunnen steken. 
Velen denken actief te blijven als vrijwilliger zolang hun gezondheid dit toelaat.

En dat is het mooiste werk dat er is, op het vvv-kantoor. Dat doe ik nu ongeveer ook al een 
jaar of tien denk ik. En dat doe ik één middag, soms twee middagen in de week. […] maar vier 
of vijf middagen in de week, dat zou mijn lust en mijn leven zijn. […] De mensen, dat ik ze 
kan vertellen over de omgeving. Maar dat komt, omdat ik hier geboren en getogen ben. Al die 
mensen die komen die kijken hun ogen uit en die willen dat ook weten. En allemaal zeggen ze, 
op een enkele uitzondering na, zeggen allemaal ‘nou we hadden niet verwacht dat het hier zó 
mooi was!

Man (81 jaar)
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Anderzijds is er ook een aanzienlijke groep die ‘genoeg heeft’ van de jarenlange 
verplichtingen die hun (betaalde) werkzaamheden met zich mee hebben gebracht en 
zien hun pensioen juist als een periode waarin zij ‘niets hoeven’ en van hun nieuw 
verworven vrije tijd kunnen genieten zonder al te veel afspraken te hebben. Men wil 
op reis gaan, tijd aan de kleinkinderen besteden, of gewoonweg thuis zijn. Gezond-
heidsproblemen zijn een andere reden waarom gepensioneerden afzien van het doen 
van vrijwilligerswerk. Het minder vaak gevraagd worden (Mutchler et al. 2003) wordt 
door de respondenten niet aangedragen als verklaring voor het stoppen.

Ik was het niet van plan. Nee, ze vroeg het aan mij, of ik in dat internetcafé wilde helpen. 
Nou, ze zat een beetje omhoog. Dat was eigenlijk de reden dat ik zei: ‘Ja ik kom.’ Dat heb ik 
toen een jaar of vier gedaan. Twee keer in de week. En dat was hartstikke leuk. […] Toen ging 
het internetcafé verhuizen. Toen dacht ik bij mijn eigen van, nou schei ik ermee uit. Mijn 
hobby bleef ook liggen, dus ik zei: ‘Nou als je er iemand anders voor kunt vinden.’ […] Later 
heeft ze mij gevraagd om terug te komen, maar nu ben ik weer zo aan mijn vrijheid gewend. 
Ja, en ik heb weer een vriendin. Dus dan ga je ook weer leuke dingen doen met elkaar. Dus dan 
heb ik geen zin om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vrijwilligerswerk, ik begin er niet meer 
aan. En vergeet ook niet, 78 jaar. Volgende week ken ik wel onder de groene zoden liggen bij 
wijze van spreken. En, mijn hobby’s. Ik kom tijd te kort hoor!

Man (78 jaar)

4.5.2 Veranderende woon- en gezinssituatie

Verhuizen
Voor de geïnterviewden betekenen verhuizingen vaak het einde van vrijwilligerswerk 
(zie ook Bekkers en Ruiter 2007). De afstand wordt vaak te lang waardoor het feitelijk 
verrichten van taken onmogelijk wordt. Bovendien verwateren contacten en wordt de 
betrokkenheid wat minder waardoor eventueel uitvoerbare organisatorische taken 
ook worden overgedragen. Jongeren die verhuizen wanneer zij gaan studeren komen 
terecht in een heel nieuwe wereld, en velen denken in die periode niet aan het ver-
richten van vrijwilligerswerk.

Tegelijkertijd is een verhuizing voor een groot aantal mensen een gebeurtenis 
die ertoe bijdraagt op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk (Bekkers en Ruiter 2007). 
Veelal gaat het om personen die in hun oude woonplaats reeds vrijwilligerswerk ver-
richtten en die weer hetzelfde soort willen gaan doen. Het leren kennen van nieuwe 
mensen is daarnaast een van de belangrijkste drijfveren, ook voor personen die nog 
niet eerder als vrijwilliger actief zijn geweest. Het is een goede manier om sociale 
contacten op te doen en een netwerk op te bouwen. Voor enkele geïnterviewden is 
het verhuizen naar een nieuwe gemeente gepaard gegaan met een tijdelijk verlies 
van betaald werk. Deze tijdelijke werkeloosheid heeft ertoe bijgedragen dat zij zich 
als vrijwilliger wilden inzetten: om de tijd zinvol te besteden, om een netwerk op te 
bouwen, om werkervaring op te doen, of een combinatie van deze drie motieven.
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Gaan samenwonen, trouwen
Er bestaan tegenstrijdige theorieën over de invloed die partners op elkaar uitoefenen 
op gebied van het al dan niet doen van vrijwilligerswerk (Rotolo en Wilson 2003). Uit 
de verhalen van de geïnterviewden komt naar voren dat voornamelijk in de begin-
periode van een relatie, die vaak samenvalt met het begin van andere invloedrijke 
gebeurtenissen (school verlaten, afstuderen, gaan werken), vrijwilligerswerk zich 
onder aan de prioriteitenschaal bevindt.

Je krijgt verkering, je gaat werken en op een gegeven moment ga je samenwonen. Ja, 
dan krijg je een ander leven. Dus nee, het is destijds geen moment in mij opgekomen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen.

Vrouw (47 jaar)

In de latere jaren van een relatie of huwelijk, veelal wanneer het leven ‘zijn gangetje 
gaat’, hebben personen vaak een positieve invloed op het vrijwilligerswerk van hun 
partner. Zo kan de actieve vrijwilliger zijn of haar partner bij de vereniging introdu-
ceren en enthousiast maken voor het vrijwilligerswerk. Vrijwillige inzet kan echter 
ook voor spanningen zorgen binnen de relatie. Een veelgehoorde klacht is dat een 
van beide partners van mening is dat de ander te veel tijd besteedt aan de vrijwilliger-
staken. Daarentegen wordt ook gemeld dat het juist een zeer positieve invloed heeft 
op de relatie zelf.

Mijn vrouw is ook heel blij dat ik zo veel vrijwilligerswerk doe. Ik ben nogal een lastige man 
en het zou niet goed zijn als we nu allebei de hele dag samen in huis zouden zijn.

Man (74 jaar)

Singles
Enkele geïnterviewde (ex-)vrijwilligers zijn single. Zij hebben veelal een druk sociaal 
leven en zijn in sommige gevallen lid van een of enkele vereniging(en) waarvoor zij 
vrijwilligerswerk doen, dan wel hebben gedaan. Voor sommigen is het lidmaat-
schap van verenigingen een bewuste keuze geweest om sociale contacten op te doen, 
omdat zij ‘alleen’ waren en meer mensen wilden leren kennen. Anderen geven aan 
dat zij nu eenmaal meer tijd hebben voor lidmaatschappen en het doen van vrijwil-
ligerswerk dan mensen met een gezin en dat dit waarschijnlijk de reden is dat zij zich 
hiermee zo actief bezighouden.

Ja, ik ben ook alleen. Misschien is dat een voordeel voor mij. Nou ja, er zijn genoeg mensen 
en die hebben een gezin, of dan komt er gezinsuitbreiding en ja, dan moet je toch andere 
prioriteiten stellen. Kijk, als je alleen bent, is het misschien wat gemakkelijker. […] Ja, als ik 
een gezin had gehad, dan had ik misschien ook minder vrijwilligerswerk gedaan.

Man (46 jaar)
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‘Dat is iets wat erbij hoort wanneer je kinderen naar school gaan’: vrijwilligerswerk via de 
kinderen
Ik ben Indisch opgevoed, met heel veel zorg naar anderen toe. Dus ja, dat is dat je wat gemak-
kelijker wat voor een ander doet. Andere mensen zijn wat harder daarin. Het moet echt in je 
zitten, je moet dat echt willen doen voor anderen. En de meeste mensen willen dat ik denk ik 
niet. Nu doe ik het niet daarom hoor, ik doe het omdat ik het leuk vind. Ja, en het is de hele 
situatie. Ik heb natuurlijk geen werk meer, dus ik, ja je dóet wel een hoop, maar niet samen met 
anderen. Je krijgt helemaal geen waardering of niets. Dus ja, je wordt ervoor gevraagd, voor 
vrijwilligerswerk. En dat vind ik ook leuk, dat ze je daar dan voor vragen.
Toen ik 15 jaar was heb ik mij voor het eerst ingezet als vrijwilliger in het jongerencentrum 
waar ik zelf al tijden kwam. Ik werd gevraagd voor de bar- en schoonmaakcommissie en vond 
het eigenlijk wel leuk om mee te helpen, ik was er immers toch heel vaak. Voor de creatieve 
middag met kinderen in het buurthuis ben ik niet lang daarna gevraagd. Op de woensdagmid-
dag, knutselen met kinderen. Dat was dan samen met iemand die daarvoor geleerd had. Daar 
ben ik toen voor gevraagd door iemand van het buurthuis. Ik wilde toen dus naar de sociaalpe-
dagogische academie, en iemand bij het centrum hoorde dat en die zei: ‘Als aanloopje is dat 
leuk. Kom maar kijken of je het echt wat vindt.’ Dat heb ik toen twee jaar gedaan en toen een 
hele tijd niets. Daarna ben ik pas weer begonnen toen mijn oudste dochter naar school ging. Je 
krijgt verkering, je gaat werken en op een gegeven moment ga je samenwonen. Ja, dan krijg je 
een ander leven.
Dat het werk dat ouders voor school doen vrijwilligerswerk is, daar heb ik nog nooit zo over 
nagedacht, omdat ik het niet zo zie. Dat is iets dat erbij hoort wanneer je kinderen naar school 
gaan. Het andere vrijwilligerswerk dat ik doe, vind ik wel echt vrijwilligerswerk. Nou, dat vind 
ik echt werken omdat er zoveel tijd in gaat zitten. En op school is het een half uurtje lezen en 
een uurtje creatieven. En dan rij je eens af en toe ergens naar toe, maar dat is niet structureel. 
De meeste dingen, daarvoor geef je je op aan het begin van het schooljaar, voor het hele jaar. 
Halverwege stoppen, het kan natuurlijk wel, maar zo voel ik dat niet, dat deed ik gewoon niet.
Sinds vier jaar ben ik vrijwilliger bij de zwemvereniging waar mijn twee dochters synchroon 
zwemmen. Na een lange periode wekelijks aanwezig zijn in het zwembad tijdens de lessen, 
kwam een van de trainers kletsen en werd gevraagd of ik niet geïnteresseerd was om de 
vereniging uit de brand te helpen. De vereniging heeft altijd te kampen met een tekort aan 
vrijwilligers. En zo wordt je langzaam binnengehaald. Er gaat enorm veel tijd in zitten. Dat heb 
ik niet kunnen voorzien. En we hebben altijd een tekort aan vrijwilligers. We hebben dus nooit 
eens een weekend vrij. Het gaat altijd door. Dat vind ik wel vervelend. Met kinderen werken 
heb ik altijd graag willen doen, en nu het niet mogelijk is om dit in de vorm van betaald werk te 
doen, ben ik er ontzettend gelukkig mee het in mijn vrijwilligersbaan te kunnen doen. Boven-
dien wil ik het de kinderen niet aandoen dat zij niet meer kunnen trainen doordat er wéér een 
trainster stopt. Maar nu een naast familielid gezondheidsproblemen heeft, heb ik aangegeven 
dat ik hiervoor tijd wil vrijmaken mocht het nodig zijn en misschien tijdelijk zal stoppen met de 
trainingen en de andere taken die daar nog bij komen.

Mevrouw Everhard (47 jaar, woont samen met haar man en drie kinderen (14, 11 en 9), is arbeidsonge-
schikt verklaard en heeft geen betaald werk meer (haar echtgenoot werkt voltijd); mevrouw Everhard doet 
vrijwilligerswerk, haar man niet).
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Gezinsuitbreiding
Het krijgen van kinderen en het hebben van nog niet schoolgaande kinderen is voor 
sommige vrijwilligers een reden om hun bijdrage op een lager pitje te zetten of om te 
stoppen. Men ervaart een stijgende tijdsdruk en het betaalde werk van beide ouders 
– zeker wanneer men onregelmatige werktijden heeft – samen met de verzorging van 
de kinderen en andere sociale activiteiten en verplichtingen is dan niet altijd meer 
goed te combineren met vrijwilligerswerk.

Wanneer kinderen in de basisschoolleeftijd komen, lijkt het voor veel ouders van-
zelfsprekend (of wordt van hen haast logischerwijs verwacht) dat zij zich enkele uren 
per week dan wel op zijn minst voor enkele activiteiten per schooljaar actief inzetten 
als ‘hulpouder’ c.q. vrijwilliger. Veel ouders doen dit dan ook, op voorwaarde dat 
zij dit kunnen combineren met hun betaalde werkzaamheden. Ook onderzoeksge-
gevens van Bekkers en Ruiter (2007) tonen dat ouders met kinderen in deze school-
gaande fase vaker starten met vrijwilligerswerk.

Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de geïnterviewde ouders deze werkzaam-
heden niet ziet als vrijwilligerswerk. Het ligt in het verlengde van de school van hun 
kinderen, het ‘hoort erbij’, en zij wíllen er graag bij betrokken zijn. Anderen zien de 
middagen voorlezen, schoonmaken, knutselen en autoritjes maken wel degelijk als 
vrijwilligersklus. Maar ook zij zijn van mening dat dit iets is dat men eerder geneigd 
is te doen, dan een taak bij een vereniging of organisatie waarmee men niet zo nauw 
verbonden is.

Ouders doen niet alleen op grote schaal vrijwilligerswerk op de school van de 
kinderen. Ook de sportverenigingen waar kinderen lid van zijn, kunnen rekenen op 
actieve ouders die delen van hun weekend of avond in het teken stellen van de hobby 
van hun kroost. Zeker wanneer het om een sport gaat die zij zelf ook beoefenen, kan 
de vrijwillige inzet zeer langdurig zijn.

De periode waarin men kinderen in de basisschoolleeftijd heeft, is dus voor velen 
een tijd waarin men meer uren aan vrijwilligerswerk gaat besteden. Er zijn echter 
ook ouders die dan minder vrijwilligerswerk gaan doen of er zelfs in het geheel mee 
stoppen. Zij zien geen mogelijkheid om naast het betaalde werk en de verzorging van 
de kinderen ook nog vrijwilligerswerk te verrichten.

Wanneer kinderen de middelbareschoolleeftijd bereiken, betekent dit voor veel 
ouders een teruggang in het aantal vrijwilligersuren. Veelal volgens de regels van 
de school, stoppen vrijwilligers zodra hun kinderen de basisschool verlaten. Slechts 
een enkeling zal zich op de middelbare school inzetten als vrijwilliger. Voor een 
belangrijk deel omdat daar nu eenmaal minder vrijwilligers worden gevraagd. Daar 
waar wel nog de mogelijkheid bestaat om actief te zijn, zeggen veel ouders het ‘mooi 
genoeg’ te vinden en hun tijd anders te willen besteden.

Echtscheiding
Onderzoeksresultaten tonen veelal aan dat gehuwden meer vrijwilligerswerk doen 
dan alleenstaanden (Rotolo en Wilson 2003). Uit de gesprekken met gescheiden 
(ex-)vrijwilligers komen verschillende veranderingen aan bod. Zo is de een tijdelijk 
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minder vrijwilligerswerk gaan verrichten en heeft zich vlak na de echtscheiding 
volledig op zijn betaalde werk gestort. Voor de ander heeft het vrijwilligerswerk juist 
een uitkomst geboden tijdens deze moeilijke periode.

Voor het eerst eigenlijk nadat ik ben gescheiden. Toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk 
ook op die manier bezig kon zijn. […] Nou ja, toen ben ik in gesprek geraakt met een leraar op 
de school van mijn zoontje. En die had toen zoiets van goh, misschien omdat je nu op jezelf 
zit, kun je af en toe helpen op school. En op die manier ben ik erin gerold. Ja, dan heb ik iets 
om handen, wat afleiding. Dat vond ik helemaal geweldig. Het is begonnen met één ochtendje 
in de week en op het laatst zat ik er vijf dagen in de week. Dat was een maand één keer in de 
week, daarna al meteen drie dagen en na een halfjaar zat ik er vijf dagen.

Vrouw (49 jaar)

4.5.3 Onenigheid binnen vereniging of bestuur
Onenigheid, ruzies en spanningen binnen een vereniging zijn voor sommige vrijwil-
ligers een reden om te stoppen. Zij worden niet gehoord of de samenwerking tussen 
de vrijwilligers onderling of tussen de vrijwilligers en het bestuur verloopt stroef. 
Een toenemende werkdruk, geen waardering krijgen of tegengewerkt worden zijn 
veelgehoorde klachten. In sommige gevallen stopt men op stel en sprong, soms 
twijfelen mensen maanden- of zelfs jarenlang of zij wel of niet zullen stoppen, en 
proberen intussen de problemen bespreekbaar te maken en samen met anderen naar 
een oplossing toe te werken. Op een gegeven moment komt er die welbekende laatste 
druppel en verlaat men de vereniging.

Ik ben eigenlijk nooit normaal gestopt binnen een bestuur. Waar het elke keer op stuk loopt 
is, nou ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk bij de meeste besturen met ruzie weggegaan. 
Dat komt voor een deel door mijn karakter, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Ik ben 
ongelooflijk punctueel, ja op detail, ik wil het goed doen, perfectionistisch. En ja, dat is niet 
iedereen. […] Op een gegeven moment merk je dat het met wat mensen ging wringen. Dan op 
een gegeven moment gaat dat irriteren en dan wachtte ik te lang, en dan zo’n wrijving, dat 
escaleerde gewoon. Allemaal kleine dingetjes, dat wordt dan een grote bom. En ja, dan barst 
de bom en dan stop ik ook met alles.

Vrouw (52 jaar)

4.5.4 Tijd voor vernieuwing
De échte enthousiastelingen blijven jarenlang actief binnen de vereniging of het 
bestuur en zien zich op een gegeven moment genoodzaakt het stokje aan iemand 
anders over te dragen. Soms omdat men zich ‘te oud’ voelt binnen de groep vrijwil-
ligers en men het tijd vindt voor ‘verjonging en vernieuwing’, soms ook omdat de 
maximale bestuurstermijn erop zit.

Op een gegeven moment merk je ook wel, je hebt alles al een keer gezien, je hebt alles al een 
keer gedaan. Het wordt gewoon tijd dat er dan nieuwe komen. Dan komen er mensen naar je 
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toe met een heel enthousiast plan van, misschien kunnen we dit of dat… En dan denk ik, ja 
dat hebben we een paar jaar geleden ook al gedaan en dat was toen niet zo’n succes. Dat werkt 
dan niet meer, en dan moet je er ook afstand van nemen.

Vrouw (41 jaar)

4.5.5 Gezondheidsproblemen
Voor geïnterviewden in alle leeftijdscategorieën zijn gezondheidsproblemen een 
reden te stoppen met het doen van vrijwilligerswerk. Veelal keren zij, wanneer hun 
gezondheid dit toelaat, terug bij hun oude vrijwilligerswerk. Ook is enkele malen, 
door de oudere respondenten, gemeld dat zij in aanraking zijn komen met een 
vrijwilligersbaan die te maken heeft met hun ziekte of met de gezondheidsproble-
men van hun partner. Zo gaan zij bijvoorbeeld collecteren voor de Hartstichting of 
worden actief binnen een verzorgingstehuis of ziekenhuis. Voor veel vrijwilligers, die 
nu blaken van gezondheid, is het hebben van gezondheidsproblemen de enige reden 
die zij kunnen bedenken waarom zij ooit zouden stoppen met hun actieve vrijwil-
ligersleven.

4.6 Conclusie

De interviewgegevens geven inzicht in specifieke meningen en individuele vrijwilli-
gerscarrières die allemaal in de richting van een unieke levensloop wijzen. Toch blij-
ken er overeenkomsten te zijn tussen de vrijwilligerscarrières van mensen die zich 
in een bepaalde levensfase bevinden (jongvolwassenheid, volwassenheid, actieve en 
afhankelijke ouderdom). Zo wordt het merendeel van de ouders actief als vrijwilliger 
op school of op de sportclub wanneer zij schoolgaande kinderen hebben. Mannelijke 
senioren hebben vaak met elkaar gemeen dat zij als vrijwilliger zijn gestart via de 
vakbond waar zij dankzij hun betaalde werk lid van zijn. De huidige generatie werk-
nemers komt zelfden voor het eerst in aanraking met de vakbond door zich hier als 
vrijwilliger voor in te zetten. Er lijkt sprake te zijn van een generatie-effect.

Wanneer in het kader van de keuzebiografie wordt gekeken naar het keuzeproces 
van de vrijwilligers, dan valt op dat het voor een deel van de geïnterviewden inder-
daad een weloverwogen beslissing is geweest om zich in te zetten voor een organi-
satie of vereniging. Dit lijkt voor de huidige jonge generaties meer het geval dan voor 
de senioren in hun jonge jaren. Deze vrijwilligers hebben de voors en tegens tegen 
elkaar afgewogen en hebben voor een specifieke vrijwilligersklus gekozen. Voor het 
gros van de geïnterviewde (ex-)vrijwilligers – jong en oud – is de start als vrijwil-
liger echter een kwestie geweest van gevraagd worden en hierna vrij snel te hebben 
toegezegd; zij zijn ‘erin gerold’. Een klein aantal geïnterviewden is op zoek gegaan 
naar een vrijwilligersbaan die zo veel mogelijk aan hun wensen voldoet. Naast enkele 
altruïstische motivaties zijn voornamelijk interesse in het werkveld en flexibiliteit 
van de vrijwilligersfunctie hierbij belangrijke elementen. Wat hierbij opvalt, is dat 
de huidige motivaties van respondenten niet wezenlijk variëren per levensfase. Over 
het algemeen zijn de beweegredenen vrij gelijkgestemd: plezier eraan beleven is een 
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zeer belangrijke reden voor de vrijwilligers om actief te zijn. Er lijkt een overgang 
zichtbaar van de motivering die de senioren aangaven (‘omdat je dat vroeger nu 
eenmaal deed’) naar de nu voornamelijk gehoorde reden (‘het past bij mij’ of ‘ik vind 
het leuk’).

Het lijkt erop dat mensen tegenwoordig eerder geneigd zijn taken op zich te 
nemen die relevant zijn in de desbetreffende levensfase en die daarbij passen. Het 
meest duidelijke, haast vanzelfsprekende, voorbeeld is het vrijwilligerswerk dat men 
doet voor de basisschool waar de eigen kinderen naartoe gaan. Ook vrijwilligerswerk 
voor een jeugdvereniging of studieclub zijn taken waarvan het begin en einde afhan-
kelijk zijn van de levensfase waarin men zich bevindt.

De betaalde arbeidscarrière van de respondenten blijkt van zeer grote invloed te 
zijn op hun leven als vrijwilliger. Betaalde arbeid vormt, afhankelijk van de levens-
fase, een reden om meer of minder taken als vrijwilliger te doen, en is van invloed op 
de mate waarin men voor bepaalde opdrachten wordt gevraagd. Ook het niet hebben 
van een betaalde baan kan, als men zich ‘in de juiste levensfase’ bevindt, een belang-
rijke stimulans zijn om vrijwilligerswerk te verrichten.

Sommige verhuizingen zijn duidelijk gekoppeld aan een bepaalde levensfase. Dit 
geldt onder meer wanneer jongeren voor hun studie naar een andere stad verhuizen 
of wanneer koppels gaan samenwonen en hiermee een nieuwe periode in hun leven 
starten. Voor het overige vinden verhuizingen op zulke diverse momenten plaats dat 
ze geen nieuwe fase lijken in te luiden. Wel gaat men na een verhuizing vaak ander 
vrijwilligerswerk doen, of stopt men er helemaal mee.

Er is dus een duidelijk verband tussen vrijwilligerswerk en de levensfase waarin 
men zich bevindt. Maar mensen kunnen ook door verschillende levensfasen, gebeur-
tenissen en veranderingen heen actief zijn als vrijwilliger. Wanneer men vanuit een 
hobby actief is geworden, is dit veelal iets dat men jarenlang doet. Afhankelijk van de 
hoeveelheid beschikbare tijd verandert de hoeveelheid tijd die men aan het vrijwil-
ligerswerk besteedt. Vaak komt het voor dat mensen gedurende een korte tijd geen 
vrijwilligerswerk verrichten, zonder dat dit te maken heeft met een specifieke peri-
ode in het leven. Men vond het werk bijvoorbeeld niet meer uitdagend of de vereni-
ging had minder behoefte aan vrijwilligers. Onenigheden binnen een vereniging zijn 
een andere reden om het vrijwilligerswerk te beëindigen, die eveneens niet gelieerd 
is aan een bepaalde levensfase. Veelal raakten de respondenten na hun stop vrij snel 
weer bij een nieuwe vrijwilligersbaan betrokken.

Er wordt wel gesteld dat vrijwilligersorganisaties naar een nieuwe soort vrijwil-
ligers moeten zoeken om hun vrijwilligersbestand op peil houden: dit zijn vrijwil-
ligers die zij voor een korte periode zouden kunnen ‘overhalen’ (zie Dekker et al. 
2007). De respondenten uit dit onderzoek lijken zeer nauw betrokken bij hun werk en 
geven niet snel op. Wanneer men zich ergens voor inzet, is dit vaak met de intentie 
dit ook voor langere tijd te doen. Alleen wanneer het vrijwilligerswerk helemaal niet 
meer te combineren is met het betaalde werk, het gezin of andere persoonlijke kwes-
ties, overwegen zij te stoppen. Er bestaat natuurlijk een kans dat de respondenten 
die aan het onderzoek hebben meegewerkt enthousiaster zijn en gedurende langere 
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tijd vrijwilligerswerk verrichten dan personen die niet zijn geïnterviewd. Echter, 
wanneer de respondenten in hun directe vrijwilligersomgeving kijken, zien zij deze 
‘nieuwe vrijwilliger’ evenmin. De meeste mensen in hun omgeving werken al jaren 
voor de club of organisatie.

Vervolgonderzoek naar de motivaties die personen in verschillende levensfasen 
aandragen om als vrijwilliger actief te zijn, zou kunnen plaatsvinden in de vorm van 
een panelonderzoek. Daarbij worden respondenten op diverse tijdstippen in hun 
leven ondervraagd over hun vrijwilligersengagement. Zo kan men voorkomen dat er 
eventueel leemtes ontstaan door een gebrek aan herinneringen of doordat gebeur-
tenissen uit het verleden nu anders worden gewaardeerd en beoordeeld dan in het 
verleden zou zijn gebeurd (Scott en Alwin 1998; Kalmijn 2002).



104 In gesprek met vrijwilligers

Noten

1 De interviews zijn afgenomen bij personen die op dit moment actief zijn als vrijwilliger, 
of die dat in het verleden zijn geweest. Mensen die nog nooit vrijwilligerswerk hebben 
verricht, worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

2 Denk aan de toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt, aan flexibele (deeltijd)banen, 
aan de introductie van de levensloopregeling, en aan het verhogen van de pensioensge-
rechtigde leeftijd.

3 In onderzoek worden de motivaties vaak ingedeeld in vier categorieën: sociaaleconomi-
sche factoren, individuele motivatie, kansen en toegang, culturele en historische invloed 
(Rochester 2006).

4 Menselijk, sociaal en cultureel kapitaal.
5 Vier personen jonger dan 30 jaar, van wie er drie voltijd en een in deeltijd studeren. 

Zesentwintig personen tussen de 30 en 65 jaar oud, die op basis van hun leeftijd midden 
in het arbeidsleven geplaatst zouden kunnen worden. Van hen zijn daadwerkelijk zestien 
personen actief op de arbeidsmarkt. Tien personen zijn 65 jaar of ouder en zijn reeds 
uit de arbeidsmarkt getreden. Zeven personen verrichten op dit moment geen vrijwil-
ligerswerk, maar hebben dit in het verleden wel gedaan. De overige respondenten zijn 
momenteel (in verschillende mate) actief als vrijwilliger.

6 Er zijn wel nog enkele respondenten – vooral die in de jongere leeftijdscategorie – van 
buitenaf bij het onderzoek betrokken. Ondanks inspanningen om respondenten van 
allochtone afkomst te interviewen, is dit niet gelukt.
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5 Groepen allochtonen en autochtonen vergeleken

Paul Dekker en Joep de Hart

5.1 Nieuwe participanten

Maatschappelijke participatie is een belangrijk aspect van inburgering, daarover 
bestaat weinig verschil van mening. In beleidsnota’s wordt zij aanbevolen als een 
belangrijk onderdeel van integratiestrategieën, tegelijkertijd fungeert zij in menig 
onderzoeksrapport als een indicator voor de mate en wijze waarop etnische groepen 
gericht zijn op hun eigen milieu dan wel op de bredere samenleving. Een voorbeeld is 
het bekende acculturatiemodel van de Amerikaanse psycholoog Berry (1994). Berrys 
model is opgebouwd vanuit twee principes: de mate waarin men uit is op behoud 
van de eigen, collectieve identiteit en de mate waarin men uit is op contacten buiten 
de eigen groep, in de brede samenleving.1 In de praktijk gaat het om dynamische 
categorieën; mensen kunnen opschuiven van de ene naar de andere categorie, van 
streven naar behoud van de eigen, collectieve identiteit naar oriëntatie op bredere 
sociale contacten en participatievormen.

Voor de afgelopen decennia valt in de Nederlandse civil society een ontwikke-
ling waar te nemen waarbij een collectivistische houding tegenover maatschap-
pelijke deelname steeds meer plaats heeft gemaakt voor meer individualistische 
noties (Kuperus 2005; De Hart 2005), een verschuiving waarvoor ook in dit boek op 
meerdere plaatsen indicaties worden aangedragen. Aangenomen mag worden dat 
de twee attitudes gepaard gaan met een ongelijksoortige houding tegenover maat-
schappelijke organisaties. Bij collectivisme wordt de wederzijdse afhankelijkheid 
van mensen benadrukt en prevaleren de onderlinge verbondenheid en eenheid van de 
groep boven persoonlijke strevingen en vrijheid, individuele ontplooiing en uniciteit. 
Met een individualistische houding daarentegen switcht men gemakkelijker tussen 
sociale milieus, zal vaker sprake zijn van oppervlakkige identificatie en lijkt de drem-
pel lager om niet bevredigende relaties (met anderen, met organisaties) op te geven 
voor andere waarin men meer aan zijn trekken verwacht te komen.

In menig commentaar op veranderingen in het vrijwilligerswerk en de deelname 
aan de civil society wordt gewezen op veranderingen die zich zouden manifesteren 
in de balans tussen collectivisme en individualisme. Het zijn ideeën die met een extra 
nadruk naar voren zijn gebracht waar het gaat om de maatschappelijke participatie 
van minderheden. Onderzoek leert dat ook vandaag de dag collectivistische oriënta-
ties door Turken en Marokkanen in relatief sterke mate worden onderschreven. Een 
andere factor heeft betrekking op het beeld dat men heeft van Nederland en Neder-
landers. Structurele en op identificatie gebaseerde integratie vallen niet samen, maar 
vertonen wel samenhang. Dagevos en Gijsberts (2008) hebben onlangs laten zien dat 
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het onderhouden van contacten met autochtonen– en daarmee waarschijnlijk ook de 
samenwerking met dezen in vrijwilligersorganisaties – voor allochtonen duidelijk 
is verbonden met een positief beeld van en een sterkere identificatie met ons land en 
zijn oorspronkelijke bewoners. In de term ‘allochtoon’ (geïntroduceerd in 1971 door 
Hilda Verwey-Jonker) zit een verwijzing naar ‘uitheemsheid’ en het ‘vreemd staan’ 
tegenover de Nederlandse landsaard van meet af aan ingebakken (ἀλλος = anders, 
vreemd).

Belevingswerelden, waardeoriëntaties, beeldvorming en sociale percepties 
behoren typisch tot het studiegebied van wat wel wordt aangeduid als ‘etnische 
processen’ (Lucassen en Penninx 1994: 100 e.v., 110-111; Obdeijn en Schrover 2008: 
20 e.v.). ‘Etniciteit is per definitie gekoppeld aan groepen, maar integratie vindt 
plaats op het individuele niveau’, schrijven Obdeijn en Schrover (2008: 367). Inte-
gratie sluit groepsbanden allerminst uit. Die kunnen zich op uiteenlopende wijzen 
manifesteren: zo blijken tussen etnische gemeenschappen grote verschillen te 
bestaan wat betreft de hoeveelheid samenbindend en overbruggend sociaal kapi-
taal, en de daarmee verbonden vitaliteit van vormen van zelforganisatie (Penninx en 
Slijper 1999; Fennema et al. 2000). Ons kent ons en soort zoekt soort zijn krachtige 
sociaalpsychologische aandrijfmechanismen – dat geldt voor de Dutch clubs onder 
Nederlandse emigranten in den vreemde al net zozeer als voor de elite die zich als 
gelijkgestemd definieert door ‘ons soort mensen’ als leefstijlmotto aan te houden, en 
voor de scepsis onder Brabantse carnavalsvierders tegenover importfeestneuzen uit 
de Randstad niet minder dan voor de worshippende jeugd die zich beschut weet onder 
geloofsgenoten bij de jongerendagen van de Evangelische Omroep.

Lucassen heeft groepen oude en nieuwe migranten in Engeland, Duitsland en 
Frankrijk met elkaar vergeleken en spreekt van een ‘feest van herkenning’: hij con-
stateert structurele overeenkomsten in de integratie van de groepen in hun nieuwe 
omgeving, waarbij vaak pas de derde generatie etnische verschansingen echt weet te 
overstijgen (Lucassen 2005). In hoofdstuk 6 gaat Trees Pels uitgebreid in op speci-
fieke vormen van maatschappelijke participatie van allochtonen, de organisaties 
waarbinnen deze plaatsvindt en de belemmeringen en kansen die daarbij optreden. 
Zij verkent op basis daarvan ook de toekomst van de vrijwillige inzet van de nieuwe 
Nederlanders. In dit hoofdstuk richten wij ons op de huidige stand van zaken door 
een vergelijkende beschrijving en analyse te maken van de participatie van wat we 
nog maar even blijven aanduiden als categorieën allochtonen. We doen dat aan de 
hand van grootschalig enquêteonderzoek en kijken behalve naar vrijwilligerswerk 
ook naar lid- en donateurschappen van organisaties. Bij de analyse van de achter-
gronden van participatie zullen we behalve aan land van herkomst veel aandacht 
besteden aan de soms zeer grote sekseverschillen. Daarnaast kijken we naar andere 
persoonskenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid en taalbeheersing. 
Het is echter duidelijk dat ook de maatschappelijke omgeving (kenmerken van insti-
tuties en het maatschappelijk middenveld, het opinieklimaat) een rol spelen (Ent-
zinger en Biezeveld 2003). Daar kunnen wij slechts beperkt aandacht aan besteden, 
maar in het hoofdstuk 6 komt de omgeving uitgebreid aan bod.
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Twee eerdere onderzoeken zijn die van Van Daal, in Rotterdam, naar de maatschap-
pelijke participatie en informele hulpverlening bij autochtonen en vijf groepen 
allochtonen (Van Daal 1994, 2001). Onder alle onderzochte allochtone groepen 
(Surinamers, Antillianen, Kaapverdianen, Turken, Marokkanen) lag het percen-
tage dat betrokken is bij een georganiseerd verband aanzienlijk lager dan onder de 
autochtone bevolking en dat geldt eveneens voor het percentage dat vrijwilligerswerk 
verricht. Dit gegeven bleek niet terug te voeren op opleidingsverschillen. Binnen de 
groepen bleken geringe verschillen tussen de eerste en tweede generatie (in 2000 
doorgaans jonger dan 35 jaar) te bestaan, waarbij de laatste wat minder geneigd is 
zich aan te sluiten bij een organisatie, maar wel wat meer bereid is tot vrijwilligers-
werk.2 Ook de Vrijetijdsomnibus van het Rotterdamse Centrum voor Onderzoek en Sta-
tistiek (cos) heeft de nodige aandacht voor maatschappelijke inzet en etniciteit (De 
Graaf 2004). Volgens dit onderzoek waren autochtone Rotterdammers in 2003 meer 
betrokken bij informele hulp dan niet-westerse allochtonen (resp. 34% en 20%), 
maar minder betrokken bij vrijwilligerswerk (resp. 31% en 37%). Tot de vrijwilligers-
activiteiten waar niet-westerse allochtonen meer bij betrokken waren dan autoch-
tonen behoorden kinderopvang en kerk, moskee. Per saldo (met informele hulp 
en vrijwilligerswerk opgeteld) zouden autochtonen nauwelijks meer participeren 
dan niet-westerse allochtonen. In de analyses is overigens geen rekening gehouden 
met de invloed van bijvoorbeeld leeftijd of opleidingsniveau. De uitkomsten uit het 
cos-onderzoek contrasteren niet alleen met het andere Rotterdamse onderzoek (Van 
Daal 1994, 2001), maar ook met onderzoek dat in 1998 in opdracht van het pon is uit-
gevoerd voor de provincie Noord-Brabant (Verheijen en Van Daal 1999). Uit dit onder-
zoek komt naar voren dat niet-westerse allochtonen zijn ondervertegenwoordigd 
in het formele vrijwilligerswerk (deelname 19% tegen 41% bij autochtonen), maar 
in vrijwel gelijke mate participeren in informele hulp aan buren en vrienden (37% 
tegen 39% bij autochtonen) en aan familie (56% tegen 60%). Tot de organisaties waar 
allochtonen minder betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk, behoren sportorgani-
saties, school en kerk. Dat allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in het kader van 
sportorganisaties is een al vaker gerapporteerd feit (Nuijten et al. 2004).

Over de participatie van allochtonen in de civil society is al met al nog steeds niet 
veel bekend. Er zijn plaatselijke studies – zoals de genoemde in Rotterdam en in 
mindere mate Amsterdam – en er zijn studies op deelterreinen (sportorganisaties 
zijn relatief vaak onderzocht), maar die zijn onderling veelal slecht vergelijkbaar 
en kunnen zeker niet worden opgeteld tot een landelijk beeld. In het geval van 
onderzoek onder individuen is het vanwege de kleine aantallen zelden mogelijk om 
binnen allochtone groepen ook nog het onderscheid tussen vrouwen en mannen 
aan te brengen. In dit hoofdstuk proberen we deze leemte empirisch enigszins te 
vullen. We gaan eerst in op de betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties (als 
lid, donateur en/of vrijwilliger) en besteden vervolgens uitgebreider aandacht aan 
vrijwilligerswerk. Daarbij en in de erop volgende analyses van achtergronden vormen 
sekseverschillen een rode draad.
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De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek Leefsituatie van allochtone stedelingen 
(las), een enquête die in 2004 en 2005 is gehouden onder Turken, Marokkanen, Suri-
namers, Antillianen en een vergelijkingsgroep van autochtonen in vijftig stedelijke 
gemeenten. Daar woont ongeveer driekwart van de allochtone en een derde van de 
autochtone bevolking. Door de omvang van de steekproeven en de uitgebreide vraag-
stelling biedt het onderzoek goede mogelijkheden om verschillen in de deelname 
aan vrijwilligerswerk te belichten.3 Bij de interpretatie van de bevindingen moet wel 
in het achterhoofd worden gehouden dat met name de ondervraagde autochtonen 
een selecte groep stedelingen vormen. Die doen in het algemeen minder vrijwil-
ligerswerk dan de meerderheid van autochtonen die in kleinere plaatsen woont (zie 
tabel B1.2 in de bijlage bij hoofdstuk 1, te vinden via www.scp.nl bij dit rapport).

5.2 Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties

Tabel 5.1 toont allereerst de frequentie van de betrokkenheid bij een aantal soorten 
organisaties als vrijwilliger, lid of donateur. Over de hele linie springt de geringere 
betrokkenheid van Turken en Marokkanen in het oog.4 De participatie van Surina-
mers en Antillianen ligt over de hele linie op een hoger niveau, maar duidelijk onder 
dat van de autochtonen. De meest krasse verschillen worden aangetroffen bij natuur, 
milieu en internationale solidariteit, i.c. de ideële mailing-listorganisaties, waarbij 
1% á 2% van de Turken is betrokken en bijna 30% van de autochtonen.

In de las-enquête werd eerst gevraagd of men lid of donateur was van een orga-
nisatie en vervolgens werd aan de mensen die bevestigend antwoordden gevraagd 
naar de mate waarin ze actief in de organisatie waren. Dat leverde vooral verschil-
len op tussen soorten organisaties: een lid van een sportclub noemt zichzelf vaker 
actief dan een lid van een vakbond of een donateur van een ideële organisatie. Na 
de vraag over activiteit die aan de leden/donateurs werd gesteld, werd vervolgens 
voor dezelfde soorten organisaties nog gevraagd naar het eventueel verrichten van 
vrijwilligerswerk. Beperken we ons tot de actieve leden/donateurs en vrijwilligers, 
dan worden de percentages participanten kleiner, maar worden de verschillen 
tussen de etnische groepen niet wezenlijk anders; daarom zijn deze cijfers niet apart 
vermeld voor alle soorten organisaties (zie daarvoor Dekker en Keuzenkamp 2006). 
Tabel 5.1 laat in de onderste regel zien dat het percentage mensen dat in minstens 
één organisatie actief is als lid/donateur of vrijwilliger varieert van 21% bij Turken en 
Marokkanen via respectievelijk 31% en 32% bij Surinamers en Antillianen tot 49% bij 
autochtonen.

Tabel 5.1 toont soorten organisaties die gebruikelijk zijn in onderzoek naar par-
ticipatie in Nederland. Dat zijn niet noodzakelijk de organisaties die voor de verge-
leken groepen zelf belangrijk zijn. In de hoop op dat laatste meer zicht te krijgen, is 
in de las-enquête tot slot van de vragen over lidmaatschappen en vrijwilligerswerk 
gevraagd: ‘Bij welke organisatie, vereniging of instelling bent u in uw vrije tijd het 
meest betrokken? Het hoeft niet een organisatie te zijn waarvan u zelf lid bent.’ Bij 
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28% (Marokkaanse vrouwen) tot 60% (autochtone mannen) van de respondenten is 
een antwoord genoteerd, inclusief een beperkt aantal antwoorden die geen betrek-
king hebben op een organisatie.

Tabel 5.1
Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties, 15-64-jarigen, 2004-2005 (in procenten)

Turken
Marok- 
kanen

Suri- 
namers

Antil-
lianen

autoch- 
tonen

is vrijwilliger, lid of donateur van een

sportvereniging 15 18 23 20 38

vrijetijdsorganisatie (bv. hobbyclub, muziek-
vereniging) 3 1 4 5 15

buurt- of wijkvereniging of huurdersorganisatie 4 4 4 3 13

vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare belan-
genorganisatie 5 5 13 9 21

organisatie van of voor allochtonen 5 2 2 2 0

politieke partij of andere politieke organisatie 2 0 1 1 4

organisatie voor geloof en religie 9 6 11 10 11

organisatie voor natuur, milieu en internationale 
solidariteit 2 4 9 11 29

andere organisatie(s) 5 4 11 10 17

is van minstens één organisatie lid/donateur of 
vrijwilliger 35 34 53 48 76

is als lid/donateur of als vrijwilliger actief in minstens 
één van deze organisatiesa 21 21 31 32 49
a Geeft in antwoord op een vervolgvraag aan leden/donauteurs minstens één keer aan ‘zeer’ of ‘enigszins’ actief te zijn 

in plaats van ‘niet of nauwelijks actief’ en of doet vrijwilligerswerk voor minstens één organisatie (zie tabel 5.2).

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05)

Afgaande op de namen van organisaties is bij alle allochtone groepen het aantal 
verwijzingen naar zelforganisaties beperkt, maar het is niet uit te sluiten dat deze 
organisaties door de ondervraagden in algemene termen zijn aangeduid of dat de 
enquêteur deze vertaalslag heeft gemaakt bij het noteren.5 Aan de mensen die een 
belangrijkste organisatie noemden, is gevraagd wat de achtergrond is van de mensen 
die daar deel van uitmaken. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de antwoorden van 
vrouwen en mannen in de vier niet-autochtone groepen. Turken zijn vaak betrok-
ken bij een organisatie met voornamelijk mensen uit de eigen groep. Dat spoort met 
ander onderzoek waaruit een grotere interne gerichtheid en hoge organisatiegraad 
van de Turkse gemeenschap blijkt (Van Heelsum 2004; Dagevos et al. 2007).
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Tabel 5.2
Samenstelling van ‘de belangrijkste organisatie’a naar etnische groep en sekse, 15-64-jarigen, 
2004-2005 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man

voornamelijk westers 26 27 34 27 36 36 37 49

voornamelijk eigen groep 46 42 22 27 18 15 13 9

half westers, half eigen groep 4 11 7 6 6 5 5 6

anders 23 19 37 39 40 43 44 35

N = 100% 136 190 116 168 142 132 142 155
a Antwoorden op de open vraag ‘Bij welke organisatie, vereniging of instelling bent u in uw vrije tijd het meest 

betrokken? Het hoeft niet een organisatie te zijn waarvan u zelf lid bent.’

Bron: SCP/CBS (LAS’04-05), gewogen resultaten

5.3 Vrijwilligerswerk

Evenals waarschijnlijk het geval is bij autochtonen c.q. in algemeen bevolkingson-
derzoek, is onder allochtonen meer onderzoek gedaan naar de deelname aan vrijwil-
ligerswerk dan naar het lid of donateur zijn van een brede variëteit van organisaties. 
De bevindingen van het vrijwilligerswerkonderzoek verschillen echter sterk en dat 
niet alleen omdat plaatsen en organisaties van onderzoek verschillen. Een uitbrei-
ding tot informeel vrijwilligerswerk inclusief kinderopvang verhoogt bijvoorbeeld 
de deelname van allochtone vrouwen aanzienlijk en verkleint hun achterstand (De 
Graaf 2003). Informele hulp laten we hier buiten beschouwing, maar het gebruik van 
verschillende vragen is wel verstandig omdat niet vanzelfsprekend is wat onder vrij-
willigerswerk moet worden verstaan en mensen ten onrechte activiteiten kunnen ver-
geten. Daarbij komt ook nog dat het begrip vrijwilligerswerk niet gangbaar is in alle 
culturen (cev 2006). Als vrijwilligerswerk als onbetaalde arbeid voor anderen wordt 
gepresenteerd, vergeten mensen gemakkelijk activiteiten voor de sportclub waar ze 
zelf of hun kinderen op zitten; worden de vragen gesteld in het verlengde van vragen 
over lidmaatschappen, dan vergeten ze gemakkelijk eventuele activiteiten voor een 
school of ziekenhuis. Het noemen van voorbeelden van vrijwilligerswerk genereert 
een hoge gerapporteerde deelname. In de las-enquête is op twee momenten naar 
het verrichten van vrijwilligerswerk gevraagd. In het begin is na vragen over het ver-
richten van betaalde arbeid geïnformeerd naar de deelname aan vrijwilligerswerk of 
onbetaalde arbeid. Een stuk verderop, bij de vragen over lidmaatschappen en dona-
teurschappen, is gevraagd of men voor de genoemde organisaties vrijwilligerswerk 
verricht en vervolgens of men wellicht voor een instelling (bv. een school, bibliotheek 
of zorginstelling) vrijwilligerswerk doet. Tabel 5.3 laat zien hoe groot het percentage 
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vrijwilligers is volgens de drie vragen afzonderlijk en hoe groot het percentage is dat 
minstens een van de drie vragen bevestigend heeft beantwoord.

Tabel 5.3
Deelname aan vrijwilligerswerk, 15-64-jarigen, 2004-2005 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

verricht vrijwilligerswerk 

voor minstens één organisatie uit 
tabel 5.1a 13 11 16 18 31

in een ander verbandb 7 8 8 8 17

een uur of meer per weekc 10 9 10 11 25

verricht vrijwilligerswerk volgens min-
stens één van deze drie metingen 19 17 22 23 41
a ‘Doet u voor een of meer van deze organisaties wel eens vrijwilligerswerk?’ (met als toelichting voor de enquêteur: 

vrijwilligerswerk = onbetaalde werkzaamheden of werkzaamheden waarvoor alleen een geringe onkostenvergoeding 
of vergoeding van de reiskosten wordt gegeven.

b ‘Doet u wel eens vrijwilligerswerk voor een andere organisatie of instelling, bijvoorbeeld voor een school, ziekenhuis, 
bibliotheek of andere voorziening?’ Deze vraag is na de vragen over organisaties gesteld.

c  ‘Verricht u vrijwilligerswerk dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of 
vereniging?’ Deze vraag is ver voor de vragen over organisaties gesteld.

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), gewogen resultaten

Samengenomen kan van de autochtonen ongeveer 40% worden aangemerkt als 
vrijwilligers. Dit hoge percentage is begrijpelijk gezien de combinatie van vragen 
(vgl. Dekker et al. 2007). De geringere deelname van de allochtone groepen en vooral 
van Turken en Marokkanen correspondeert met de bevindingen in eerder onder-
zoek (Van Daal 2001; Klaver 2005: 28; De Hart 2005: 26).6 Uit eerder onderzoek van 
Regioplan kwam voor autochtonen sport en voor allochtonen religie naar voren als 
belangrijkste vrijwilligerssector (Klaver 2005: 29).

Figuur 5.1 biedt een samenvattend overzicht van de betrokkenheid bij de civil society. 
Bijna twee derde van de Turken en Marokkanen, ongeveer de helft van de Surinamers 
en Antillianen en nog geen kwart van de autochtonen staat volgens onze metingen 
van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk buiten de civil society. Tussen de 12% en 
22% is passief betrokken als lid of donateur, en 26% van de Turken en Marokkanen, 
35% respectievelijk 36% van de Surinamers en Antillianen en 57% van de autochto-
nen participeert op enigerlei wijze actief. In het vervolg van dit hoofdstuk richten we 
ons vooral op het verklaren van de aanzienlijke verschillen in actieve participatie in 
de civil society.

.
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Figuur 5.1
Betrokkenheid bij de civil society15-64-jarigen, 2004/2005 (in procenten)a
Figuur 5.1
Titel

a Niet betrokken = geen lid- of donateurschap (tabel 5.1) en geen vrijwilligerswerk (tabel 5.3); passief betrokken 
 = wel lid of donateur van een organisatie maar nergens actief (tabel 5.1) en ook geen ander vrijwilligerswerk 
 (tabel 5.3); actieve participatie = actief als lid of donateur (tabel 5.1) en/of vrijwilligerswerk (tabel 5.3).

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05)
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5.4 Vrouwen en mannen

Tot zover het algemene beeld van de vijf etnische groepen. In deze paragraaf geven 
we een aantal cijfers apart voor vrouwen en mannen. We richten ons daarbij op 
vrijwilligerswerk en actieve participatie en laten de gewone lidmaatschappen en 
donateurschappen buiten beschouwing (zie daarvoor Dekker en Keuzenkamp 2006). 
Tabel 5.4 toont allereerst de vrijwilligersgegevens van tabel 5.3 apart voor beide 
seksen.

Bij de vraag naar het aantal uren dat men gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk 
besteedt, scoren bij de Turken en Marokkanen de vrouwen wat lager dan de mannen 
en bij de Antillianen de vrouwen juist iets hoger. Bij de Surinamers en autochtonen 
is er geen (significant) sekseverschil vast te stellen. De andere twee vragen laten een 
interessant sekseverschil zien. Vrouwen doen relatief vaak vrijwilligerswerk buiten 
organisaties waarvan men lid of donateur kan zijn. Er is in de las-enquête niet naar 
gevraagd, maar waarschijnlijk gaat het vaak om scholen, zorginstellingen en andere 
voorzieningen, of om verenigingen waarvan iemand anders lid is (de sportclub van 
de kinderen).

Tabel 5.5 geeft inzicht in de soort organisaties waarvoor men vrijwilligerswerk 
verricht. Vermeld zijn de percentages van de mensen die volgens de eerste vraag 
van tabel 5.3 voor minstens één organisatie iets doen. Om al te kleine aantallen te 
vermijden en te verantwoorden met de tot nu toe aangetroffen verschillen, zijn de 
Turken en Marokkanen respectievelijk de Surinamers en Antillianen samengevoegd.
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Tabel 5.4
Deelname aan vrijwilligerswerk naar etnische groep en geslacht, 15-64-jarigen, 2004-2005 
(in procenten)

vrouwen mannen

Tur. Mar. Sur. Ant. aut. Tur. Mar. Sur. Ant. aut.

verricht vrijwilligerswerk

voor minstens één organisatie uit 
tabel 5.1a 10 6 16 18 28 16 15 16 18 33

in een ander verbandb 7 9 10 9 21 7 6 6 6 12

een uur of meer per weekc 8 7 11 14 26 12 11 9 9 24

verricht vrijwilligerswerk volgens 
 minstens één meting 15 14 23 24 41 22 19 21 22 41
a ‘Doet u voor een of meer van deze organisaties wel eens vrijwilligerswerk?’ (met als toelichting voor de enquêteur: 

vrijwilligerswerk = onbetaalde werkzaamheden of werkzaamheden waarvoor alleen een geringe onkostenvergoeding of 
vergoeding van de reiskosten wordt gegeven.

b ‘Doet u wel eens vrijwilligerswerk voor een andere organisatie of instelling, bijvoorbeeld voor een school, ziekenhuis, 
bibliotheek of andere voorziening?’ Deze vraag is na de vragen over organisaties gesteld.

c ‘Verricht u vrijwilligerswerk dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging?’ 
Deze vraag is ver voor de vragen over organisaties gesteld.

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), gewogen resultaten

Tabel 5.5
Vrijwilligerswerk op diverse terreinen naar etnische groep en geslacht, 15-64-jarigen, 2004-
2005, (in procenten van het aantal personen dat ergens vrijwilligerswerk doet)a

vrouwen mannen

Tur./Mar. Sur./Ant. autocht. Tur./Mar. Sur./Ant. autocht.

sportvereniging 8 13 38 34 43 40

vrijetijdsorganisatie (bv. hobbyclub, muziekver-
eniging) 3 7 13 5 10 24

buurt- of wijkvereniging of huurders organisatie 21 8 12 18 9 13

vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare 
belangenorganisatie 0 1 1 1 4 5

organisatie van of voor allochtonen 17 8 0 10 6 2

politieke partij of andere politieke organisatie 7 2 1 1 2 2

organisatie voor geloof en religie 29 43 16 24 23 13

organisatie voor natuur, milieu en internationale 
solidariteit 7 5 9 2 2 8

andere organisatie(s) 23 29 30 16 17 21

gemiddeld aantal terreinen 1,14 1,16 1,22 1,10 1,14 1,27

(n) = 100% (70) (137) (97) (153) (128) (108)
a Omdat men vrijwilligerswerk kan doen op meer dan een terrein, komen de percentages opgeteld boven de 100 uit.

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), gewogen resultaten
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De allochtone vrijwilligsters zijn veel minder vaak actief in sportorganisaties dan 
de allochtone mannelijke vrijwilligers en de autochtone vrijwilligers. Ruim vier op 
de tien Surinaamse en Antilliaanse vrijwilligsters doet iets religieus. Het geringere 
aandeel van de vrouwelijke allochtone vrijwilligers in de sfeer van de vrijetijdsbeste-
ding en sociaaleconomische belangenbehartiging wordt gecompenseerd door hun 
grotere aandeel in de overige sectoren. Het grote aandeel in de ‘andere organisaties’ 
zou weer te maken kunnen hebben met het relatief vaak vrijwilligerswerk verrichten 
in en rond scholen, zorginstellingen en andere voorzieningen. Let wel: het gaat in 
tabel 5.5 om aandelen van de mensen die vrijwilligerswerk doen, en dat zijn er, zoals 
tabel 5.2 liet zien, onder de Turkse en Marokkaanse vrouwen veel minder dan in de 
andere groepen.

Behalve de sector zal ook de aard van het vrijwilligerswerk verschillen. Een 
gebruikelijk onderscheid is dat tussen bestuurlijk en uitvoerend werk. Een gang-
bare veronderstelling en soms ook bevinding is dat vrouwen relatief weinig in het 
bestuurlijke en meer in het uitvoerende vrijwilligerswerk zijn aan te treffen. In het 
las-onderzoek is alleen voor vrijwilligerswerk in de sport een vervolgvraag gesteld 
naar het soort werk. De antwoorden ondersteunen de gangbare veronderstelling 
niet, maar de aantallen zijn te beperkt voor een serieuze analyse waarin ook de 
onderscheiding van allochtone groepen wordt meegenomen.7

Tabel 5.6 
Overzicht van de maatschappelijke participatie naar etnische groep en geslacht, 15-64-jarigen, 
2004-2005 (in procenten) 

vrouwen mannen

Tur. Mar. Sur. Ant. aut. Tur. Mar. Sur. Ant. aut.

is lid of donateur van minstens 
één organisatie (tabel 5.1) 23 24 46 39 71 42 38 55 52 77

is actief binnen minstens één 
organisatie (tabel 5.1) 12 11 23 26 37 21 24 30 30 49

verricht vrijwilligerswerk volgens 
minstens één meting (tabel 5.3) 15 14 23 24 41 22 19 21 22 41

participeert actief (= actief als lid 
of donateur en/of verricht vrijwil-
ligerswerk) 20 19 33 35 55 32 31 36 36 59

gaat frequent naar een godsdien-
stige bijeenkomsta 29 18 24 41 10 54 58 15 23 11

geeft ‘vaak’ aan goede doelenb 30 25 34 24 44 24 19 32 25 42

a ‘Hoe vaak gaat u naar een godsdienstige bijeenkomst?’ Vermeld is het percentage dat ‘enkele keren per maand’ of 
vaker gaat (en niet ‘enkele keren per jaar’ of ‘nooit’). Deze vraag is alleen gesteld aan wie zich tot een godsdienst of 
religie rekent; wie dat niet doet, wordt verondersteld zelden of nooit naar bijeenkomsten te gaan.

b ‘Geeft u vaak, soms of nooit geld aan goede doelen, bijvoorbeeld bij collectes of met acceptgiro’s?’

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), gewogen resultaten
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Tabel 5.6 biedt boven de streep een samenvatting van de betrokkenheid van vrouwen 
en mannen bij de civil society op basis van lidmaatschappen of donateurschappen 
van organisaties, het als zodanig actief zijn en het verrichten van enige vorm van 
vrijwilligerswerk. De kernvariabelen van de maatschappelijke participatie tonen 
grote verschillen tussen de vijf bevolkingsgroepen en soms ook tussen vrouwen en 
mannen per groep. De Turkse en Marokkaanse vrouwen participeren het minst: zij 
zijn het minst lid of donateur van organisaties, zijn weinig als zodanig actief en doen 
ook relatief weinig vrijwilligerswerk. De samenvattende maat van actieve participa-
tie bevestigt de dubbele achterstand van de Turkse en Marokkaanse vrouwen. In de 
volgende paragraaf gaan we in op de verschillen op deze maat, maar eerst volgen nog 
enige aanvullende gegevens over godsdienstige participatie en het geven van geld 
voor goede doelen.

Onder de streep in tabel 5.6 staan nog twee soorten participatie vermeld: de deel-
name aan godsdienstige bijeenkomsten en het geven van geld aan goede doelen. De 
minste godsdienstige participatie is te registreren bij de autochtonen, vrouwen en 
mannen zonder onderscheid.8 Bij de vrouwen staan daar de Antillianen tegenover 
en bij de mannen de Turken en Marokkanen. De sekseverschillen in de allochtone 
bevolkingsgroepen zijn aanzienlijk en verschillen onderling sterk: bij de Antillia-
nen gaan de vrouwen bijna twee keer zo vaak regelmatig naar godsdienstige bij-
eenkomsten als de mannen (41% en 23%), bij de Marokkanen is het aandeel van de 
regelmatige moskeebezoekers onder de vrouwen nog niet een derde van dat onder de 
mannen (18% en 58%), bij de Turken is het verschil iets kleiner (29% bij de vrouwen, 
54% bij de mannen). Deze verschillen tussen etnische groepen hangen uiteraard 
sterk samen met de mate waarin men zich tot een religie rekent. Bijna alle Turken 
en Marokkanen doen dat (95%), ongeveer 70% van de Surinamers en Antillianen 
en slechts 35% van de autochtonen. Vooral bij de Surinamers en Antillianen is het 
aandeel dat zichzelf als religieus aanmerkt, bij de vrouwen groter dan bij de mannen 
(ongeveer driekwart van de vrouwen versus twee derde van de mannen; Beekhoven 
en Dagevos 2005).

Bij het geven van geld aan goede doelen zijn er geen verschillen tussen de seksen 
bij de Surinamers, Antillianen en autochtonen. Geringe verschillen zijn er bij de 
Turken en Marokkanen, waarin opmerkelijk is dat vrouwen iets frequenter dan 
mannen zeggen ‘vaak’ geld aan goede doelen geven. Het subjectieve van ‘vaak’ 
maant tot voorzichtigheid, maar in ieder geval zijn de autochtonen in de eigen bele-
ving het meest goedgeefs en de Antillianen en Marokkanen het minst.9

5.5 Achtergronden van participatie

In deze paragraaf gaan we voor de samenvattende metingen van participatie – de 
‘actieve participatie onder in tabel 5.1 en vrijwilligerswerk onder in tabel 5.3 – na 
waardoor individuele verschillen worden bepaald, en vooral wat het belang van sekse 
en etniciteit is. We richten ons op het al of niet participeren en laten verschillen in 
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activiteit van de participanten buiten beschouwing. De meeste aandacht gaat uit 
naar de invloed van individuele kenmerken. Aan het eind van deze paragraaf gaan we 
nog kort in op het feit dat mogelijk belemmeringen voortvloeien uit het veelal ‘witte’ 
karakter van de maatschappelijke organisaties.

De tabellen 5.7 en 5.8 tonen de resultaten van logistische regressieanalyses. 
Die zijn in vier stappen gedaan. Allereerst worden de effecten bezien van de twee 
kenmerken die centraal staan in dit rapport: etniciteit en sekse. Uit de tabellen valt 
dan in de eerste kolom steeds te lezen hoe groot de kans is dat vrouwen (vergele-
ken met mannen) actief participeren en hoe dat ligt voor de leden van de verschil-
lende etnische minderheden (vergeleken met autochtonen). Daarna worden andere 
mogelijk verklarende variabelen toegevoegd. Het is immers mogelijk dat gevonden 
verschillen tussen de etnische groepen vooral het gevolg zijn van verschillen in oplei-
dingsniveau, in beheersing van de Nederlandse taal of in het al dan niet verrichten 
van betaald werk. De verschillende variabelen die in de analyse zijn betrokken, zijn 
gekozen omdat zij in diverse participatiestudies van belang zijn gebleken. We bezien 
allereerst de achtergronden van actieve participatie, dus het actief lid of donateur zijn 
en/of het verrichten van vrijwilligerswerk.

In de eerste kolom van tabel 5.7 is te lezen dat vrouwen en etnische minderheden 
minder actief participeren dan mannen en autochtonen. Door de toevoeging van 
verschillende verklarende variabelen in de volgende kolommen verandert de invloed 
van sekse niet of nauwelijks en die van etniciteit weinig. Vrouwen en allochtonen 
participeren minder, ook als rekening wordt gehouden met de overige kenmerken. 
Het opleidingsniveau blijkt opnieuw wel van groot belang. Hoogopgeleiden partici-
peren veel vaker dan laagopgeleiden. Een goede gezondheid en een goede beheersing 
van de Nederlandse taal hebben eveneens een positief effect op het actief participe-
ren. Het verrichten van betaald werk en het hebben van inwonende kinderen hebben 
geen significant effect, maar het verrichten van mantelzorg wel. Tot slot is te zien dat 
vooral godsdienstige participatie een grote rol speelt in de verklaring van verschillen 
in maatschappelijke participatie.10
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Tabel 5.7
Achtergronden van actieve participatie, 15-64-jarigen, 2004-2005 (in relatieve 
kansenverhoudingena en verklaarde variantieb)

basis  
variabelen

+ sociale 
demografie

+ gunstige 
voorwaarden

+ stimuli en 
belastingen

sekse: vrouw (vgl. met man) 0,70 0,70 0,72 0,73

allochtone groep (vgl. met autochtoon)

Turks 0,25 0,31 0,38 0,28

Marokkaans 0,23 0,29 0,34 0,26

Surinaams 0,40 0,44 0,46 0,41

Antilliaans 0,43 0,46 0,49 0,41

leeftijd (vgl. met 15-24 jaar)

25-44 jaar 0,70 0,78 0,70

45-64 jaar 0,65 0,79 0,65

opleidingsniveau (vgl. met maximaal basis-
onderwijs)

vbo/mavo 1,38 1,25 1,28

mbo/havo/vwo 1,63 1,45 1,50

hbo/wetenschappelijk onderwijs 2,74 2,33 2,40

goede gezondheidc 1,25 1,27

spreekt goed Nederlandsd 1,52 1,61

heeft inwonende kinderene (1,18)

verricht betaald werkf (1,02)

verricht mantelzorgg 1,79

godsdienstige participatie (zie tabel 5.6) 2,20

Nagelkerke pseudo r2 0,08 0,11 0,12 0,16
a Als deze coëfficiënten 1 zijn heeft het kenmerk statistisch geen effect op de participatie. Dit effect wordt – 

vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of met de referentiegroep – negatiever naarmate de coëfficiënten 
dichter bij de 0 zitten en positiever naarmate ze verder boven de 1 uitkomen. Niet-significante coëfficiënten (p > 
0,05, tweezijdig) staan tussen haakjes.

b Zie de laatste drie kolommen.
c Het antwoord ‘(zeer) goed’ in antwoord op de vraag ‘Hoe goed is over het algemeen uw gezondheid?’: variërend van 

55% van de Turkse vrouwen tot 86% van de autochtone mannen.
d Goede taalvaardigheid in het Nederlands, vastgesteld door de interviewer: 51% van de Turkse vrouwen en 100% van 

de autochtone vrouwen.
e Variërend van 25% bij de Antilliaanse mannen tot 64% bij de Turkse vrouwen.
f Betaald werk, ongeacht het aantal uren: 38% van de Turkse vrouwen en 80% van de autochtone mannen.
g Verleent ‘momenteel kosteloos hulp aan zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, kennissen of buren’: 

8% van de Turkse en Antilliaanse mannen en 20% van de autochtone vrouwen.

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), ongewogen resultaten
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Tabel 5.8
Achtergronden van vrijwilligerswerk, 15-64-jarigen, 2004-2005 (in relatieve kansen-
verhoudingena en verklaarde variantieb)

basis- 
variabelen

+ sociale 
demografie

+ gunstige 
voorwaarden

+ stimuli en 
belastingen

sekse: vrouw (vgl. met man) (0,89) (0,90) (0,92) (0,90)

allochtone groep (vgl. met autochtoon)

Turks 0,30 0,42 0,51 0,38

Marokkaans 0,26 0,36 0,42 0,31

Surinaams 0,40 0,48 0,49 0,43

Antilliaans 0,45 0,52 0,55 0,45

leeftijd (vgl. met 15-24 jaar)

25-44 jaar (0,91) (1,00) (0,87)

45-64 jaar (1,00) (1,18) (0,94)

opleidingsniveau (vgl. met maximaal  
basisonderwijs)

vbo/mavo 1,30 (1,16) (1,19)

mbo/havo/vwo 1,70 1,50 1,60

hbo/wetenschappelijk onderwijs 2,98 2,52 2,76

goede gezondheidc (1,16) 1,22

spreekt goed Nederlandsd 1,64 1,79

heeft inwonende kinderene 1,35

verricht betaald werkf (0,85)

verricht mantelzorgg 1,83

godsdienstige participatie (zie tabel 5.6) 2,07

Nagelkerke pseudo r2 0,06 0,09 0,09 0,14
a Als deze coëfficiënten 1 zijn heeft het kenmerk statistisch geen effect op de participatie. Dit effect wordt – vergeleken 

met de afwezigheid van het kenmerk of met de referentiegroep – negatiever naarmate de coëfficiënten dichter bij de 
0 zitten en positiever naarmate ze verder boven de 1 uitkomen. Niet-significante coëfficiënten (p > 0,05, tweezijdig) 
staan tussen haakjes.

b Zie de laatste drie kolommen.
c Het antwoord ‘(zeer) goed’ in antwoord op de vraag ‘Hoe goed is over het algemeen uw gezondheid?’: variërend van 

55% van de Turkse vrouwen tot 86% van de autochtone mannen.
d Goede taalvaardigheid in het Nederlands, vastgesteld door de interviewer: 51% van de Turkse vrouwen en 100% van 

de autochtone vrouwen.
e Variërend van 25% bij de Antilliaanse mannen tot 64% bij de Turkse vrouwen.
f Betaald werk, ongeacht het aantal uren: 38% van de Turkse vrouwen en 80% van de autochtone mannen.
g Verleent ‘momenteel kosteloos hulp aan zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, kennissen of buren’: 

8% van de Turkse en Antilliaanse mannen en 20% van de autochtone vrouwen.

Bron: SCP/CBS (LAS’04-’05), ongewogen resultaten
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Op de deelname aan het vrijwilligerswerk is er in tabel 5.8 geen sekse-effect te 
signaleren in combinatie met het behoren tot een van de vijf etnische groepen. Daar 
verandert de toevoeging van andere kenmerken niets aan. Anders dan in tabel 5.7, 
waar een grotere activiteit onder jongeren te signaleren was (i.c. een negatief effect 
van het 25 jaar of ouder zijn), heeft de leeftijd geen effect op de deelname aan het 
vrijwilligerswerk. Voor het overige zijn de bevindingen vrijwel gelijk aan die in tabel 
5.7. Godsdienstige participatie blijkt opnieuw een voorname determinant te zijn. 
Voor de kerken in Nederland is dit een bekend gegeven (Dekker en De Hart 2006). 
De afgelopen jaren hebben onderzoekers laten zien dat ook vanuit moskeeverenigin-
gen een groot aantal maatschappelijke activiteiten wordt ontplooid en dat de ruim 
400 in ons land geregistreerde moskeeën belangrijke vrijwilligersorganisaties zijn 
(Canatan en Ljamai 2002; Canatan et al. 2004; Douwes et al. 2005; Edinga et al. 2005; 
De Jong 2007). Ze fungeren behalve als gebedshuis vaak ook als buurthuis en ze zijn 
op een breed terrein actief. Canatan et al. (2004: 53) schatten in hun grootschalige 
onderzoek bij 120 moskeeën naar vrijwilligerswerk in moskeeorganisaties dat onge-
veer 28% van de vrijwilligers vrouw is.

In de beide tabellen (5.7 en 5.8) is voor de vijf bevolkingsgroepen en mannen en 
vrouwen samen naar een gemiddeld belang van een aantal factoren gekeken. Elders 
is nagegaan in hoeverre deze factoren binnen de groepen eventueel sterk afwijkende 
effecten vertonen (Dekker en Keuzenkamp 2006; Dekker 2008). Sterk onderschei-
dend bij de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en mannen blijkt dan godsdienstige 
participatie te zijn (van de Antillianen vrijwel uitsluitend en van de Surinamers in 
meerderheid in christelijke kerkgenootschappen). Bij de vrouwen culmineert kerk-
gang en betaald werk in 57% actieve participanten, terwijl bij de combinatie van een 
weinig frequente kerkgang, een hoog opleidingsniveau en een jonge leeftijd het per-
centage actieve participanten slechts 13% bedraagt. Bij de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen en mannen zijn het al of niet goed beheersen van de Nederlandse taal en het 
al of niet verrichten van mantelzorg van meer belang. Door het niet beheersen van 
de taal en het niet verrichten van mantelzorg neemt het percentage actieve partici-
panten bij de vrouwen af tot 13%: dit is het gemiddelde van het aandeel bij Marok-
kaanse en bij Turkse vrouwen (resp. 9% en 17%). Deze factoren zijn niet simpel op 
één noemer te brengen. De mantelzorg en de kerk- of moskeegang kunnen duiden 
op sociale netwerken waarin andere vormen van participatie zijn ingebed, maar ze 
kunnen ook een uiting zijn van verschillen in individuele participatiegeneigdheid, 
sociale betrokkenheid of uithuizigheid. Het belang van de Nederlandse taal kan 
duiden op praktische belemmeringen vanwege gebrekkige taalbeheersing, maar 
het zou ook een indicatie kunnen zijn voor de mate van maatschappelijke integratie. 
Afhankelijk van de interpretatie mag men hopen dat taalonderwijs de maatschap-
pelijke participatie vergroot of omgekeerd dat een betere beheersing van de Neder-
landse taal een effect zal zijn van meer maatschappelijke participatie.

In deze paragraaf zijn diverse factoren de revue gepasseerd om individuele ver-
schillen in maatschappelijke participatie te verklaren. De hardnekkigheid van de 
effecten van etnische achtergrond in de regressieanalyses in tabel 5.7 en 5.8 maken 
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echter duidelijk dat we met deze factoren nog lang geen afdoende verklaring hebben 
voor de groepsverschillen. Met name het achterblijven van de maatschappelijke par-
ticipatie van de Turkse en Marokkaanse vrouwen vergt verder onderzoek.

5.6 Samenvatting en nabeschouwing

Als we kijken naar de groepen vrouwen dan valt op dat de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen het minst lid of donateur zijn van een maatschappelijke organisatie 
(uiteenlopend van sportverenigingen tot organisaties voor geloof en religie en van 
organisaties voor natuur, milieu en solidariteit tot vrijetijdsorganisaties). Ook zijn 
zij het minst actief als vrijwilliger. De Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn 
veel vaker ergens lid of donateur van en doen ook vaker vrijwilligerswerk, maar nog 
altijd beduidend minder dan de autochtone vrouwen. In alle etnische groepen zijn 
de vrouwen bovendien minder vaak lid of donateur dan de mannen en minder vaak 
vrijwilliger. De sekseverschillen zijn (in procentpunten) het grootst bij de Turken 
en het kleinst bij de autochtonen. Bij de autochtonen zijn er in het vrijwilligerswerk 
gemiddeld gesproken zelfs geen verschillen.

Verschillen in maatschappelijke participatie worden in hoge mate veroorzaakt 
door verschillen in opleidingsniveau. Hogeropgeleiden zijn vaker op enigerlei wijze 
actief dan lageropgeleiden. De beheersing van de Nederlandse taal speelt eveneens 
een belangrijke rol, net als godsdienstige participatie. Ook blijken mantelzorgers 
vaak tevens op andere wijze maatschappelijk actief te zijn. Het al of niet verrichten 
van betaald werk daarentegen blijkt geen rol te spelen.

De verklarende analyses in dit hoofdstuk hebben uitsluitend betrekking op indivi-
duele kenmerken. Maatschappelijke participatie is echter niet alleen afhankelijk van 
individuele achtergronden, maar ook van tradities, mobilisatie en wervingsactivitei-
ten van organisaties, hun aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor nieuwe groe-
pen, en andere ‘aanbodfactoren’. Zo kan een geringe deelname aan vrijwilligerswerk 
behalve van individuele factoren, ook een gevolg zijn van het ‘witte’ karakter van vrij-
willigersorganisaties. De Nederlandse wijze van organiseren is niet vanzelfsprekend, 
toegankelijk en aantrekkelijk voor mensen met een andere culturele achtergrond, 
waarbij gedacht kan worden aan de vergader- en afsprakencultuur, de klemtoon op 
de individuele in plaats van de collectieve verantwoordelijkheid en de strak gehan-
teerde roosters voor vrijwilligers (Münz 2003, 2004). Het laat zich raden dat voor 
Turkse en Marokkaanse vrouwen ook de samenstelling naar sekse van organisaties 
een belemmering kan zijn, maar naar de specifieke belemmeringen die allochtone 
vrouwen ervaren bij het doen van vrijwilligerswerk is nog weinig onderzoek gedaan.

Het zijn zaken die steeds meer door maatschappelijke organisaties lijken te 
worden onderkend (Van den Berg en De Hart 2008). Vertegenwoordigers van orga-
nisaties geven zelf ook aan moeite te hebben door te dringen tot de leefwereld van 
allochtonen, en noemen onwennigheid als reden waarom dezen ondervertegenwoor-
digd zijn onder hun leden; ook wijzen ze erop dat het lidmaatschap van middenveld-
organisaties in andere culturen minder gebruikelijk is en constateren eveneens dat 
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sommige allochtone groepen sterk geneigd zijn hun affiniteit en dienstverlening te 
beperken tot de eigen kring. Zoals gezegd zal het hier vaak om zichzelf versterkende 
processen gaan: het lage aandeel allochtonen vormt bij veel organisaties op zichzelf 
al een barrière voor identificatie. Daarbij komt dat de animo om veel te investeren in 
interculturalisatie uiteen zal lopen per type organisatie. Bij organisaties die voor-
namelijk gericht zijn op de (overwegend witte) politieke en bestuurlijke omgeving 
(zoals milieuorganisaties) zal die geringer zijn dan bijvoorbeeld bij organisaties op 
de terreinen zorg en welzijn, die op lokaal niveau, in de oude stadswijken actief zijn. 
In een recent artikel heeft Putnam gesteld dat etnisch gemêleerde buurten ten koste 
gaan van de saamhorigheid en het wederzijdse vertrouwen, kortom: ten koste van 
het overbruggend sociaal kapitaal (Putnam 2007; voor kritische kanttekeningen: zie 
Gijsberts et al. 2008). Als Putnam gelijk heeft, dan zou, van de andere kant, ook een 
grote etnische diversiteit in organisaties wel eens een hinderpaal kunnen vormen 
voor de sociale contacten waarop veel van de organisaties drijven en die in elk geval 
een cruciale schakel vormen naar het doen van vrijwilligerswerk.

Hoe dit ook zij, vrijwilligerswerk ten behoeve van onbekende medeburgers en 
algemene maatschappelijke doelen is geen culturele universale en in de praktijk 
kunnen allerlei automatismen in het functioneren van organisaties en de onderlinge 
omgang van hun actieve leden bij mensen die van buiten komen een actieve deel-
name belemmeren. Het expliciteren van doelstellingen en het scherp afbakenen van 
activiteiten kan een zet in de goede richting zijn (wat kun je precies doen, wat moet je 
daarvoor kunnen, hoeveel tijd kost het). Professionele organisaties waarin onder-
steunend vrijwilligerswerk plaatsvindt, zijn daartoe waarschijnlijk vaak beter in staat 
dan eigenlijke vrijwilligersorganisaties (verenigingen en door vrijwilligers ontwik-
kelde en geleide initiatieven). Zeker wanneer die professionele organisaties diensten 
verlenen aan familieleden – te denken is aan scholen en zorg- en vrijetijdsvoorzie-
ningen – zouden ze een belangrijke rol kunnen vervullen bij het bevorderen van de 
deelname aan vrijwilligerswerk onder Turkse en Marokkaanse vrouwen. Activiteiten 
die de eigen gezinsleden duidelijk ten goede komen en als ‘echt werk’ worden geor-
ganiseerd door bijvoorbeeld inroostering, contracten en wellicht ook een financiële 
vergoeding, kunnen voor hen een aantrekkelijke (en voor hun directe omgeving 
acceptabele) vorm van maatschappelijke participatie zijn. Van daaruit kunnen zich 
bovendien andere activiteiten en vormen van vrijwillige inzet ontwikkelen. Op de rol 
van Poldermoskeeën bij de maatschappelijke participatie – die in veel opzichten hun 
equivalent hebben in de zogenoemde Bijlmerkerken onder christenmigranten (zie 
Euser et al. 2006; Jansen en Stoffels 2006) – is al gewezen.11 Bij de meeste moskee-
organisaties heeft zich de afgelopen decennia een ontwikkeling voorgedaan van 
gebedsruimte en op de eigen geloofsgemeenschap gericht religieus instituut naar 
bron en knooppunt van bredere maatschappelijke activiteiten, gericht op een gemê-
leerder publiek (Canatan et al. 2004; Edinga et al. 2005; Bartels 2008; Sunier 2008).
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Noten

1 Berry onderscheidt vier grondhoudingen tegenover acculturatie. In het geval van separatie 
is men voornamelijk gespitst op de instandhouding van de moedercultuur en beperkt 
men zijn deelname tot de eigen groepering. Bij integratie strekt die participatie zich uit 
over een meer gemêleerde sociale omgeving (men is bijvoorbeeld ook actief in neutrale 
organisaties of samen met autochtonen), bij assimilatie overweegt zelfs de deelname 
in autochtone milieus. Marginalisering ten slotte is verbonden met een combinatie van 
individualisering, vervreemding, maatschappelijk wantrouwen en weinig geneigdheid 
tot activisme.

2 Ook het bieden van informele hulp bleek zowel in 1994 als in 2000 onder geen van de 
allochtone groepen even wijdverbreid als onder autochtonen. Een uitzondering vormt de 
hulp aan andere familieleden dan die tot het kerngezin behoren, iets waarin met name 
Surinamers zich actiever betonen. 

3 Voor eerdere rapportages over maatschappelijke en politieke participatie op basis van dit 
databestand: zie Dekker en Keuzenkamp (2006) en Dekker (2008). Uit deze analyses is 
geput voor dit hoofdstuk.

4 Dat is ook zo bij een vergelijking van de hier opgenomen bevolkingsgroepen ten aanzien 
van het lidmaatschap van een groter aantal organisaties in het avo’03 onderzoek (De 
Hart 2005: 25). Zie voor vergelijkbare resultaten en een gedetailleerd beeld voor Rotter-
dam Van Daal (2001). 

5 Het feitelijke belang van zelforganisaties is omstreden in de literatuur (Ter Wal 2005: 24 
e.v.). 

6 De 25% van de Nederlandse ondervraagden komt mooi overeen met de 24% á 25% vrijwil-
ligers die met een vergelijkbare vraagstelling in de onderzoeken Culturele Veranderingen 
in Nederland van 2004 en 2006 werd gemeten (Dekker et al. 2007: 30-31). 

7 Van de 138 mannen en 66 vrouwen die meldden vrijwilligerswerk in de sport te doen, 
beantwoordden er 111 respectievelijk 56 vervolgvragen naar wat ze dan doen. Daaron-
der zijn 8 mannen en 8 vrouwen die in het bestuur zitten, 43 mannen en 17 vrouwen die 
trainen/coachen en 13 mannen en 3 vrouwen die schoonmaken.

8 Zoals aangegeven in noot 2 zal de afwezigheid van platteland vooral bij de autochtonen 
zorgen voor afwijkingen van het LAS-onderzoek ten opzichte van landelijk dekkend 
onderzoek. In het landelijke onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland van 2004 
laat 13% van de ondervraagde onkerkelijken, katholieken en mainstream-protestanten 
weten eens per twee weken of vaker naar de kerk te gaan; dat percentage varieert van 20% 
in de niet-stedelijke tot 11% in de sterk stedelijke en 6% in de zeer sterk stedelijke postco-
degebieden. 

9 Dit sluit natuurlijk niet uit dat de allochtonen op andere wijze vaker goedgeefs zijn, bij-
voorbeeld door (verre) familie in Nederland of in het land van herkomst te ondersteunen. 
Evenals bij vrijwilligerswerk is er bij filantropisch gedrag een discussie over het etnocen-
trische karakter van de meting. Wordt door het noemen van organisaties respectievelijk 
goede (maatschappelijke) doelen niet ten onrechte het informele en op de eigen kring 
gerichte gedrag uitgesloten? (vgl. Belhaj en Schuyt 2003). Dat zijn goede vragen als het 
erom zou gaan ‘goed gedrag’ te meten, maar dat is hier niet aan de orde. Zoals aangege-
ven in de inleiding zijn we expliciet uit op gedrag in de publieke sfeer. 

10 In de laatste kolom zijn de effecten van etniciteit plotseling weer groter. Simpel gezegd 
komt het waarschijnlijk hierop neer dat het met de geringere participatie van allochtonen 
meevalt gelet op hun gemiddeld lagere opleidingsniveau (en slechtere beheersing van het 
Nederlands enz.), maar tegenvalt gelet op hun meer frequente religieuze participatie. 
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11 In hun onderzoek dragen Canatan et al. (2004) meerdere factoren aan voor de verschillen 
onder deze organisaties qua maatschappelijke oriëntatie: stichtingsjaar, ideologische 
stroming, contacten met andere organisaties, kenmerken van besturen, geestelijken en 
gelovigen.
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6 De vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders

Trees Pels

Nederlanders van niet-westerse herkomst zijn ondervertegenwoordigd in het vrijwil-
ligerswerk. Dit gegeven, onlangs opnieuw bevestigd in het Sociaal Cultureel Rapport 
2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp 2006), is op zich niet nieuw. Het 
wint wel aan betekenis, omdat het aandeel van deze nieuwe Nederlanders inmiddels 
aanzienlijk is en ook nog steeds stijgt. Het restrictieve toelatingsbeleid van de laatste 
jaren heeft de groei weliswaar getemperd, maar naar schatting zal in 2015 ongeveer 
één op de acht ingezetenen van niet-westerse herkomst zijn (cbs 2006). Deze migran-
ten en hun nazaten concentreren zich sterk in het randstedelijke gebied. In één op de 
zes wijken van de vier grote steden loopt hun aandeel op tot over de helft en de Rand-
stad zal in de toekomst nog ‘zwarter’ worden. Rond 2015 zullen sommige steden 
naar verwachting een bevolking hebben die in meerderheid uit nieuwe Nederlanders 
bestaat (Dominguez Martinez en Vreeswijk 2002).

Alle reden dus om aandacht te besteden aan de te verwachten ontwikkelingen in 
de vrijwillige inzet onder de nieuwe ingezetenen. Dit geldt des te meer omdat juist de 
gebieden waar zij wonen kwetsbaar zijn vanwege de voortgaande immigratiedruk, 
de grotere mate van kansarmoede en de afbrokkelende sociale cohesie. Deze context 
stelt extra uitdagingen aan het maatschappelijk middenveld, en aan vrijwilligers 
daarbinnen, of zij nu professionals ondersteunen of in algemene vrijwilligersorgani-
saties of eigen organisaties actief zijn.

In paragraaf 6.1 geef ik eerst een overzicht van de stand van zaken rond vrijwillige 
inzet van nieuwe Nederlanders, voor zover de beschikbare gegevens strekken. Daar-
bij schenk ik tevens aandacht aan de verschillen tussen en binnen groepen en aan de 
factoren die met deze verschillen samenhangen. Ook komen de motieven om al dan 
niet te participeren aan de orde. Paragraaf 6.2 omvat een opsomming van belemme-
ringen die nieuwe Nederlanders ervan weerhouden om te participeren. In paragraaf 
6.3 bespreek ik toekomstige ontwikkelingen in de situatie van nieuwe Nederlanders, 
die voor ons thema relevant zijn, en in paragraaf 6.4 volgt een beschouwing van de 
mogelijke impact die deze ontwikkelingen hebben op hun vrijwillige inzet.

6.1 Nieuwe Nederlanders en vrijwillige inzet

Ik begon deze beschouwing met de uitspraak dat burgers van niet-westerse herkomst 
minder vrijwillig werk doen in georganiseerd verband dan autochtone ingezete-
nen. Hoewel de vrijwillige inzet in organisaties hier centraal staat, verdient ook het 
werk in minder formele verbanden aandacht. Nieuwe Nederlanders, zeker degenen 
die behoren tot de eerste generatie, zijn van huis uit meer vertrouwd met informele 
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onderlinge steun dan met georganiseerde en professionele vormen van dienstverle-
ning. Naast mantelzorg in de engere zin moet daarbij worden gedacht aan dienst-
verlening in wijder verband, bijvoorbeeld dat van de buurt (zie Pels en De Haan 2003 
over sociale controle en steun bij de opvoeding van kinderen) of dat van een weinig 
geformaliseerd vrouwennetwerk (Van der Zwaard 2004). In het meeste onderzoek 
wordt gekeken naar georganiseerd vrijwilligerswerk, in algemene organisaties 
en zelforganisaties, en naar mantelzorg. Het grijze gebied daartussenin lijkt aan 
de aandacht te ontsnappen, waardoor wellicht de mate van vrijwillige inzet wordt 
onderschat (zie ook Lindo et al. 1997). Zoals wij zullen zien, spreken de beschikbare 
onderzoeken elkaar ook nogal tegen wat betreft de mate van inzet in georganiseerd 
verband en mantelzorg en de verhouding tussen beide. Het zou kunnen dat de 
gebruikte terminologie en indicatoren uiteenlopen en/of door de allochtone respon-
denten niet zijn opgevat zoals bedoeld. Met deze mitsen en maren in het achterhoofd 
kan de stand van zaken als volgt worden geschetst.

Inzet in algemene organisaties
Nieuwe Nederlanders zijn ondervertegenwoordigd in organisaties van vrijwilligers, 
evenals in reguliere organisaties die gebruikmaken van inzet door vrijwilligers. 
Deze constatering werd al eind jaren tachtig gedaan, toen het steeds duidelijker werd 
dat Nederland een immigratieland was geworden, en is nog steeds actueel. In 2000 
leverde van de grote migrantengroepen in Rotterdam tussen 0% en 10% vrijwillige 
inzet in een sportorganisatie of andere algemene organisatie, tegen een derde van de 
autochtone Nederlanders (Van Daal 2001). Een recenter onderzoek in twee grote en 
twee middelgrote steden laat een veel hoger gemiddeld deelnamepercentage zien van 
allochtonen, van tegen de 20%, maar nog steeds is dat twee keer zo laag als dat van 
autochtonen (Klaver et al. 2005).

Deze situatie weerspiegelt een meer algemeen fenomeen, dat van het relatief 
geringe gebruik van reguliere voorzieningen door allochtonen, bijvoorbeeld op het 
gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn (zie Janssens en Bottenburg 1999; Pels 
2004a). De verklaring voor beide verschijnselen, de relatief geringe mate van gebruik 
van diensten van reguliere organisaties en van vrijwillige inzet daarbinnen, gaat 
in dezelfde richting: de afstand tot de voorzieningen, tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’, is 
naar verhouding groot. Maar deze verklaring is niet precies genoeg, want nieuwe 
Nederlanders zijn ook minder actief dan verwacht zou mogen worden op grond van 
deelnemersaantallen, bijvoorbeeld in verenigingen waarin hun kinderen spelen of 
sporten (Jansen 1996; Klaver et al. 2005).

Inzet in eigen organisaties
In de jaren zeventig en tachtig, toen zich de grootste toestroom van migranten voor-
deed, was sprake van een groei van het aantal ‘eigen’, vaak religieus getinte organisa-
ties. Deze kenden in aanvang vaak een sterke oriëntatie op het land van herkomst, in 
samenhang met het idee van een tijdelijk verblijf. Ze waren gericht op het bieden van 
een zekere geborgenheid die de migrant niet vond in de Nederlandse samenleving. 
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Naarmate de gemeenschappen diverser werden, vooral door de komst van een in 
Nederland getogen en opgeleide tweede generatie, vond een uitwaaiering plaats en 
richtten (religieuze) organisaties zich ook op sociaal-culturele doelen en op verbete-
ring van de maatschappelijke positie (Penninx en Schrover 2001; Sunier 1996). Nog 
steeds geldt echter dat de eigen organisaties, ook voor jongeren, een veilige haven 
vormen met een geborgenheid die in algemene organisaties zoals sportverenigingen 
vaak niet wordt gevonden (Janssens en Bottenburg 1999).

Dit gaat overigens meer op voor nieuwe Nederlanders van Turkse en Marokkaanse 
dan voor die van Surinaamse en Antilliaanse origine. Hoewel eigen organisaties ook 
voor de laatsten een duidelijke sociale en religieuze functie hebben, zeker voor de 
eerste generatie, richten de jongeren zich meer op uitgaans- en sportgelegenheden 
(Distelbrink 1998). Daarnaast veranderen de organisaties van karakter. Waarden-
burg (2001) schetst bijvoorbeeld hoe de jongere generatie moslims langzamerhand 
modernisering van de organisaties bewerkstelligen, waarbij ze veel leren van autoch-
tonen. Van een bastion, gericht op het herscheppen van de wereld die verlaten is, 
worden eigen organisaties steeds meer een brug tot de ontvangende samenleving. Zij 
vormen geen sta-in-de-weg voor binding met Nederland en de autochtone Nederlan-
ders, maar dragen bij tot de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld dat 
de diversiteit in de samenleving toenemend reflecteert. Mede onder invloed van het 
beleid van de overheid zijn maatschappelijke participatie en emancipatie belangrijker 
thema’s geworden (Butter 2005; Duyvendak et al. 2004a). Dit geldt zeker in organi-
saties waar jongeren een stem in het kapittel hebben gekregen (Penninx en Schrover 
2001; Sunier 1996).

Wat de asielmigranten betreft, zij kunnen vooralsnog minder dan de ‘klassieke’ 
migrantengroepen terugvallen op een netwerk van zelforganisaties. Wel neemt het 
aantal organisaties van vluchtelingen gestaag toe, zoals overigens ook nog steeds 
opgaat voor de groepen die al langer in Nederland zijn gevestigd (Butter 2005).

De zelforganisaties draaien in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers. Om 
een voorbeeld te noemen: moskeeën verzorgen van oudsher veelal godsdienstlessen 
aan kinderen en in toenemende mate doen zij aan vormen van onderwijsondersteu-
ning. Dergelijke activiteiten gebeuren doorgaans door onbetaalde krachten (Canatan 
et al. 2005; Pels et al. 2006).

Over de relatieve bijdrage van nieuwe Nederlanders aan activiteiten binnen regu-
liere dan wel eigen organisaties spreken de voorhanden onderzoeken elkaar nog 
meer tegen dan over de mate van inzet in het algemeen. Volgens Lindo et al. (1997) 
zijn allochtonen als vrijwilligers vooral in eigen organisaties te vinden. Blijkens de 
gegevens van Van Daal (1994, 2001) ligt het aandeel allochtonen dat zich inzet in 
eigen organisaties hoger dan het aandeel dat vrijwillig werk doet binnen algemene 
organisaties, maar gaat het om een verschil van enkele procenten. Klaver et al. (2005) 
komen tot een sterk tegengestelde conclusie. Van de door hen ondervraagde vrijwil-
ligers van niet-westerse herkomst zette in totaal 38% zich in in godshuizen of – in 
mindere mate – andere zelforganisaties. De meerderheid van 62% was dus betrokken 
bij algemene organisaties, waarbij overigens vooral zorginstellingen hoog scoorden. 
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Wellicht dat het verschil deels kan worden verklaard uit de samenstelling van de 
onderzoeksgroepen en de onderzoekslocatie: het onderzoek van Klaver et al. (2005) 
had deels betrekking op middelgrote steden, terwijl bovendien lageropgeleiden 
waren ondervertegenwoordigd. Middelgrote steden kennen een gemiddeld lagere 
concentratie van allochtonen, waardoor de mate van contact met Nederlanders en 
integratie in algemene instellingen hoger kan zijn dan in grote steden. Opleidingsni-
veau hangt eveneens positief samen met deelname aan (algemeen) vrijwilligerswerk. 
Beide factoren, waarop ik later in deze paragraaf nog terugkom, kunnen dus het 
verschil in uitkomsten hebben beïnvloed.

Inzet in informele verbanden
Over de mate van mantelzorg in allochtone kring lopen de onderzoeksbevindingen 
eveneens sterk uiteen. Van Daal (2001) rapporteert in Rotterdam een geringere mate 
van informele hulp onder allochtonen vergeleken met autochtonen. Het pas uitge-
komen Sociaal Cultureel Rapport van het scp (2006) komt tot eensluidende conclu-
sies. Klaver et al. (2005) vinden juist dat allochtonen meer mantelzorg verlenen dan 
autochtonen. Zij concluderen dat beide groeperingen zich in ongeveer gelijke mate 
inzetten als de hulp in informeel en formeel verband wordt samengenomen.

Etnografische gegevens uit de landen van herkomst en kwalitatief onderzoek 
onder gezinnen van uiteenlopende etnische groepen in Nederland zouden even-
eens doen verwachten dat nieuwe Nederlanders naar verhouding meer actief zijn 
in informeel verband (zie Pels en Distelbrink 2000). Dat het daarbij niet alleen gaat 
om mantelzorg laat Van der Zwaard (2004) zien. Zij beschrijft op grond van onder-
zoek onder Turkse en Antilliaanse vrouwen in Rotterdam weinig geformaliseerde 
vrouwenverbanden die voorzien in opvang van nieuwkoomsters, onderlinge spaarsy-
stemen of godsdienstige bijeenkomsten met een vrouwelijke hodja. Het lijkt erop dat 
dergelijke activiteiten in het grijze gebied tussen georganiseerd vrijwilligerswerk en 
mantelzorg voor intimi nog aan het oog van veel onderzoekers zijn ontsnapt (zie ook 
Penninx en Slijper 1999). Zoals ik hierna beschrijf is vooral de deelname van vrou-
wen van islamitische huize aan georganiseerd vrijwilligerswerk gering. Het is goed 
mogelijk dat het vrijwillige werk dat zij verzetten buiten hun familiekring vooralsnog 
onzichtbaar is gebleven. Dat het voor henzelf nogal wat gevolgen kan hebben maakt 
Van der Zwaard (2004) duidelijk. Sommige vrouwen in haar onderzoek waren zo 
door anderen in beslag genomen, bijvoorbeeld door de veelvuldige hulpvragen van 
nieuwkoomsters, dat zij er nauwelijks aan toe kwamen hun kennis en contacten uit 
te breiden ten behoeve van hun eigen ontwikkeling.

Verschillen tussen en binnen groepen
Tussen en binnen groepen van uiteenlopende etnische herkomst bestaan beduidende 
verschillen in vrijwillige inzet in georganiseerd verband.

Surinamers en Antillianen zijn het meest actief. Turken en Marokkanen zijn het 
minst actief, hetgeen vooral op het conto van de vrouwen komt. Onder zowel autoch-
tone als nieuwe Nederlanders zijn vrouwen licht oververtegenwoordigd, maar bij de 
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Nederlanders van Turkse en Marokkaanse herkomst ligt dat dus anders. En ten slotte 
geldt nét als bij autochtonen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer vrijwillige 
inzet (Van Daal 2001; Klaver et al. 2005).

vraag of er verschil is naar migratiegeneratie, en in welke richting, kan niet 
eenduidig worden beantwoord. Van Daal (ibid.) vindt enig verschil ten gunste van 
de tweede generatie, maar het verschil is niet significant. Klaver et al. (ibid.) vinden 
daarentegen dat de eerste generatie zich vaker vrijwillig inzet. Interessant is het 
gegeven in Van Daal (ibid.) dat vrouwen van de tweede generatie zich in alle onder-
zochte groepen meer inzetten als vrijwilliger dan mannen van deze generatie. Voor 
de vrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst is dit een ommekeer ten opzichte 
van het beeld dat de eerste generatie vertoont, waarin de mannen domineren.

In de algemene bevolking zijn jongeren en ouderen naar verhouding minder actief 
als vrijwilliger. Hetzelfde geldt, blijkens het onderzoek van Klaver et al. (ibid.) voor 
allochtonen, waarbij de actieve categorie echter gemiddeld ouder is en beperkt blijft 
tot de 45-65-jarigen.

Kerksheid bevordert sinds jaar en dag de mate van vrijwillige inzet, zo blijkt uit 
nipo-gegevens van 1996 in Van Daal (1997) (zie ook scp 2006). Over de deelname 
van allochtonen naar religiositeit zijn geen systematische gegevens beschikbaar. 
Wel is gebleken dat nieuwe Nederlanders zich over het algemeen het meest inzetten 
in religieuze organisaties. Dit geldt het meest voor Turken en Marokkanen (zie Van 
Daal 2001).

Ook de mate van maatschappelijke participatie houdt verband met de mate van 
vrijwillige inzet. Zo vindt De Graaf (2003) dat vrijwilligers vaker dan gemiddeld 
participeren in georganiseerde sociale verbanden. Een dergelijke relatie tussen 
maatschappelijke betrokkenheid en mate van vrijwillige inzet gaat, blijkens het werk 
van Klaver et al. (2005), ook op voor allochtonen. Voorts is hun bevinding van belang 
dat de mate van beheersing van het Nederlands en sociale integratie (contacten met 
autochtonen) positief samenhangt met de mate van vrijwillige inzet (zie ook Van 
Daal 2001). Al met al blijken dus vrijwillige inzet en binding met de samenleving 
geassocieerd, waarbij de beschikbare gegevens overigens geen harde uitspraak 
toelaten over de richting van het verband. Zoals Klaver et al. (ibid.) opmerken, is het 
aannemelijk dat de keuze om zich vrijwillig in te zetten een uiting is van maatschap-
pelijke betrokkenheid, maar participatie kan er ook toe leiden dat deze betrokken-
heid (verder) toeneemt.

Enkele factoren die volgens de algemene literatuur de mate van maatschappe-
lijke inzet mede verklaren, maar niet onderzocht zijn bij allochtonen, zijn inkomen 
en gezondheid. Hoe hoger het inkomen des te hoger de mate van vrijwillige inzet, 
terwijl ziekte en handicaps een drukkend effect hebben. Ten slotte zij de invloed van 
de woonomgeving vermeld. Hoe stedelijker deze is, des te geringer de animo voor 
vrijwilligerswerk (cbs 2003).
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Motieven voor vrijwillige inzet
Voor inzicht in de vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders en de toekomstige ont-
wikkeling daarin, is ook inzicht van belang in motieven voor deelname, of het afzien 
daarvan.

Van Daal (1994, 2001) en Klaver et al. (2005) vonden bij allochtone en autochtone 
vrijwilligers grotendeels vergelijkbare motieven om vrijwilligerswerk te doen. Beide 
categorieën ging het vooral om uiting te geven aan hun maatschappelijke betrokken-
heid en om de sociale contacten. Wel noemden de allochtonen daarnaast, veel meer 
dan de autochtonen, zelfontplooiing en het opdoen van werkervaring als reden om 
vrijwilligerswerk te doen. Zelfontplooiing gold eveneens als een belangrijk motief 
voor de vijftien geslaagde allochtonen waarvan Meijs en Den Ouden (2006) de ante-
cedenten napluisden.

Daarnaast was hun vrijwillige inzet vooral ingegeven door religieuze overtuiging 
en betrokkenheid bij de eigen etnische gemeenschap. Religieuze inspiratie vormde 
in het onderzoek van Klaver et al. (2005) geen motief van belang, maar wel bij Van 
Daal (2001). Volgens deze auteur is dit motief voor allochtonen belangrijker dan voor 
autochtonen. Dit geldt vooral voor de allochtonen van islamitische huize, i.c. Turken 
en Marokkanen. Volgens Van Daal zijn de laatste groepen ook meer dan andere 
groepen gemotiveerd om zich in te zetten voor de eigen gemeenschap. Een deel van 
de vrijwilligers in het onderzoek van Klaver et al. (ibid.) zei eveneens te handelen 
uit betrokkenheid bij de eigen groep, terwijl anderen geen etnisch onderscheid 
maakten en zich bijvoorbeeld richtten op lotgenoten of zorgverlening aan ieder die 
er behoefte aan heeft. Onder allochtone vrijwilligers in Amsterdamse speeltuinver-
enigingen speelt solidariteit met de etnische gemeenschap en religieuze inspiratie 
minder mee, en vormen betrokkenheid bij (eigen en andermans) kinderen en de 
sociale contacten de hoofdmotieven (Jansen 1996). Een laatste motief, genoemd door 
Klaver et al. (ibid.) mag niet onvermeld blijven: de wens om invloed uit te oefenen op 
het betreffende werkveld.

Op het punt van motieven lijkt de conclusie al met al te zijn dat er zowel overeen-
komsten als verschillen zijn met autochtone vrijwilligers. Sociale betrokkenheid 
en de contactmogelijkheden die vrijwillig werk biedt, vormen gemeenschappelijke 
drijfveren. Religieuze inspiratie en betrokkenheid bij de eigen gemeenschap treffen 
we vooral als motief bij de nieuwe Nederlanders aan. Het lijkt waarschijnlijk dat de 
laatstgenoemde motieven het sterkst meewegen bij participatie in eigen organisaties 
(zie ook Lindo et al. 1997). Wellicht dat de wens invloed uit te oefenen juist voorkomt 
bij degenen die participeren in algemene organisaties.

Opmerkelijk is de grotere waardering bij nieuwe Nederlanders van het motief van 
zelfontplooiing en stepping stone (van vrijwillig naar betaald werk). Dat dit bij hen 
belangrijker is zou kunnen samenhangen met het feit dat zij van huis uit over minder 
informatie, sociaal en cultureel kapitaal beschikken van het soort dat voor hun 
ontwikkeling in de Nederlandse maatschappij van belang is. Zoals Van der Zwaard 
(2004) overtuigend liet zien, kan betrokkenheid bij de eigen gemeenschap overigens 
ook de eigen ontplooiing belemmeren, hetgeen overigens ook voor allochtonen met 
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betaald werk kan opgaan. Het is niet ongebruikelijk dat allochtone teamleden naast 
de gewone werkzaamheden als tolk moeten fungeren, of als adviseur over alloch-
tonen, of dat van hen speciale inspanningen worden verwacht om allochtonen te 
bereiken of complexe problemen op te lossen (Bellaart 2001).

6.2 Belemmeringen

Welke belemmeringen ontmoeten nieuwe Nederlanders om te participeren in alge-
mene vrijwilligersorganisaties of in organisaties die gebruikmaken van inzet door 
vrijwilligers? Ook het antwoord op deze vraag is van belang om ontwikkelingen in 
de toekomst te begrijpen. De literatuur bevat tal van aanwijzingen over de barrières 
die nieuwe Nederlanders kunnen ervaren. Het beschikbare onderzoek laat geen uit-
spraken toe over het gewicht van de afzonderlijke factoren. Daarom volsta ik met een 
overzicht van de belangrijkste ervan.

Ontbrekende voorwaarden
Het opleidings- en inkomensniveau van nieuwe Nederlanders uit niet-westerse 
landen is gemiddeld lager dan dat van autochtonen. Wat het opleidingsniveau 
betreft is de laatste jaren een sterke vooruitgang geboekt, voor inkomen geldt dat 
veel minder. Op dat punt is evenredigheid nog niet in zicht: vergeleken met autoch-
tone Nederlanders met eenzelfde opleidingsniveau verdienen allochtonen dus ook 
minder (scp 2006; Veenman en Doff 2004). Zij rapporteren bovendien een slechtere 
gezondheidstoestand dan autochtone Nederlanders (Hessing-Wagner 2006; Van der 
Lucht en Foets 2008). Beide factoren kunnen, blijkens onderzoek onder de algemene 
bevolking, een drukkend effect hebben op de deelname aan vrijwilligerswerk.

Geringe participatie en sociale integratie
Zoals reeds hiervoor vermeld, is sprake van een gemiddeld lage participatie van 
nieuwe Nederlanders in algemene instellingen, waarmee de kans om in het vrijwilli-
gerswerk te rollen of daartoe uitgenodigd te worden geringer is. De meeste vrijwil-
ligers worden voor deelname aan activiteiten gevraagd, ook vanuit de vrienden- en 
kennissenkring (Van Daal 1997). Nieuwe Nederlanders overkomt dit minder (Van 
Daal 1994, 2001), ook omdat hun netwerk beperkter van samenstelling is. De infor-
mele kring bestaat, zeker bij de eerste generatie, vooral uit familieleden en landge-
noten. De jongere generaties hebben een meer gespreid informeel netwerk, maar 
ook voor hen geldt nog dat hun beste vrienden doorgaans tot de eigen etnische groep 
behoren (zie Distelbrink en Pels 2002).

Vrijwilligerswerk onbekend en onbemind
Voorts kan onbekendheid met het georganiseerde vrijwilligerswerk zoals zich dat 
in Nederland heeft ontwikkeld meespelen. In paragraaf 6.1 wees ik er al op: in veel 
landen van herkomst uit solidariteit zich meer in informeel verband. Allochtonen 
maken veel meer van informele steunbronnen gebruik dan autochtonen, en minder 
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van formele voorzieningen, zoals de kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg (zie 
bijvoorbeeld Eldering et al. 1999; Pels 2004a). Ook de zorg voor familieleden buiten 
het gezin en met name voor ouderen geldt als vanzelfsprekender in allochtone kring. 
Het uitbesteden daarvan blijft eveneens op bezwaren stuiten.

We hebben gezien dat nieuwe Nederlanders meer dan autochtonen gemotiveerd 
zijn voor vrijwillig werk vanwege de mogelijkheid die het biedt tot zelfontplooiing 
en opstap naar werk. Zeker de meer recente migranten kunnen echter onbekend zijn 
met de voordelen die vrijwilligerswerk kan opleveren in termen van kennis, vaardig-
heden en kansen op de arbeidsmarkt (Popovic en Daru 2006).

Met vrijwillige inzet in georganiseerd verband is men al met al minder vertrouwd. 
Dit type vrijwilligerwerk kan door allerlei negatieve associaties zelfs weerstand 
oproepen. Het kan gezien worden als uitdrukking van de berekendheid van Neder-
landers. Maar ook kan de indruk bestaan dat het feitelijk niet zo ‘vrijwillig’ is. Zo 
bestaat in autoritaire regimes in sommige landen van herkomst grote druk om onbe-
taald werk te verrichten. In Nederland kan de mate van vrijwilligheid eveneens onder 
druk staan, bijvoorbeeld wanneer de sociale dienst vrijwilligerswerk verplicht stelt 
(Van Daal 2002). Voorts kan onbetaald werken in bepaalde kringen niet rekenen op 
veel waardering en degene die zich vrijwillig inzet statusverlies opleveren (Van Daal 
en Broenink 1998; Klaver et al. 2005; Popovic en Daru 2006).

Ontbrekende competenties en onzekerheid
Naast culturele en religieuze belemmeringen kan sprake zijn van een gebrek aan 
cultureel kapitaal, aan kennis en competenties, van taalkennis tot mondigheid. 
Nog vaker wordt in de literatuur gewezen op onzekerheid over het eigen kunnen als 
belemmerende factor. Deze onzekerheid kan potentiële gegadigden onder de nieuwe 
Nederlanders ervan weerhouden om zich aan te melden voor vrijwilligersactivitei-
ten (Lindo et al. 1997; De Gruijter et al. 2007). Een recent onderzoek van Pels en De 
Gruijter (2006) naar de emancipatie van jonge Turkse en Marokkaanse moeders 
van de tweede generatie wijst in dezelfde richting. Veel van deze vrouwen ontberen 
de eigenschappen die voorwaardelijk zijn voor een autonoom optreden of om zich 
te kunnen bewegen in een wijder maatschappelijk verband. De vrouwen hebben al 
vroeg geleerd zich te conformeren, rekening te houden met anderen en conflicten te 
vermijden (zie ook Bouw et al. 2003). Het is aannemelijk dat vrouwen van Caribische 
herkomst op dit punt veel minder drempels ervaren. Onafhankelijkheid, in materiële 
en immateriële zin, geldt bij hen reeds generaties lang als een gekoesterde waarde 
(Distelbrink 2000).

Mismatch habitus en bedrijfscultuur
Er kunnen ook belemmeringen van culturele aard zijn. Deze kunnen zich uiten in 
een gevoel van ongemak met de omgangsstijl, de vergadercultuur en de strakke 
roosters die in algemene instellingen worden gehanteerd. Opvattingen over man-
vrouwverhoudingen kunnen eveneens meewegen. Voor islamitische vrouwen kan 
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het contact of de samenwerking met mannen in het publieke domein een beletsel 
vormen om te participeren (Lindo et al. 1997; zie ook Pels en De Gruijter 2006).

Aan de aanbodkant, en in de interactie met de vraagkant, kan ook zo het nodige 
mis gaan. Organisaties kunnen weerstand hebben tegen verandering en daardoor 
rekruteringsgedrag vertonen waarmee allochtonen worden uitgesloten. Zij kunnen 
zich ook verzetten tegen aanpassingen in de bedrijfscultuur en omgangsstijl. Vaak 
zijn zij niet vaardig in het werven en binden van allochtonen, waarmee de cirkel rond 
is (Van Daal 2001; Jansen 1996; Lindo et al. 1997).

Maatschappelijke verhoudingen
Een laatste factor van niet te onderschatten belang vormt de verhouding tussen min-
derheden en de meerderheid en het daarmee samenhangende proces van etnische of 
religieuze opening of afgrenzing. Ervaringen van negatieve beeldvorming, stigmati-
sering en uitsluiting kunnen in de hand werken dat individuen of groepen zich gaan 
afschermen en terugtrekken achter etnische of religieuze scheidslijnen. Assimila-
tiedruk kan eenzelfde effect sorteren (zie Berry en Sam 1998; Harchaoui en Huinder 
2003). Dat de verhoudingen de laatste jaren meer onder spanning zijn komen te staan 
behoeft nauwelijks betoog. De tolerantie ten overstaan van nieuwe Nederlanders is 
afgenomen en de islamofobie nam toe (Pew Research 2005; Scheepers et al. 2002). In 
het publieke en politieke debat wordt cultureel of religieus anders-zijn steeds meer 
geproblematiseerd (Rijkschroeff et al. 2004a). Naast Turken hebben vooral Marokka-
nen van deze verschijnselen te lijden (Harchaoui en Huinder 2003).

In een dergelijke context is vrijwillige inzet voor het algemeen belang, buiten dat 
van de eigen kring, minder snel te verwachten. Zelfs de animo voor inzet in zelfor-
ganisaties kan in deze context afnemen, zo betoogt Butter (2005). Deze organisaties 
worden tegenwoordig meer dan voorheen met scheve ogen bekeken en staan meer 
onder druk om hun integratiebereidheid te bewijzen. Daarmee staat ook het onver-
plichte en vrijwillige karakter ervan op het spel.

6.3 Te verwachten ontwikkelingen

In de voorgaande paragrafen keken wij naar factoren die verband houden met de 
mate van vrijwillige inzet en naar door nieuwe Nederlanders ervaren beletsels om 
te participeren in vrijwilligerswerk. Samengevat gaat het om factoren die verband 
houden met de sociaaleconomische positie, met sociale en culturele integratie en 
het daarmee samenhangende gendervraagstuk, met de interactie tussen vraag en 
aanbod en met de positie van minderheidsgroepen in de samenleving. In deze para-
graaf staat de vraag centraal welke ontwikkelingen de komende tien jaren op deze 
terreinen zijn te verwachten. Ook de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk stip ik 
daarbij kort aan. In de slotparagraaf (6.4) kan dan op basis van deze verwachtingen 
het meest waarschijnlijke scenario worden geschetst van de toekomstige ontwikke-
lingen rond de vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders. Om te beginnen ga ik wat 
uitgebreider in op de belangrijkste demografische ontwikkelingen.
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Demografische ontwikkelingen
Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking zal verder groeien. In de 
eerste plaats komt dit door ‘natuurlijke aanwas’: de vruchtbaarheid onder nieuwe 
Nederlanders is gemiddeld hoger en hun leeftijd relatief jeugdig, waardoor er meer 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn. Ook zal sprake zijn van een voortgaande 
immigratie, vooral van huwelijksmigranten, maar ook van asielzoekers en wellicht 
van – hogeropgeleide – arbeidsmigranten (vgl. Veenman 2002). Naar schatting zal 
ongeveer één op de acht ingezetenen in 2015 van niet-westerse herkomst zijn (cbs 
2006).

Momenteel is reeds ruim een derde van de grootstedelijke bevolking van niet-
westerse herkomst, tegen een tiende van de bevolking in de rest van Nederland. De 
steden in de Randstad, en wijken daarbinnen, zullen in de toekomst nog ‘zwarter’ 
worden. Ten eerste komt dit door voortgaande immigratie vanwege hun economi-
sche aantrekkelijkheid, relatief goedkope woningaanbod en een meer op allochto-
nen ingestelde sociale infrastructuur. Ten tweede trekken autochtonen weg naar 
Vinex-wijken en suburbane gebieden. Ten derde trekken veel asielmigranten – die 
meer gespreid wonen – naar de Randstad als zij een status hebben verkregen. Rond 
2015 zullen sommige steden naar verwachting een bevolking hebben die in meer-
derheid uit allochtonen bestaat. Sommige wijken zullen zwart zijn en suburbane 
wijken raken in toenemende mate etnisch gemengd. Er zal, met andere woorden, een 
nog grotere kloof ontstaan met de witter blijvende meer landelijke regio’s buiten de 
Randstad (Dominguez Martinez en Vreeswijk 2002).

Bij de ‘klassieke’ groepen, die vanaf de jaren zestig en zeventig Nederland bin-
nenkwamen, en zeker bij de asielmigranten domineert nu nog de eerste generatie. 
Naar schatting zal in de periode tot 2015 het relatieve aandeel van de tweede gene-
ratie oplopen tot de helft. Bij de klassieke groepen zal de derde generatie in omvang 
groeien. Een steeds groter deel van de bevolking van niet-westerse herkomst zal 
dus geboren en getogen zijn in Nederland (Veenman 2002). Het begrip allochtoon 
verliest hiermee feitelijk aan relevantie.

De geleidelijke toename van het aandeel nieuwe Nederlanders in de totale populatie 
betekent dat een voortgaande stijging van het aantal eigen organisaties is te ver-
wachten. Daarnaast zullen algemene (vrijwilligers)organisaties, zeker in het rand-
stedelijke gebied, in toenemende mate bemensd worden door nieuwe Nederlanders 
en op hun behoeften gaan inspelen.

De wisseling van de wacht tussen de generaties en de toenemende getalsmatige 
dominantie van de nieuwe Nederlanders die hier geboren en getogen zijn, zullen 
ertoe leiden dat de afstand tot autochtonen in sociaaleconomisch en sociaal-cultu-
reel opzicht kleiner wordt (zie ook de volgende subparagraaf). Dit leidt er op termijn 
toe dat de verschillen wat participatie in vrijwillige activiteiten betreft zullen afne-
men. De relatieve deelname van vrouwen zal toenemen, zoals dat ook voor autochto-
nen opgaat.
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Het ‘curriculum’ van hoogopgeleide en geïntegreerde nieuwe Nederlanders (Meijs en 
Den Ouden 2006) laat zien dat men zich daarbij meer zal richten op algemene orga-
nisaties, maar ook solidair zal blijven met de eigen gemeenschap en organisaties.

Ontwikkelingen in de sociaaleconomische positie
Wij hebben gezien dat het opleidingsniveau een van de meest bepalende factoren is 
voor deelname aan vrijwilligerswerk. Wat dit betreft zijn de ontwikkelingen gunstig. 
De Nederlanders van Turkse en Marokkaanse herkomst hebben nog geen evenredig-
heid bereikt, dat wil zeggen een positie die gelijk is aan die van autochtone Neder-
landers met vergelijkbare achtergrondkenmerken. Wel zijn de ontwikkelingen onder 
de 15- tot 30-jarigen bemoedigend, en presteren jongeren van de tweede generatie 
weer beter dan de groep jongeren in zijn geheel. Voor de Surinamers en Antillianen/
Arubanen is het beeld nog gunstiger, hoewel de tweede generatie Antillianen/Aruba-
nen achterblijft. Asielmigranten zijn gemiddeld al hoger opgeleid bij de immigratie 
(Veenman en Doff 2004).

De blijvende instroom van nieuwe migranten maakt wel dat het proces van oplei-
dingsverbetering wordt afgeremd. Gezien de formidabele inhaalslag die de tweede 
generatie ten opzichte van de oudere pioniersgeneratie laat zien, is echter optimisme 
over de toekomstige ontwikkelingen op zijn plaats (Veenman en Doff ibid.). De 
stijging van het opleidingsniveau is nog om een andere reden van belang. Zoals Odé 
(2002) laat zien gaat van het opleidingsniveau een sterke positieve invloed uit op 
sociaal-culturele integratie.

De vooruitzichten voor de arbeidspositie zijn minder positief. De positie van 
allochtonen blijft kwetsbaarder voor conjunctuurwisselingen, mede door hun 
gemiddeld lage opleidingsniveau. Vooral veel vrouwen bekleden relatief vaak project- 
en flexibele banen.

Wat het inkomen betreft is nog evenmin sprake van evenredigheid; dit geldt voor 
alle bevolkingsgroepen (Veenman en Doff 2004; zie ook scp 2006). De geschetste 
ontwikkelingen maken dat ook voor de toekomst valt te verwachten dat allochtonen 
vaker tegen of onder de armoedegrens komen. Dit geldt vooral voor de Turken en 
Marokkanen en ook voor de alleenstaande moeders, die relatief veel bij de Caribische 
groepen voorkomen (Veenman en Doff 2004).

De voortgaande stijging van het gemiddelde opleidingsniveau zal tot gevolg 
hebben dat de deelname aan vrijwillig werk toeneemt, ook onder Turken en Marok-
kanen, die in dat opzicht nu nog wat achterblijven. De blijvend kwetsbare arbeids- 
en inkomenspositie maakt echter dat deze verwachting weer wat getemperd moet 
worden, zowel voor de hiervoor genoemde groepen als voor alleenstaande moeders 
uit Surinaamse en Antilliaanse kringen.

Participatie van vrouwen
Wat hun onderwijspositie betreft lopen vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen 
achter bij de mannen. Wel maken de jongere generaties een inhaalslag; in het voort-
gezet onderwijs beginnen de meisjes de jongens zelfs naar de kroon te steken. De 
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verbeterde onderwijspositie zien we nog niet geheel terug in de arbeidsmarktpositie: 
de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen is het laatste decennium wel sterk 
toegenomen, maar de verbetering in de positie van allochtone mannen was eveneens 
groot. Vergeleken met autochtone vrouwen lopen de Turkse en Marokkaanse vrou-
wen nog wel sterk achter, in tegenstelling tot de Caribische vrouwen die van oudsher 
al meer geëmancipeerd zijn (Pels 2004b; Rijkschroeff et al. 2004b; Turkenburg en 
Gijsberts 2006).

De toenemende arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen gaat gepaard met 
een afnemend kindertal en het op latere leeftijd moeder worden. Naar verwachting 
zal deze trend ook in de toekomst doorzetten, waarbij Turkse en Marokkaanse 
vrouwen (en waarschijnlijk ook vrouwen uit andere islamitische groepen) echter 
voorlopig nog niet het emancipatiepeil van Nederlandse vrouwen zullen bereiken. 
Onder Nederlandse gezinnen domineert intussen het kostwinner-plusmodel, waarin 
de verdeling van zorg en werk tamelijk traditioneel blijft en moeders een – meestal 
kleine – deeltijdbaan hebben. Dit model is onder Turken en Marokkanen voorzichtig 
in opkomst, maar het (nog) veel sterkere moederschapsideaal onder hen maakt dat 
‘Nederlandse’ patronen (op zeer late leeftijd kiezen voor kinderen en deels blijven 
werken) nog niet snel te verwachten zijn (Dekker en Keuzenkamp 2006; Merens 
2006; Merens et al. 2006; Pels en De Gruijter 2006). Niettemin is de veronderstel-
ling gerechtvaardigd dat de emancipatie van Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de 
jongere generaties in de komende jaren verder zal toenemen.

De groeiende emancipatie zal een toenemende participatie in maatschappelijke 
verbanden buiten de familie en informele kring met zich meebrengen. Als betaald 
werk geen optie is, wil dit nog geenszins zeggen dat hetzelfde geldt voor maatschap-
pelijke participatie in bredere zin, zoals deelname aan welzijnsgericht vrijwilligers-
werk of aan religieuze verbanden. Veikou (2002) ontwaart op grond van onderzoek 
onder moslimvrouwen in vrouwencentra in Amsterdam een gerichtheid op ‘partiële 
integratie’. Hun voornaamste zorg is integratie met behoud van de eigen (geloofs)
identiteit, een combinatie van strevingen die in het minderhedenbeleid heeft afge-
daan. De vrouwen richten zich niet op de Nederlandse samenleving in den brede, 
maar op de eigen buurt, netwerken en centra en op activiteiten in het verlengde van 
de zorg voor en opvoeding van hun kinderen (Sijses 2003; zie ook Dekker en Keuzen-
kamp 2006).

Ontwikkelingen op het terrein van sociaal-culturele integratie
De identificatie met de eigen etnische groepering is bij de ‘klassieke’ migranten 
in het algemeen sterk. Dit geldt voor zowel ouderen als jongeren, en voor zowel de 
eerste als de tweede generatie. De Caribische groepen, vooral de jongeren onder hen, 
zien zichzelf vaker dan andere groepen (ook) als Nederlander (Distelbrink en Pels 
2002).

Religie vormt eveneens een bron van identificatie, althans voor Turken, Marok-
kanen en ook veel vluchtelingengroepen. Het overgrote deel van de Marokkaanse en 
Turkse jongeren voelt zich moslim. Ook al is hun deelname aan religieuze praktijken 
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geringer dan die van de eerste generatie, wat religieuze beleving betreft doen de 
jongeren weinig onder voor de ouderen. Wie persoonlijk en als groep meer discrimi-
natie en racisme ervaart, participeert vaker in religieuze praktijken en Marokkaanse 
jongeren met dergelijke ervaringen hechten sterker aan de islam en aan de publieke 
erkenning daarvan (Phalet en Ter Wal 2004). In de toekomst is een toenemende 
identificatie met de islam te verwachten vanwege de voortgaande institutionalise-
ring ervan in Nederland, maar ook door toenemende transnationale contacten met 
moslims en/of islamitische migranten in andere landen. Met name jegens moslims 
is de tolerantie in de laatste jaren sterk afgenomen en wordt een proces van reactieve 
identiteitsvorming en islamisering zichtbaar (Pels 2003). In hoeverre dit proces zal 
doorzetten hangt mede af van economische, politieke en sociale ontwikkelingen, 
in Nederland en wereldwijd. Als de kansenongelijkheid en het wij-zijdenken tussen 
moslims en niet-moslims gelijk blijft of toeneemt, kunnen de verhoudingen nog 
meer op scherp komen te staan. De solidariteit met de eigen (religieuze) gemeen-
schap beperkt zich niet tot het lokale niveau maar komt ook tot uitdrukking in trans-
nationale contacten en steun, gericht op zowel familie als bredere (ontwikkelings)
doelen.

Wat hun sociale contacten betreft laten de opeenvolgende generaties duidelijke 
verschillen zien. Voor de eerste generatie onder de ‘klassieke’ groepen spelen fami-
lieleden en landgenoten een centrale rol, terwijl het informele netwerk van de gene-
ratie die in Nederland is geboren en/of getogen, veel meer gemengd is; dit geldt het 
meest voor jongeren uit de Caribische groepen en het minst voor de Turken. Wel lijkt 
er een zekere stagnatie zichtbaar te worden. Na een gestage toename in de contacten 
met autochtonen in de afgelopen tien jaar, valt de laatste jaren een geleidelijke daling 
te bespeuren; dit hangt samen de toegenomen concentratie van allochtonen in de 
grote steden (Uiters 2006). Ook de jongere generaties kiezen hun beste vrienden 
en – bij Mediterranen –huwelijkspartners vaak in eigen kring, en de gerichtheid op 
de eigen kring neemt vaak weer toe met de leeftijd (Distelbrink en Pels 2002; Hoog-
hiemstra 2003). Dit alles tempert enigszins de verwachting van sterke veranderingen 
op dit vlak. Bovendien geldt dat de contactmogelijkheid met autochtonen geleidelijk 
aan verder zal afnemen, gezien de toenemende ruimtelijke concentratie van allochto-
nen. Mogelijk richten allochtonen zich voor hun informele contacten in de toekomst 
meer op andere migrantengroepen dan op autochtonen.

Niettemin ligt een verdere verschuiving in de sociaal-culturele oriëntatie binnen 
de allochtone groeperingen in de lijn der verwachtingen, mede gezien de stijging van 
het opleidingsniveau en de langer durende socialisatie in het Nederlandse onderwijs-
systeem. Naast leden van de eigen groep zullen autochtone Nederlanders en leden 
van andere groepen een ruimere plaats toegemeten krijgen in de kring van beken-
den en intimi. De Caribische groepen zullen, vergeleken met de andere ‘klassieke’ 
migrantengroepen, ook in dit proces voorop lopen, maar onder de laatsten zullen de 
derde en volgende generaties zich eveneens steeds meer gaan thuis voelen in wijdere 
kringen.
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Oorspronkelijke cultuurverschillen zullen geringer worden. Zeker bij jongeren blijkt  
een blijvende identificatie met de eigen etnische of religieuze groep vaak samen te 
gaan met moderne opvattingen, voorkeuren en gedragingen, deels vergelijkbaar met 
die van autochtone Nederlandse jongeren (Dagevos 2001; Verkuyten 2006). Voor de 
eerste generatie migranten, zowel de pioniersgeneratie van de ‘klassieke’ groepen 
als de nieuwkomers, kan de culturele afstand vooralsnog groter blijven. Zelfs onder 
deze generatie worden echter aanpassingen aan dominante cultuurpatronen waarge-
nomen, zoals blijkt uit recente gezinsonderzoeken (Pels 2000).

Omdat etnische herkomst en religie ook voor de toekomst belangrijke markerin-
gen zullen blijven van de sociale identiteit, valt te voorzien dat solidariteit jegens de 
eigen gemeenschap en inzet in eigen organisaties van belang zullen blijven in het 
leven van nieuwe Nederlanders. De solidariteit zal zich niet beperken tot het lokale 
niveau, maar ook transnationaal tot uitdrukking blijven komen.

Gezien de gebleken samenhang tussen sociale en culturele integratie en vrij-
willige inzet in algemene organisaties, valt daarnaast een stijging in de mate van 
vrijwillige activiteit in deze organisaties te verwachten. Een continuering van het wij-
zijdenken kan echter een streep door deze rekening halen en leiden tot terugtrekking 
binnen de eigen gelederen.

Invloed van ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk
In hoofdstuk 2 in dit boek kwamen algemene trends ter sprake die hun stempel 
zullen drukken op de toekomstige ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk, zoals 
individualisering, one-issue hopping, professionalisering, lokalisering, de toename 
van inspraak en belangenbehartiging en van onbetaalde arbeid in de zorgsector, en 
de opkomst van sociale activering als nieuwe – door het beleid opgelegde – functie. 
Deze opsomming dateert van een advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwik-
keling (rmo 1997), maar heeft nog niet aan actualiteit ingeboet.

Al deze ontwikkelingen kunnen de participatie van nieuwe Nederlanders beïn-
vloeden, zij het wellicht niet in dezelfde mate of op dezelfde wijze als bij autochtone 
Nederlanders. Zo is onder de nieuwe Nederlanders weliswaar ook een proces van 
individualisering gaande, maar valt toch niet te verwachten dat het collectivisme, 
de betrokkenheid bij de informele kring en gemeenschap snel aan belang zullen 
inboeten (zie Distelbrink en Pels 2002). In dat verband ligt een toename van one-issue 
hopping minder in de lijn der verwachtingen. De trend om zich niet meer langdurig 
te binden aan een zaak of organisatie sluit mogelijk wel aan bij de manier waarop 
nieuwe Nederlanders zich voor het algemeen belang willen inzetten. Zo is een 
projectmatige benadering wellicht meer geschikt om aan de kinderzorg gebonden 
allochtone moeders voor vrijwilligerswerk te interesseren. Ook de trend om meer 
inzet te plegen in de directe omgeving, zoals buurt en school, past bij de mogelijkhe-
den van vrouwen die meer aan huis en haard gebonden zijn.

Anderzijds lijkt de trend van toenemende inspraak aan te kunnen sluiten bij 
de behoefte van allochtonen om invloed uit te oefenen op de bedrijfsculturen van 
organisaties. De professionalisering van het vrijwilligerswerk zou de participatie 



144 De vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders

van nieuwe Nederlanders enerzijds kunnen afremmen, vanwege hun achterstand in 
menselijk, cultureel en informatiekapitaal. Deze achterstand lopen zij echter geleide-
lijk in. Bovendien hebben zij ook een voordeel op autochtone Nederlanders, namelijk 
dat zij vaardiger zijn in het werken in een multi-etnische setting.

De verhoogde aandacht voor sociale activering vanuit het beleid is mede inge-
geven door de wens ongeschoolde allochtonen, en van hen zeker ook vrouwen, te 
activeren tot maatschappelijke participatie. Naast deelname aan de arbeidsmarkt 
behoort ook participatie in andere maatschappelijke verbanden, zoals vrijwilligers-
werk, expliciet tot de beleidsprioriteiten van het emancipatiebeleid voor de periode 
2006-2010. Dit vooral om sociaal isolement te voorkomen van degenen die niet in 
staat zijn ‘een zelfstandig bestaan op te bouwen en economische zelfstandigheid te 
bereiken (2)’ ( Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (szw 2006)). Op deze manieren kunnen vrouwen kennis 
en vaardigheden ontwikkelen en daarmee hun rol in de opvoeding en schoolpresta-
ties van hun kinderen versterken. Zo legt grotere participatie nu de basis onder het 
maatschappelijk succes van de volgende generatie volwassenen, aldus het Meerjaren-
beleidsplan. Deze uitspraak illustreert een voor de toekomstige ontwikkeling van het 
vrijwilligerswerk belangrijk gegeven, namelijk dat dit werk door de overheid of pro-
fessionele organisaties steeds meer vanuit een instrumentele visie wordt benaderd. 
Het onverplichte en vrijwillige karakter ervan, de expressieve functie, kan daarmee 
op de tocht komen te staan (zie ook Van Oudenampsen en Van Vliet (2006)).

Een trend die eveneens vermelding verdient is die van interculturalisering. Sinds 
halverwege de jaren negentig zijn er al proefprojecten uitgezet om allochtonen meer 
te betrekken bij het reguliere vrijwilligerswerk (Lindo et al. 1997). Sinds enkele jaren 
ontwikkelen de ondersteuningsorganisaties civiq en forum hiertoe een landelijk 
programma interculturalisering. Ook lokaal is er veel activiteit op dit terrein. Wie 
de zoektermen ‘interculturalisatie vrijwilligerswerk’ in google intikt krijgt d.d. 
november 2006 30.800 hits. Zoals ook geldt voor andere sectoren, bijvoorbeeld die 
van onderwijs en zorg (zie Crommelin en Vrielink 2001; Pels en De Gruijter 2005), 
stuit dit proces op forse weerstanden en verloopt het zeer traag.

Welke consequenties zijn te verwachten van de geschetste ontwikkelingen in het 
vrijwilligerswerk voor de participatie van nieuwe Nederlanders? Allereerst lijkt het 
erop dat veel van de algemene trends geen sta-in-de-weg hoeven te vormen, maar 
juist een stimulerend effect kunnen hebben op hun bijdrage aan vrijwillig werk. Dit 
geldt ook voor de investeringen in interculturalisatie. Hoewel het nu langzaam gaat, 
zal dit proces wellicht in een stroomversnelling komen door de zich snel wijzigende 
getalsmatige verhoudingen. Welke impact het activeringsbeleid voor allochtone 
vrouwen zal hebben is lastig te voorzien en hangt mede af van de gekozen benade-
ring. Wanneer het vrijwillige werk te veel van bovenaf wordt opgelegd en zijn vrijwil-
lige karakter verliest bestaat het risico van afhaken.
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6.4 Vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders in de toekomst

Uit de literatuur komt samengevat het volgende beeld naar voren van de vrijwillige 
inzet van nieuwe Nederlanders. Zij zijn ondervertegenwoordigd in reguliere vrijwilli-
gersorganisaties en andere algemene organisaties. Ook als de inzet in eigen organi-
saties wordt meegerekend lijken allochtonen zich minder vrijwillig in te zetten. Over 
de mate van ondervertegenwoordiging zijn de beschikbare onderzoeken echter niet 
eensluidend en wat betreft de mantelzorg lopen de bevindingen nog meer uiteen. 
In het ene onderzoek is sprake van meer, in het andere van minder mantelzorg in 
vergelijking met autochtone Nederlanders. Omdat concepten als vrijwilligerswerk 
in verschillende groepen uiteenlopende associaties kunnen oproepen én omdat 
het ‘grijze’ terrein tussen steun aan intimi en steun in georganiseerd verband nog 
onvoldoende ontgonnen lijkt, is de constatering op zijn plaats dat het beeld nog niet 
is uitgekristalliseerd.

Dat nieuwe Nederlanders minder vrijwilligerswerk doen in georganiseerde set-
tings is echter weinig omstreden. De achtergronden zijn kortweg als volgt te type-
ren. Ten eerste is sprake van een lager opleidings- en inkomensniveau en van meer 
subjectief ervaren gezondheidsproblemen. Al deze factoren maken dat men minder 
in staat is te investeren in vrijwillig werk. Ten tweede ontbreekt het informatie- en 
culturele kapitaal dat de drempel naar organisaties kan helpen slechten, of brengt 
het (vermeende) gebrek daaraan onzekerheid teweeg waardoor men die stap niet 
durft te zetten. Ten derde is er spanning tussen ‘vraag en aanbod’, dat wil zeggen dat 
de kloof tussen de waarden en verwachtingen van nieuwe Nederlanders en organi-
saties te groot is en dat er van een of beide kanten weerstanden bestaan om deze te 
overbruggen. Ten slotte kan de wijdere maatschappelijke context, en de verhouding 
tussen minderheden en de meerderheid, van invloed zijn. Wanneer sprake is van stig-
matisering en assimilatiedruk, zullen nieuwe Nederlanders minder snel bereid zijn 
zich in te zetten voor het algemeen belang. In dat geval zullen zij zich eerder richten 
op eigen organisaties en bestaat het risico dat deze organisaties zich weer meer naar 
binnen zullen richten.

In paragraaf 6.2 besprak ik de ontwikkelingen die ten aanzien van de genoemde ter-
reinen te verwachten zijn voor de komende tien jaar, te weten de sociaaleconomische 
positie, de sociale en culturele integratie en het daarmee samenhangende gender-
vraagstuk, de interactie tussen vraag en aanbod en de positie van minderheids-
groepen in de samenleving. Uitgaande van de daar geschetste lijnen zal ik in het 
navolgende een blik werpen in de toekomst: welke ontwikkelingen zijn te verwach-
ten voor de inzet van nieuwe Nederlanders in georganiseerd verband?

Allereerst zal de omvang van de bevolking van niet-westerse herkomst vooral in de 
Randstad nog verder toenemen. Zeker de grote steden zullen daarom in toenemende 
mate afhankelijk worden van bijdragen van nieuwe Nederlanders aan het maat-
schappelijk middenveld en het geolied lopen van organisaties. Te verwachten is ook 
dat de druk op de lokale overheden en organisaties zal toenemen om een beleid te 
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voeren dat op inclusie van allochtonen is gericht. Op den duur kan dit leiden tot een 
grotere toegankelijkheid van algemene organisaties en tot een zekere mate van ‘ver-
kleuring’ van hun bedrijfsculturen en – al dan niet vrijwillige – bestand aan mede-
werkers. De kans dat allochtonen een relatieve eenling blijven of naast hun eigenlijke 
werk ook allerlei nevendiensten voor de allochtone clientèle moeten leveren zal 
daarmee eveneens verminderen, hetgeen op zijn beurt de aantrekkelijkheid van de 
organisaties weer zal verhogen.

Met dit alles ontstaat de mogelijkheid dat de organisaties in het randstedelijk 
gebied en die daarbuiten een verschillende ontwikkeling zullen laten zien. Gezien de 
traagheid waarmee het proces van interculturalisatie verloopt zal een en ander wel-
licht slechts geleidelijk gebeuren. Maar ook is niet uit te sluiten dat nieuwe Neder-
landers hun getalsmatige meerderheid omzetten in een grotere invloed op het lokale 
beleid en meer radicale ontwikkelingen zullen afdwingen.

Alle gegevens duiden erop dat het opleidingsniveau van de nieuwe Nederlanders 
verder zal stijgen, zodat evenredigheid op dit punt steeds meer in het vizier komt. De 
blijvende instroom van migranten door huwelijks- en asielmigratie kan deze trend 
enigszins drukken, maar niettemin is hier optimisme op zijn plaats. Aangezien het 
opleidingsniveau positief samenhangt met de mate van vrijwillige inzet, ligt dus een 
stijging van de participatie van allochtonen in vrijwillig verband in de rede. Deze 
stijging wordt echter waarschijnlijk deels tenietgedaan doordat de arbeids- en inko-
menspositie ook op langere termijn kwetsbaar blijft. Allochtonen zullen ondanks 
de relatieve verbeteringen in hun sociaaleconomische positie vaker tegen of onder 
de armoedegrens zitten en – in samenhang daarmee – te lijden hebben van gezond-
heidsproblemen. Dit verkleint hun mogelijkheden om zich voor derden in te zetten 
en dus de kans dat zij autochtone Nederlanders zullen evenaren wat hun vrijwillige 
inzet betreft.

In samenhang met een toename in hun opleidingsniveau zal de maatschappe-
lijke participatie van vrouwen, ook van islamitische huize, in de nabije toekomst 
verder toenemen. Deze toename zal voor velen zijn grens vinden in het kostwinner-
plusmodel, waarin vrouwen een kleine deeltijdbaan combineren met de zorg voor het 
gezin. Het sterke moederschapsideaal maakt dat ‘Nederlandse’ patronen – op zeer 
late leeftijd kiezen voor kinderen en daarna deels blijven werken – nog niet snel te 
verwachten zijn. Vrouwen krijgen gemiddeld eerder hun eerste kind en stoppen dan 
vaker met werken. Aangezien het gemiddelde kindertal daalt zullen zij wellicht meer 
ruimte krijgen voor andere activiteiten dan zorgarbeid, mits deze weinig verplich-
tend zijn. En ook nadat de kinderen het huis verlaten zullen zij meer tijd krijgen voor 
betaalde dan wel onbetaalde arbeid. Vrijwillig werk in de eigen (vrouwen)kring, de 
eigen buurt en in het verlengde van de opvoeding van hun kinderen zal zich daarbij 
in de meeste belangstelling kunnen verheugen.

Of en in hoeverre de stimulansen vanuit de overheid om ongeschoolde vrouwen 
te activeren zullen leiden tot een grotere mate van vrijwillige inzet onder hen staat 
nog te bezien. Het slagen van deze onderneming hangt in belangrijke mate af van 
de benadering en mate van verplichting. Als participatie wordt afgedwongen en niet 
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aansluit bij de vraag en omstandigheden van de vrouwen, lijkt de kans op succes 
gering. Bovendien moet er daarbij voor worden gewaakt dat het werk de ontwikke-
ling van de vrouwen niet in de weg staat, maar mogelijkheden biedt tot zelfontplooi-
ing en – desgewenst – een opstap vormt naar werk.

Te verwachten is dat het proces van culturele integratie, zoals dat van generatie 
op generatie te zien is, zich verder voortzet, dat wil zeggen dat de culturele diversi-
teit onder nieuwe Nederlanders steeds meer gaat lijken op die onder autochtonen 
(Vermeulen 2001). Zoals gezegd zou dit proces in het randstedelijke gebied, of in 
bepaalde ‘concentratiewijken’ daarbinnen, tot een zekere verkleuring van bedrijfs-
culturen kunnen leiden, gezien de getalsmatige meerderheid van de nieuwe Neder-
landers aldaar. Door het blijvende belang van etnische of religieuze identificatie zal 
de behoefte aan eigen organisaties vooralsnog niet verminderen. Maar tegelijk zal 
de afstand tussen de vraag van nieuwe Nederlanders en het aanbod van algemene 
organisaties afnemen en de drempel naar die organisaties gemakkelijker worden 
genomen, mede omdat de clientèle meer gekleurd wordt. Deze ontwikkeling is ook 
te verwachten omdat de toename van het opleidingsniveau en van de gemiddelde ver-
blijfsduur met zich zal meebrengen dat nieuwe Nederlanders over meer voor partici-
patie relevant sociaal en cultureel kapitaal kunnen beschikken. Mede hierdoor zal de 
invloed van de nieuwe vrijwilligers op de organisaties kunnen toenemen, en zal wel-
licht ook een gedeeltelijke verschuiving in de doelen optreden, zoals een toenemende 
aandacht voor ontwikkelingsdoelen in de landen van herkomst.

De kans op een proces van toenemende etnische (her)identificatie en/of islamise-
ring is echter evenmin denkbeeldig, als gevolg van verslechterende maatschappelijke 
kansen, negatieve beeldvorming en assimilatiedruk. Van dergelijke processen zal 
een remmende werking uitgaan op vrijwillige participatie in algemene organisaties 
en ook zullen eigen organisaties zich meer kunnen gaan afsluiten van de buitenwe-
reld. Omdat de focus steeds meer ligt op de islam, valt deze ontwikkeling vooral te 
verwachten bij nieuwe Nederlanders met een islamitische achtergrond. Daarbin-
nen gaat het dan om subgroepen die er ook in andere opzichten niet gemakkelijk in 
slagen aansluiting bij de maatschappij te vinden en mede daardoor sterker geneigd 
zijn tot wij-zijdenken (zie Buijs et al. 2006; Slootman en Tillie 2006).

Wat zijn de implicaties van de geschetste ontwikkelingen voor het vrijwilligerswerk 
in Nederland in den brede? Het is lastig om op grond van de bovenstaande verwach-
tingen tot een algemeen beeld te komen. Er zijn vele factoren tegelijk in het spel en 
bovendien maken ook omgevingsinvloeden uit welke kant het zal opgaan. Overall 
lijkt het meest voor de hand liggende scenario:
– dat de deelname aan vrijwilligerswerk van nieuwe Nederlanders de komende tien 

jaar zal toenemen, zowel in eigen organisaties als in algemene organisaties;
– dat de deelname van vrouwen, zoals ook geldt voor autochtonen, verhoudingsge-

wijs zal toenemen;
– dat de algemene organisaties niet alleen in (vrijwillig) personeel opzicht als in 

inhoudelijk opzicht zullen meekleuren, althans in de Randstad.
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Een remmend effect op de participatie in algemene organisaties, oftewel de vrijwil-
lige inzet voor een algemener belang dan dat van de eigen familie en gemeenschap, 
kan daarbij uitgaan van sociaaleconomische kansenongelijkheid en van verslech-
terende etnische verhoudingen. Dit zal echter vermoedelijk opgaan voor bepaalde 
subgroepen en de algemene trend van toenemende integratie niet tenietdoen.
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7 Religie en participatie

Joep de Hart

7.1 Een historische relatie

De banden tussen religie en maatschappelijke inzet zijn dynamisch, veelvormig en 
gecompliceerd, maar onbevangen zijn het geloof en de kerken steeds weer verbon-
den met sociale waarden en maatschappelijke functies. Al sinds de dageraad van het 
Christendom springt het christelijke gebod van de naastenliefde, gesystematiseerd 
in de doctrine van de goede werken, in het oog.1 Vanaf de Oudtestamentische profeet 
Amos is in het Christendom het belang van sociale rechtvaardigheid en barmhartig-
heid benadrukt en zijn van daaruit maatschappelijke misstanden gehekeld. Volgens 
Jezus kon de hele Wet worden samengevat met: Alles wat u wilt dat de mensen u 
doen, doe dat ook voor hen (Mattheüs 7: 12). Een bekende uitdrukking van het 
morele gebod van medemenselijkheid en belangenloze inzet voor de ander is de 
parabel van de goede Samaritaan (Lucas 10: 25-37). De leniging van de armoede gold 
als een daad van christelijke naastenliefde: ‘Wat gij voor een van mijn geringste broe-
ders hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan’ (Mattheüs 25: 40). William McNeill 
en Rodney Stark hebben beschreven hoe het buitenstaanders al in de oudheid opviel 
dat christenen tijdens rampen en epidemieën (de pest!), wanneer de normale, min 
of meer geïnstitutionaliseerde dienstverlening afbrokkelde, de zorg voor de getrof-
fenen als een religieuze plicht opvatten, solidair bleven en praktische bijstand gaven. 
Volgens Stark wordt het succes van de christelijke beweging in de eerste eeuwen hier-
door voor een belangrijk deel verklaard (McNeill 1979: 117 e.v.; Stark 1996; vgl. Meeks 
1983, 1993). In onze streken omvatte het geloofsonderricht bij de vroege contacten 
tussen missionarissen en heidenen (achtste eeuw) behalve elementaire geloofs-
punten, ook de Tien Geboden en de Zes Werken van Barmhartigheid (ontleend aan 
Mattheüs 25): hongerigen te eten en dorstigen te drinken geven, naakten kleden en 
vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken en gevangenen opzoeken (Selderhuis 
2006: 58).

De fundamentele christelijke beginselen van de liefdadigheid werden in later 
eeuwen geformuleerd door Thomas van Aquino. Binnen (Bernard van Clairveaux) en 
buiten (Franciscus van Assisi) de kloostergemeenschappen waren toen al geïnstitu-
tionaliseerde vormen van bijstand ontstaan. Net als in de vroege christengemeenten 
speelden kerkelijke gemeenschappen nog weer vele eeuwen later een belangrijke rol 
van verschaffers van identiteit, orde, onderling hulpbetoon en bescherming in de 
uitdijende West-Europese industriesteden – voor protestantse Pruisische immigran-
ten in het Duitse Ruhrgebied, voor katholieke arbeiders uit Polen en de Balkan, en 
voor tal van andere groepen (McLeod 1981). In het hedendaagse Nederland geldt dat 
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opnieuw voor omvangrijke groepen immigranten, verenigd in zogenoemde ‘Bijlmer-
kerken’ (Jongeneel et al. 1996; Ferrier 2002; Canatan et al. 2003; Edinga et al. 2005; 
Van der Sar en Visser 2006; Euser et al. 2006; Jansen en Stoffels 2006). Ook buiten 
de gevestigde kerken bestaat overigens sinds jaar en dag een relatie tussen religie en 
maatschappelijke inzet. Zo heeft mystieke inspiratie vaak geleid tot een streven naar 
meer sociale rechtvaardigheid en solidariteit met de zwaksten van de samenleving. 
Geweldloos, zoals bij een Franciscus of George Fox (aartsvader van de Quakers), 
een Ghandi of Hammaskjöld, maar ook radicaler en militant politiek gericht, zoals 
bij Thomas Müntzer, de Florentijnse monnik Savonarola of de Wederdopers in de 
zestiende eeuw.

In onze dagen is de maatschappelijke invloed en aantrekkingskracht van de 
kerken sterk afgenomen, maar lijkt dit allerminst te gelden voor de belangstelling 
voor spirituele en religieuze onderwerpen. Die interesse krijgt vorm via de sub-
jectieve betekenisgeving en persoonlijke voorkeur van mensen en de modes waar-
aan deze onderhevig zijn. Zij is geassocieerd met een geneigdheid tot vrijblijvend 
uitproberen, met een bepaalde leefstijl en vrijetijdsbesteding, een bepaald soort 
mediagebruik en surfgedrag op internet, eventueel met abonnementen en donateur-
schappen. Niet zozeer met lidmaatschap, laat staan met langdurige verbintenissen, 
multiplexe relaties en groepsloyaliteit, een gezamenlijk nadrukkelijk onderschreven 
identiteit of actieve deelname, op vaste plaatsen en tijden, die zich over vele jaren 
uitstrekt. Vogels van sterk uiteenlopende pluimage ontmoeten elkaar in de zwevende 
hemel. Die vergelijkenderwijs geïndividualiseerde spiritualiteit lijkt verbonden met 
een andere visie op de relatie tussen levensbeschouwing en maatschappelijke inzet. 
Met een variant op Putnams bekende formulering: veel geïnteresseerden in alterna-
tieve spiritualiteit lijken voornamelijk in hun eentje te bowlen (Putnam 2000).

Geredeneerd vanuit de thematiek van dit hoofdstuk keren sommige aspecten bij alle 
geloofsgroepen terug. Zoals de norm zich te bekommeren om de medemens: alle 
grote religies appelleren aan de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar en 
hebben een theologie, regels en praktijken ontwikkeld om de zwakken en behoef-
tigen bij te staan (Wuthnow 1991; Queen 1996; Cnaan et al. 1999). Impliciet (via de 
socialisatie van de leden in deze moraal) en expliciet (via bijvoorbeeld legenda aura, 
geschriften, preken en herderlijke geschriften) moedigen zij de praktisering en 
toepassing van deze beginselen aan in het leven van alledag. In andere opzichten 
bestaan er echter duidelijke verschillen, onder andere wat betreft de sociale leer en 
ethiek die de gelovigen door hun kerk krijgen aanbevolen2, de interne gezagsstruc-
tuur van die kerk3, de omvang van de lokale gemeenschappen, of de relatie met de 
omringende samenleving en de wereldlijke overheid4. Het traditionele Italiaanse 
katholicisme, maar ook het ultramontaanse katholicisme in ons land bijvoorbeeld, 
gelden als typisch langs verticale gezagslijnen georganiseerde geloofsgemeenschap-
pen en dergelijke hiërarchische relaties plegen een klimaat van onderschikking, 
passiviteit en interne geslotenheid te scheppen. Veel protestantse geloofsgemeen-
schappen zijn daarentegen voornamelijk via horizontale gezagsrelaties en interacties 
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tussen de gelovigen georganiseerd (iets wat sinds het Tweede Vaticaanse Concilie 
trouwens ook meer voor katholieke parochies is gaan gelden). Daar komt nog bij 
dat er, ook in het moderne Nederland, duidelijke verschillen tussen katholieken 
en protestanten bestaan in kerkelijke beleving.5 Kortom, het is discutabel om alle 
godsdienstige milieus over één kam te scheren; we zullen straks daarom in elk geval 
onderscheiden naar kerkrichting.

7.2 Probleemstelling

Dat er een positieve relatie bestaat tussen religiositeit en maatschappelijke inzet is 
niet alleen een historische waarneming. Het is een gegeven dat ook uit veel onder-
zoek naar voren komt. Er is een uitgebreide literatuur waarin de belangrijke functies 
van religieuze gemeenschappen voor de ontwikkeling van burgerlijke vaardigheden, 
democratische houdingen en maatschappelijke deelname is gedocumenteerd (o.a. 
Verba et al. 1995; Becker en Dhingra 2001; Weithman 2002; Brown en Brown 2003; 
Campbell 2004; Wuthnow 2004; Schwadel 2005; De Hart en Dekker 2005; Dekker en 
De Hart 2006a en b; Ruiter en De Graaf 2006). Maar deze uitkomst is minder eendui-
dig dan wel eens is gesuggereerd. Bij de huidige stand van het onderzoek resteren 
nog de nodige vragen.

Zo leven christenen niet allemaal of voortdurend vanuit de hoge morele normen 
van hun officiële geloofsleer en bestaan er verschillen tussen gelovigen. Betrokken-
heid bij de medemens kan op uiteenlopende wijzen worden gepraktiseerd: via het 
doen van vrijwilligerswerk, maar ook via bijvoorbeeld informele hulp of het doen 
van donaties. Ze hoeft niet altijd de bredere samenleving ten goede te komen, want 
ze kan uitsluitend op de eigen gemeenschap en op geloofsgenoten worden gericht. 
christenen zijn ook lang niet allemaal georganiseerd, en waar dit wel het geval is 
bestaan er grote verschillen naar de wijze waarop. Zo zijn er traditionele denomi-
nationele verschillen, bijvoorbeeld tussen de hiërarchische gezagstructuren van 
de internationaal georganiseerde rooms-katholieke kerk en de doorgaans meer 
democratische, meer kleinschalige en vanuit nationale en lokale gemeenschappen 
georganiseerde protestantse kerken.

Bovendien valt religie vandaag de dag minder dan ooit samen met kerkelijkheid. 
Zij is een multidimensioneel verschijnsel, hetgeen de vraag opwerpt welke aspec-
ten – al dan niet in combinatie – doorslaggevend zijn: de inhoud van het geloof, de 
deelname aan het kerkelijk leven, de individuele praktisering (via bijvoorbeeld het 
gebed), religieuze ervaringen? Om dat uit te maken, is een gedifferentieerde meting 
van religiositeit vereist en daaraan ontbreekt het meestal. Een uitzondering is het 
recente proefschrift van Reitsma, waarin zowel collectieve als individuele religio-
siteit in de analyses zijn opgenomen (Reitsma 2007; vgl. bv. Wilson en Musick 1997; 
De Hart 1999b; Lam 2002; Yeung 2004).

Het leeuwendeel van het beschikbare onderzoek is echter geconcentreerd op de 
kerkelijke religiositeit. Over die kerkelijkheid als bron van sociaal kapitaal bestaat 
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inmiddels weinig verschil van mening meer. Kerkelijk actieve mensen geven vaker 
en ruimhartiger aan goede doelen, ook als die een seculier karakter hebben, leggen 
sterker de nadruk op prosociale waarden in de opvoeding en zijn vaker aangesloten 
bij ideële organisaties (Flanagan 1991; Becker en Dhingra 2001; Jackson et al. 1995; 
Barry 1996; Regnerus et al. 1998; Scheepers en Te Grotenhuis 2005; Lam 2006; Ruiter 
2008). Ze doen vaker vrijwilligerswerk en dit is een internationaal gegeven (Gerard 
1985; Wuthnow en Hodgkinson 1990; Wuthnow 1991b; Verba et al. 1995; Wilson en 
Janoski 1995; Greeley 1997; Bowen 1999; Campbell en Yonish 2003; De Hart 1999b, 
2002, 2004; Dekker en De Hart 2000, 2001, 2002, 2006a, 2006b; Park en Smith 
2000; Becker en Dhingra 2001; Bekkers 2004; Lam 2002; O’Beirne 2004; Ruiter en 
De Graaf 2006). Medemenselijkheid en bekommernis om de noodlijdenden vormen 
een moreel imperatief voor actieve kerkleden die ook met grote regelmaat worden 
bekrachtigd in de sociale norm van altruïsme (o.a. Wuthnow 1991a; Hoge et al. 
1998). Ter verklaring wordt er daarnaast op gewezen dat religieuze gemeenschappen 
normen van medemenselijkheid propageren, die worden bekrachtigd in collectieve 
samenkomsten. Dat is een redenering in termen van groepsdruk, socialisatie-
effecten en opportunity structure, maar ook zoiets als fysieke en sociale nabijheid en 
de daardoor vergemakkelijkte wederzijdse aansprakelijk stelling speelt een rol. Het 
kerkelijk leven is verbonden met sociale netwerken waarin gemakkelijk een beroep 
op de participanten gedaan kan worden om actief te worden ten bate van anderen of 
het grotere sociale geheel (Wuthnow 1999; Cnaan et al. 1993; Park en Smith 2000; 
Becker en Dhingra 2001; De Hart en Dekker 2005). Wie geen deel uitmaakt van der-
gelijke tamelijk intensieve sociale netwerken of zijn religiositeit op individuele wijze 
beleeft, zal niet gauw langs dergelijke kanalen gemobiliseerd worden. In verschil-
lende onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden van spill-overeffecten vanuit activisme 
ten behoeve van een kerkelijke gemeenschap naar actieve inzet buiten de godsdien-
stige gemeenschap (Hodgkinson 1990; Jackson et al. 1995; Dekker en De Hart 2001, 
2002, 2006a).

Betekent dit dat zulke mensen zich afzijdig houden en gekenmerkt worden door 
een geringe mate van actieve sociale betrokkenheid? Of vormt kerkelijke deelname 
en het daarmee verbonden sociale kapitaal maar één van de bronnen voor maat-
schappelijke inzet? En zo ja, is vrijwilligerswerk dat vanuit de meer individueel 
gekleurde spiritualiteit wordt ontwikkeld anders gericht? Reitsma bijvoorbeeld stelt 
dat particularisme (waarbij het eigen geloof als het enige ware wordt beschouwt), 
religieuze ervaringen en individuele spiritualiteit zeker zoveel effect hebben op het 
doen van (zowel kerkelijk als seculier) vrijwilligerswerk als kerklidmaatschap en 
kerkgang (Reitsma 2007: 39 e.v.).

De God in Nederland-gegevens zijn gebaseerd op een gedifferentieerde meting van 
christelijke religiositeit en geven tevens een uitgebreide indruk van de veelvormige 
wereld van de alternatieve spiritualiteit, die doorgaans ontbreekt in surveys. Daar 
ligt dan ook het zwaartepunt van deze beschouwing: op de relevantie van uiteen-
lopende religieuze kenmerken van mensen voor hun betrokkenheid bij vrijwil-
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ligerswerk en op de vraag of alternatieve spiritualiteit een vergelijkbare bron van 
vrijwillige inzet is. Daarnaast komt het vrijwilligerswerk onder conservatieve 
christenen en etnische minderheden kort ter sprake. In beide gevallen gaat het om 
een milieu dat geacht wordt vooral samenbindend sociaal kapitaal te bevorderen, 
hetgeen zou inhouden dat het vrijwilligerswerk in deze kringen voornamelijk op de 
eigen gemeenschap is gericht.

Zoals aangegeven betrekken we in dit hoofdstuk, via de gegevens uit het God 
in Nederland-onderzoek (van 2006), ook andere religieuze aspecten dan de col-
lectieve en geïnstitutionaliseerde in de analyse. Naast het kerkelijk lidmaatschap 
en de kerkgang betreft het de belangstelling voor tijdschriften uit het alternatieve 
spirituele circuit, godsdienstige orthodoxie (is de bijbel letterlijk het woord van God 
en is Christus Gods zoon?), het geloof in God of een hogere macht, het ooit werke-
lijk hebben ervaren van de aanwezigheid van een hogere macht, bidden. Maar de 
hedendaagse spiritualiteit stroomt nog maar gedeeltelijk via dit soort traditionele 
christelijke beddingen. Een belangrijke uitkomst van het God in Nederland-onder-
zoek was dat buitenkerkelijke spiritualiteit nogal wijd verbreid is onder de huidige 
Nederlandse bevolking. Die spiritualiteit is sterk individueel gekleurd, dynamisch, 
experimenteel en experiëntieel van karakter, en ze is verbonden met een grote open-
heid tegenover uiteenlopende tradities en stromingen. Als belangrijke kanten van 
deze houding nemen we in de navolgende analyses twee facetten mee: zoekreligiosi-
teit en religieuze individualisering.

7.3 Uitkomsten

We beginnen met de vraag welke aspecten van religie samenhangen met het doen 
van vrijwilligerswerk. Spelen behalve kerkelijke deelname ook individuele vormen 
van praktisering, de geloofsinhoud en niet kerkelijk gebonden spiritualiteitbeleving 
een rol? En hoe is het gesteld met alternatieve spiritualiteit? Is die – zoals vaak gesug-
gereerd – verbonden met minder actieve inzet? Vervolgens gaan we nog even nader 
in op de groep van conservatieve christenen. Richten zij inderdaad hun aandacht 
vooral op het kerkelijk vrijwilligerswerk? Ten slotte verbreden we de blik tot buiten 
de Westerse traditie en komt kort het vrijwilligerswerk onder etnische minderheden 
ter sprake.

Kerkelijkheid en vrijwilligerswerk
Tabel 7.1 illustreert nog eens de belangrijke betekenis van kerkelijke deelname, 
die ook in eerdere publicaties is vastgesteld.6 Regelmatige kerkgangers, vooral de 
protestantse, zijn sterk oververtegenwoordigd onder de vrijwilligers. Er zijn drie 
metingen vermeld: de eerste op basis van een gemiddelde tijdbesteding per week 
en de tweede en derde op basis van het al of niet vrijwilligerswerk verrichten voor 
elf respectievelijk tien soorten organisaties. In de derde kolom zijn ‘godsdienstige 
en levensbeschouwelijke organisaties’ uitgesloten. Daarvoor verricht 11% van de 
ondervraagden (wel eens) vrijwilligerswerk. Wordt dat werk buiten beschouwing 
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gelaten, dan vermindert het percentage vrijwilligers onder de buitenkerkelijken niet, 
maar daalt dat sterk onder de kerkse protestanten (van 66% naar 52%). Ook na deze 
‘correctie’ blijft het aandeel vrijwilligers onder de kerkse protestanten en kerkse 
katholieken groot. Een internationale vergelijking van twaalf westerse landen leert 
dat protestanten in ons land en de Verenigde Staten een hoger percentage vrijwil-
ligers leveren dan katholieken. In andere landen met een gemengde godsdienstige 
cultuur (zoals Duitsland of Groot-Brittannië) is er geen verschil (De Hart en Dekker 
2005: 178).

Tabel 7.1
Vrijwilligerswerk naar kerkelijke betrokkenheid,a in 2006 (in procenten van de bevolking van 
16 jaar en ouder)

(%) regelmatig vrijwilligerswerkb enig vrijwilligerswerkc seculier vrijwilligerswerkd

buitenkerkelijk (60) 19 40 39

nominaal katholiek (10) 29 49 48

kerks katholiek ( 8) 34 60 51

nominaal PKN ( 5) 27 47 46

kerks PKN ( 8) 48 66 52

overig ( 9) 31 48 41

hele bevolking (100) 25 45 42
a Kerkleden zijn nominaal (gaan minder dan een keer per maand naar de kerk) en kerks (gaan vaker); de ‘overigen’ bestaan 

uit regelmatige kerkgangers die geen lid zijn (1%) en leden van andere groeperingen dan de rooms-katholieke kerk en de 
PKN (Protestantse Kerk in Nederland).

b Verricht gemiddeld minstens een uur per week ‘onbetaald werk’ ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of 
vereniging.

c Doet ‘onbetaald vrijwilligerswerk’ voor een of meer van elf soorten verenigingen en organisaties.
d Idem, maar zonder vrijwilligerswerk voor godsdienstige of levensbeschouwelijke organisaties.

Bron: SCP (CV’06); gewogen resultaten

Kerken leveren zeker niet de enige sociale netwerken die mensen tot vrijwilligers-
werk motiveren. Ook allerlei vrijetijdsverenigingen (hobby- en sportclubs, zang- of 
muziekverenigingen) en jeugdverenigingen mobiliseren mensen tot activiteit. Er 
is wel een belangrijk verschil: de leden van de genoemde verenigingen zijn voorna-
melijk actief ten behoeve van hun eigen organisatie, terwijl het grootste deel van de 
vrijwilligers met een kerkelijke achtergrond zijn activisme niet beperkt tot zijn kerk. 
Het is niet uniek voor godsdienstige organisaties, ook bij politieke partijen, maar 
zeker bij de vakbonden, natuurorganisaties, verenigingen voor beeldende vorming 
en organisaties met een algemeen maatschappelijk doel is deze ruimere oriëntatie 
sterk aanwezig (tabel 7.2).7
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Tabel 7.2
Vrijwilligerswerk ten behoeve van de eigen organisatie en vrijwilligerswerk in het algemeen, onder 
aangeslotenen van organisaties (in procenten)

organisatie

% dat vrijwilliger is 
bij de betreffende 
organisatie

% dat (ook) bij een 
andere organisatie 
vrijwilligerswerk doet

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO) 2003

vakbond/werkgeversorganisatie 6 32

org. natuur of milieu 4 33

vereniging beeldende vorming 15 30

vrouwenvereniging of -bond 33 31

hobbyvereniging 35 28

sportvereniging 37 16

organisatie met maatschappelijk doel 19 42

politieke partij 29 41

onderwijs- of schoolvereniging 36 36

zang-/muziekvereniging 48 41

jeugdvereniging/clubhuis 66 21

(andere vereniging) 51 26

God in Nederland 2006

Kerken 22

Bron: SCP (AVO’03; GIN’06)

Andere religieuze aspecten en vrijwilligerswerk
Zijn, naast kerkelijkheid, ook andere aspecten van de christelijke geloofsbeleving 
van belang met betrekking tot het doen van vrijwilligerswerk? Zoals vormen van 
private praktisering (bijvoorbeeld bidden), die volgens sommige auteurs eveneens 
van belang zijn voor de inzet voor anderen en de samenleving (Lam 2002; Wuthnow 
2004). En hoe is het wat dat betreft gesteld met nieuwe, alternatieve opvattingen over 
religie en spiritualiteit, die voor een belangrijk deel buiten de kerkelijke instituties 
worden beleefd? Een breed overzicht van religieuze aspecten en levensbWeschou-
welijke opvattingen geven de tabellen B7.1 tot en met B7.3 (als internetbijlage bij dit 
hoofdstuk op www.scp.nl).Daarin is voor elk van de levensbeschouwelijke kenmer-
ken de samenhang weergegeven met het percentage dat actief is in het vrijwilligers-
werk. Opnieuw komt naar voren dat regelmatige kerkgangers en het protestantse 
bevolkingsdeel naar verhouding veel vrijwilligers leveren (tabel B7.1). Terwijl volgens 
de laatste God in Nederland-enquête 36% van de bevolking wel eens vrijwilligers-
werk doet, geldt dit voor bijna de helft van de leden van de Protestantse Kerk in 
Nederland en 58% van de regelmatige kerkgangers. Ook andere religieuze dimensies 
lijken van belang. Frequente bidders zijn met 45% eveneens oververtegenwoordigd in 
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het vrijwilligerswerk. Hetzelfde geldt voor personen met orthodox-christelijke over-
tuigingen en mensen die er zeker van zijn ooit een religieuze transcendentie ervaring 
te hebben gehad (tabel B7.2). En buiten het christelijke erf betonen de lezers van 
tijdschriften op het terrein van de alternatieve spiritualiteit zich niet minder actief 
(tabel B7.3). Een geïndividualiseerde spiritualiteit lijkt niet automatisch verbonden te 
zijn met maatschappelijke distantie.

In tabel 7.3 zijn vijf dimensies onderscheiden: kerkelijkheid, geloof, individuele prak-
tisering, ervaring en ‘nieuwe spiritualiteit’. De effecten van de religieuze kenmerken 
zijn gecorrigeerd voor die van een aantal achtergrondkenmerken waarvan bekend is 
dat zij samenhangen met het doen van vrijwilligerswerk. De belangrijkste van deze 
is opleidingsniveau, dat uit veel onderzoek naar voren komt als de beste voorspeller 
van het doen van vrijwilligerswerk. Het belang van kerkgang kan niet beter worden 
uitgedrukt dan met de constatering dat het opleidingsniveau in veel onderzoek naar 
de kroon steekt als voorspeller en in de hier gerapporteerde analyses zelfs overtreft. 
De andere religieuze kenmerken zinken hierbij vergeleken in het niet.

Tabel 7.3
Deelname aan vrijwilligerswerk naar kerkgang en andere indicatoren voor levensbeschouwelijke 
dimensies (gecorrigeerde odds ratio’sa)

hele steek-
proef  
(n = 1123)

rooms- 
katholiek  
(n = 187)

PKN  
(n = 153)

ong. gec. ong. gec. ong. gec.

kerkelijkheid

kerkgang (regelmatig i.p.v. niet regelmatig) 3,2**** 3,1**** 1,5 1,4 4,9**** 4,8****

geloof

transcendentiegeloof (deïst of ietsist i.p.v. agnost of atheïst) 1,2 0,9 2,0

christelijke orthodoxie (zeer orthodox i.p.v. minder of niet) 0,9 0,6 0,6

religieuze zelfperceptie (beslist gelovig i.p.v. enigszins of  
niet gelovig) 0,7* 1,2 0,8

individuele praktisering

bidden (minstens één keer per dag i.p.v. minder of nooit) 1,2 0,9 1,9

ervaring

religieuze ervaring (zeker dat ooit gehad i.p.v. twijfelt of niet) 1,2 1,9* 1,1

nieuwe spiritualiteit

religieuze individualisering (zeer geïnd. i.p.v. minder of niet) 0,9 0,9 0,9

zoekreligiositeit (sterk zoekgericht i.p.v. minder of niet) 1,2 0,9 2,1

belangstelling voor alternatieve spiritualiteit (leest minstens 
drie tijdschriften i.p.v. minder of niet) 1,6** 0,6 0,6

a Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad. Significantie: * p < 0,10; ** p < 0,05;  
*** p < 0,01 en **** p < 0,001 (eenzijdige toets).

Bron: God in Nederland ’06
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Individualisering, een zoekoriëntatie en de belangstelling voor alternatieve denk-
beelden en praktijken zijn typerend voor de nieuwe spiritualiteit, die zich voor-
namelijk buiten de kerkmuren en voor een deel ook buiten de christelijke traditie 
ontwikkelt. Te oordelen naar de uitkomsten betreft het geen milieu waarin maat-
schappelijke inzet ontbreekt of negatief wordt gewaardeerd.

Ook uit deze analyses komt de deelname aan het kerkelijk leven naar voren als 
de overheersende stimulans voor het doen van vrijwilligerswerk, de rol van andere 
levensbeschouwelijke aspecten is duidelijk beperkter. Kijken we naar de tijd die 
wordt uitgetrokken voor het vrijwilligerswerk, dan ziet het beeld er anders uit (tabel 
7.4). Nog altijd doet kerkgang ter zake, maar nu wordt zij overvleugeld door de 
ervaringsdimensie, terwijl ook bidden en orthodoxe opvattingen van belang zijn 
– respectievelijk verbonden met een ruimere en een geringere tijdinvestering. Een 
uitsplitsing naar kerkrichting laten we achterwege, vanwege de te lage aantallen.8

Tabel 7.4
Investeren van minimaal drie uur per week in vrijwilligerswerk, naar kerkgang en andere 
indicatoren voor levensbeschouwelijke dimensies (gecorrigeerde odds ratio’sa)

hele steek-
proef  
(n = 383)

ong. gec.

kerkelijkheid

kerkgang (regelmatig i.p.v. niet regelmatig) 2,1*** 1,8*

geloof

transcendentiegeloof (deïst of ietsist i.p.v. agnost of atheïst) 0,7

christelijke orthodoxie (zeer orthodox i.p.v. minder of niet) 0,6*

religieuze zelfperceptie (beslist gelovig i.p.v. enigszins of niet gelovig) 0,9

individuele praktisering

bidden (minstens één keer per dag i.p.v. minder of nooit) 1,8**

ervaring

religieuze ervaring (zeker dat ooit gehad i.p.v. twijfelt of niet) 2,1***

nieuwe spiritualiteit

religieuze individualisering (zeer geïnd. i.p.v. minder of niet) 0,8

zoekreligiositeit (sterk zoekgericht i.p.v. minder of niet) 1,1

belangstelling alternatieve spiritualiteit (leest minstens drie tijdschriften i.p.v. minder of 
niet) 1,4

a Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad. Significantie: * p < 0,10; ** p < 0,05; 
*** p < 0,01 en **** p < 0,001 (eenzijdige toets).

Bron: God in Nederland ’06
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In de tabel 7.5 worden, dit maal via gegevens uit het onderzoek Culturele Verande-
ringen in Nederland (cv) van 2004, de statistische effecten van kerkgang en deno-
minatie en andere kenmerken nagegaan op twee indicatoren voor het verrichten 
van vrijwilligerswerk, ten eerste het gemiddeld minstens een uur per week actief 
zijn en ten tweede het doen van werk voor andere organisaties dan godsdienstige en 
levensbeschouwelijke (het ‘regelmatige vrijwilligerswerk’ en ‘seculier vrijwilligers-
werk’). Nagegaan wordt of kerkgang een positief effect behoudt als rekening wordt 
gehouden met denominaties, enkele sociale en culturele kenmerken en, in het geval 
van seculier vrijwilligerswerk, bovendien nog met het verrichten van vrijwilligers-
werk voor een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie. Tevens zijn twee 
indicatoren van seculier sociaal kapitaal in de analyse opgenomen: de frequentie van 
contacten met vrienden en het vertrouwen in medemensen.

Tabel 7.5
Achtergronden van vrijwilligerswerk: gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingena

regelmatig vrijwilligerswerk seculier vrijwilligerswerk

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

minstens tweewekelijks kerkgaand 2,5** 2,2** 2,1** 1,7** 1,4* 1,4* 1,0

kerkgenootschap:

geen i.p.v. rooms-katholiek 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9

PKN i.p.v. rooms-katholiek 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0

heeft minstens eens per week contact 
met vrienden 1,3* 1,4** 1,4**

vindt de meeste mensen in het algemeen 
‘wel te vertrouwen’ 1,4 1,1 1,1

doet vrijwilligerswerk voor een godsdien-
stige of levensbeschouwelijke organisatie 3,3**

a Deze analyses zijn beperkt tot onkerkelijken, katholieken en PKN’ers; de ‘overigen’ blijven buiten beschouwing. 
Vermeld zijn de relatieve kansenverhoudingen: naarmate die meer naar boven van 1 afwijken, is de 
oververtegenwoordiging van de categorie in de eerste kolom groter onder de vrijwilligers, naarmate ze sterker naar 
beneden afwijken, is de ondervertegenwoordiging groter. Significantie: * p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig). Er is 
weer gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid.

Bron: SCP (CV’04)

Wat het regelmatige vrijwilligerswerk betreft (de eerste drie cijferkolommen van 
tabel 7.5), heeft het substantiële statistische effect van kerkgang weinig te lijden 
onder de toevoeging van denominaties. Mensen met veel vriendencontacten zijn 
meer geneigd tot vrijwilligerswerk, maar kerkgang blijft het grootste verschil 
maken. In de laatste vier cijferkolommen van de tabel gaat het om de statistische 



165Religie en participatie

verklaring van de deelname aan seculier vrijwilligerswerk, dat wil zeggen het (wel 
eens) doen van vrijwilligerswerk voor andere organisaties dan godsdienstige en 
levensbeschouwelijke. Het effect van kerkgang is hier minder dan bij het regelmatige 
vrijwilligerswerk (waarbij het puur ging om de tijdbesteding en deze ook kerkelijk 
vrijwilligerswerk zal betreffen). Opnieuw tempert toevoeging van denominaties het 
effect van kerkgang enigszins, maar blijft het bestaan, ondanks de correctie voor 
sociale en culturele kenmerken. Het verdwijnt in de laatste kolom echter wel hele-
maal als de deelname aan religieus en levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk wordt 
toegevoegd. Het is aannemelijk dat vrijwilligerswerk voor de kerk vaak dienst doet 
als stepping stone naar ander vrijwilligerswerk (vgl. Jackson et al. 1995; Dekker en De 
Hart 2002; Ruiter en De Graaf 2006; Ruiter 2008).

De bevindingen bevestigen het belang van kerkgang. Hoe zou het effect van 
kerkgang op vrijwilligerswerk tot stand kunnen komen? Hypothetisch kan er sprake 
zijn van een netwerkmechanisme en van een moreel mechanisme. In het eerste 
geval is van belang dat mensen relaties met elkaar ontwikkelen die verbonden zijn 
met de kerkelijke deelname en dat die relaties het makkelijker maken om mensen 
te mobiliseren voor vrijwilligerswerk (en het moeilijker maken om zich daaraan te 
onttrekken). In het tweede geval gaat het om de rol van de kerk als morele gemeen-
schap: binnen de kerken worden normen gepropageerd, die mensen stimuleren tot 
sociale activiteiten. Via religieuze socialisatieprocessen binnen en buiten de betrok-
ken gezinnen worden prosociale waarden geïnternaliseerd. Het willen voegen van de 
daad bij het Woord zal bij individuele gelovigen zeker een rol spelen om vrijwilligers-
werk te doen, maar belangrijk lijkt toch vooral een combinatie van kenmerken: het 
deel uitmaken van een sociaal netwerk (de kerkelijke gemeente of parochie) met zeer 
regelmatige face-to-facecontacten, waarin prosociale waarden sterk worden gepro-
pageerd en dat op allerlei wijzen is gerelateerd aan de lokale gemeenschap en ideële 
organisaties.

Zijn de effecten van het kerkelijk leven te vergelijken met die van seculiere vrijwillige 
associaties (bijvoorbeeld sportclubs, waar veelal meerdere keren per week geza-
menlijk wordt getraind en gesport) of meer informele groepen waaraan mensen op 
min of meer regelmatige basis deelnemen? (zie Campbell en Yonish 2003; Wuthnow 
1994a) Als de stimulerende rol van kerkgang vooral een kwestie van netwerken zou 
zijn, dan zou participatie in andere vrijwillige organisaties een vergelijkbaar positief 
effect moeten hebben. De analyses zijn daarom herhaald voor sportverenigingen (zie 
bijlagetabel B7.4 op www.scp.nl bij dit rapport; Dekker en De Hart 2006a: 336). Hier-
voor wordt ook veel vrijwilligerswerk verricht (13% doet dat wel eens, tegen 10% voor 
godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties) en anders dan bij veel andere 
organisaties mag ook bij sportverenigingen worden vermoed dat lidmaatschap veelal 
gepaard gaat met feitelijke participatie en met contacten met andere leden. Er blijkt 
geen verschil tussen kerkgang en lidmaatschap van een sportvereniging te bestaan 
als het gaat om de relatie met regelmatig vrijwilligerswerk, maar wel als het gaat om 
de relatie met vrijwilligerswerk op een ander terrein dan waarop men participeert 
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als lid. Terwijl tabel 7.5 een positieve relatie liet zien tussen kerkgang en seculier 
vrijwilligerswerk, is er geen en in tendentie zelfs een negatieve relatie tussen geor-
ganiseerde sportdeelname en ‘niet-sportief’ vrijwilligerswerk. Vaker dan kerkleden 
beperken sporters hun vrijwilligerswerk dus vaker tot de eigen organisatie.9

Religieuze orthodoxie en vrijwilligerswerk
Volgens een recent onderzoek dat de Evangelische Omroep onder zijn achterban liet 
uitvoeren besteedt 84% daarvan minstens één dagdeel, en 17% zelfs meer dan drie 
dagdelen per week aan kerkelijke activiteiten (vergaderingen, gebedsgroepen, bijbel-
studie e.d.) en bekleedt 15% een ambt in zijn kerkelijke gemeente, met de Evangeli-
sche gelovigen als actiefste subgroep (Dekker en Vollbehr 2007). De sterke interne 
cohesie van deze geloofsgroepen komt ook uit het meest recente God in Nederland-
onderzoek weer naar voren. In de kleinere, behoudende protestantse kerkgenoot-
schappen leven sterke gevoelens van verbondenheid met de eigen kerk en met 
geloofsgenoten. De ontmoeting met de laatsten speelt in deze kringen, naar eigen 
zeggen, een belangrijke rol bij de kerkgang (Bernts et al. 2007: 19-24). Het gaat om 
een bevolkingsdeel waarbij het geloof op veel levensterreinen blijkt door te werken 
(niet alleen in de geld- en tijdbesteding, maar ook bij onder meer de opvoeding, 
politieke keuzes, het mediagebruik, de kledingstijl, de seksuele moraal) en dat wordt 
gekenmerkt door een uitgesproken geloofsdiscipline. Het eo-onderzoek concludeert 
dat gemeenschapszin vooral vorm krijgt in eigen kring (Dekker en Vollbehr 2007; 
vgl. andere studies, zoals Dekker en Peters 1989; Stoffels 1990, 1995; Vellenga 1991).

Het is al vaker waargenomen. Eerder onderzoek heeft geleerd dat, onder de grote, 
traditionele godsdienstige groepen in ons land, de gereformeerden zich het meest op 
kerkelijk vrijwilligerswerk concentreren; Nederlands hervormden doen dat minder en 
katholieken nog minder. De meest hechte en behoudende stromingen (zoals, in ons 
land, de Gereformeerde Bond in de voormalige hervormde kerk en de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt) beperken hun aandacht het sterkst tot de eigen kerkelijke 
kring (Hoge en Yang 1994; Hoge et al. 1998; voor ons land: De Hart en Dekker 2005; 
Reitsma 2007). Religieus particularisme is negatief gerelateerd aan het doen van 
vrijwilligerswerk voor seculiere organisaties (Reitsma 2007). Tabel 7.6 laat opnieuw 
zien dat religieus conservatisme ook wat betreft de maatschappelijke inzet gepaard 
gaat met een gesloten milieu. De leden van de kleine kerkgenootschappen, orthodoxe 
gelovigen, regelmatige kerkgangers en frequente bidders verrichten hun vrijwilligers-
werk voornamelijk ten behoeve van de eigen, plaatselijke geloofsgemeenschap.

De God van rechtzinnig Nederland is een jaloerse God en zijn gelovigen wel in de 
wereld maar niet van de wereld. Het is echter mogelijk dat niet alleen ideologische 
beslissingen of sociale netwerken een rol spelen, maar dat de geringe oriëntatie op 
algemeen vrijwilligerswerk mede een kwestie is van simpel tijdgebrek. Deze groep 
steekt relatief veel energie in zijn religieuze gemeenschap (via vrijwilligerswerk10, 
kerkgang en andere wijzen van godsdienstige deelname; zie boven), wordt bijvoor-
beeld ook gekenmerkt door een sterk arbeidsethos en beschikt, net als de rest der 
mensheid, al die tijd nu eenmaal over niet meer dan 24 uren in een etmaal.11
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Tabel 7.6
Vrijwilligerswerk ten behoeve van de eigen geloofsgemeenschap en vrijwilligerswerk in het 
algemeen, naar religieus kenmerk, onder kerkleden (in procenten en in uren)

(1) % dat  
vrijwilligers- 
werk doet

(2) % dat  
vrijwilligerswerk  
doet voor 
de eigen,  
lokale kerka

% van vrijwilligerswerk 
dat is gericht op de 
eigen, lokale kerk: 
qua deelnameb

% van vrijwilligers-
werk dat is gericht op 
de eigen, lokale kerk: 
qua uren

kerkrichting

rooms-katholiek 43 11 26 .

PKN 49 24 49 .

overig 48 41 83 84

kerkgang

regelmatig 57 47 82 64

soms 46 7 15 .

hoogst enkele keer 37 6 16 .

nooit 29 2 7 .

frequentie bidden

minstens één keer per dag 49 36 73 79

minder 39 5 13 .

nooit 41 5 12 .

christelijke orthodoxie

zeer orthodox 49 35 71 83

midden 40 16 40 .

weinig orthodox 47 9 19 .

alle kerkleden 46 22 48 72
a Antwoordt ‘ja’ op de vraag: Bent u als vrijwilliger actief in uw eigen parochie, protestantse gemeente of religieuze groep?
b Cijfers: (1)/(2)*100. Hetzelfde is in de laatste kolom van de tabel gedaan voor de uren besteed aan vrijwilligerswerk.
. = te klein aantal (n < 50).

Bron: God in Nederland ’06

Christenmigranten
Vandaag de dag tellen veel wijken in de grote steden tempels, moskeeën, gebeds-
ruimtes, schrijnen en christelijke kerken met veelal exotische namen. Daarnaast 
bestaan er talrijke informele religieuze samenkomsten, huiskamerkerken, bijbel-
studiegroepjes, paraliturgische groepen, buurtfestivals enzovoort. Het religieuze 
landschap oogt daardoor gevarieerder en minder Europees dan ooit. In hoofdstuk 6 
is ingegaan op het vrijwilligerswerk onder etnische minderheden en de religieuze en 
maatschappelijke participatie van groepen moslims. Hier beperken we ons tot een 
korte passage over de christelijke migrantenkerken. Die zijn er namelijk ook: chris-
telijke migranten, en nog niet zo weinig bovendien. Nederland telt er momenteel 
naar schatting meer dan een miljoen (geregistreerd en ongeregistreerd)12; het aantal 
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migrantenkerken (bijna 1000) is ruim twee keer zo groot als het aantal moskeeën 
(Broer 2004; Van den Broek 2004; Euser et al. 2006; Jansen en Stoffels 2008). Zij zijn 
overwegend in de Randstad gevestigd (in het bijzonder Amsterdam-Zuidoost) en 
het merendeel is katholiek. Soms blijven de gelovigen deel uitmaken van de religi-
euze gemeenschap in het land van herkomst, soms sluiten zij zich aan bij de in ons 
land gevestigde kerken. Een deel sticht eigen onafhankelijke christelijke gemeen-
schappen en is aangesloten bij migrantenkerken. Die hebben vaak een informeel of 
laagkerkelijk karakter (huisgemeenten, bijbelkringen, gebedskringen) en de grootte 
varieert van enkele tientallen tot enkele honderden leden.13 Waar sprake is van 
institutionalisering gaat het overwegend om lokale gemeentevorming, gericht op 
een specifieke bevolkingsgroep (bv. Ghanezen in de Amsterdamse Bijlmermeer). De 
participatiegraad is vaak hoog14 en de verscheidenheid (in leer, praktisering, leefstijl 
en cultuur) groot, evenals de dynamiek – voortdurend komen er nieuwe gemeentes 
bij. De sterkste groei lijkt te bestaan bij de gemeenschappen rond een charismatische 
voorganger, meestal van het pentecostale type. Veel gevestigde christelijke kerken 
steken nogal wat energie in de incorporatie van de nieuwe etnische groepen in hun 
geloofsgemeenschappen.

In deze paragraaf geen cijfers die betrekking hebben op de deelname aan het vrijwil-
ligerswerk door deze groepen. Vooral in de Verenigde Staten bestaat een langere 
onderzoekstraditie met betrekking tot immigrantenreligies (zie de overzichten in 
bv. Warner en Wittner 1998; Ebaugh 2000; Ebaugh en Chafetz 2000, 2002; Haddad 
et al. 2003; Leonard et al. 2005; Jamal 2005). In ons land daarentegen kan helaas pas 
recent worden gesproken van enigszins systematische aandacht voor de bijdrage van 
de migrantenkerken aan de civil society en wat eerste aanzetten tot sociaalweten-
schappelijk onderzoek daarnaar (zie o.a. Blauw 2000; Ferrier 2002; Wijsen 2003; Van 
den Broek 2004; Van der Sar en Visser 2006; Castillo Guerra et al. 2006; Euser et al. 
2006; Jansen en Stoffels 2008). Vooralsnog is dit laatste lokaal beperkt en doorgaans 
kleinschalig, en drijft het nogal sterk op de impressies van de onderzoekers. Het 
gaat voornamelijk om casestudies en heeft nog geen gegevens opgeleverd die goed 
vergelijkbaar zijn met wat eerder over de mainstream christelijke kerken werd gecon-
stateerd. Veel is over de migranten bekend, als het gaat om hun land van herkomst 
en sociaal economische milieu, hun positie op de arbeidsmarkt, schoolkeuze en 
schoolprestaties, hun familieleven en sociale netwerken. Erg weinig weten we nog 
over hun religieuze beleving en de rol die deze speelt bij het migratie- en integratie-
proces, over de religieuze organisatiewijzen, spanningen in multi-etnische groepen 
of tussen generaties, transnationale religieuze netwerken en de religieuze banden 
tussen de Nederlandse gelovigen en de gemeenschappen in het thuisland (Ebaugh 
2003; Ebaugh en Chafetz 2002; vgl. Warner en Wittner 1998).

Verba et al. (1995) hebben laten zien dat veel mensen die vanwege hun oplei-
dingniveau en achtergrond anders veroordeeld zouden zijn tot maatschappelijke 
passiviteit, via hun kerkelijke activiteiten vaardigheden kunnen ontwikkelen die de 
weg openen voor een succesvolle participatie op andere sociale terreinen. Dat lijkt 
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zeker op te gaan voor de migrantenkerken die zich in een breed scala manifesteren 
aan de marge van grootschalige ontwikkelingen als de vorming van de Protestantse 
Kerk in Nederland en veranderingen in de rooms-katholieke kerk in Nederland. Zij 
lijken een aanzienlijke rol te spelen bij de opvang en integratie van nieuwkomers in 
de Nederlandse samenleving, bieden een ontmoetingsplaats met geestverwanten in 
een land dat vaak nog onvertrouwd is en verlenen geestelijke hulp of begeleiding bij 
ingrijpende gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, rouwverwerking, ontslag, relatie-
problemen). Dat gebeurt op formele maar vooral op informele en vrijwillige basis. 
Daarnaast geven de geloofsgemeenschappen praktische bijstand door de migranten 
op allerlei terreinen wegwijs te maken in de nieuwe maatschappij (bij het aanvragen 
en gebruiken van voorzieningen, bij medische zorg en onderwijs, bij sollicitaties en 
ontslag). Bijna allemaal zijn ze erop gespitst via netwerken van steun en hulp de par-
ticipatie van hun leden in de Nederlandse samenleving te bevorderen (voor voorbeel-
den zie Van der Sar en Visser 2006). Via al deze vormen van vrijwillige inzet dragen 
de kerken bij aan een goede sociale infrastructuur voor migranten en fungeren ze als 
communicatiekanalen – als spreekbuis voor migranten, maar ook als intermediair 
en aanspreekpunt van die overheid waar zij migranten wil bereiken. Bij het slechten 
van taal- en cultuurbarrières blijken de voorgangers van de kerken niet zelden een 
cruciale schakel te vormen (Euser et al. 2006: 43 e.v.).

7.4 Conclusies en slotbeschouwing

Sinds de profeten van Israël is in naam van de God van het monotheïsme het barm-
hartigheidideaal uitgedragen als een imperatief om in actie te komen – door Jezus, 
Paulus, de rabbijnen en later ook in de Koran. Het is de vraag of bij een dergelijke 
religieus geïnspireerde actieve sociale inzet ooit meer dan minderheden betrokken 
zijn geweest. Ook in de dagen van Amos gaven zijn geloofsgenoten de voorkeur aan 
de minder veeleisende religieuze volvoering van cultische ceremonieën en tempel-
riten. In onze streken hebben de kerken aan de wieg gestaan van tal van vormen 
van sociaal engagement en filantropische initiatieven. En andersom: menig filan-
troop van het eerste uur vond zijn inspiratie in het christelijk geloof. Dat gold in de 
negentiende eeuw bijvoorbeeld voor het verlichte protestantisme van de grondleg-
gers van het Nut en voor de maatschappelijke betrokkenheid die in de protestantse 
opwekkingsbeweging van het Réveil leidde tot concrete initiatieven, zoals die van de 
befaamde Betuwse predikant O.G. Heldring.

Vanuit het perspectief van de civil society werkt religie naar uiteenlopende kanten. 
Zij heeft gefungeerd als antidotum tegen maar ook als bron van individualisering. 
Zij gaat gepaard met sociale bindingen en collectieve rituelen, met een gedeelde 
identiteit, herinneringen en tradities, maar kan tevens de persoonlijke geloofsbeslis-
sing en individuele relatie met God radicaliseren (Beck 2008). Zij vormt de gelovigen 
in prosociale normen en waarden, stimuleert actieve inzet voor een betere samenle-
ving, maar kan mensen eveneens juist tot verregaande wereldmijding brengen en tot 
concentratie van hun inzet op de eigen gemeenschap.
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De theoloog Kuitert heeft gesproken van ‘de verpopping van het christendom’: de 
kerken hebben er sterk aan bijgedragen dat humaniteit en bekommernis om de 
medemens fundamentele elementen van onze cultuur zijn geworden, maar daarmee 
zit hun werk erop en ze moeten niet krampachtig blijven streven naar zelfhandha-
ving (Kuitert 200: 279). Geredeneerd vanuit de thematiek van dit hoofdstuk gaat deze 
stelling toch voorbij aan het sociologische belang van de kerken. Ook in een ontker-
kelijkende samenleving als de onze lijkt de rol van de kerken nog niet uitgespeeld 
(voor een staalkaart van hedendaagse voorbeelden zie Hendriks 2004). Kerken zijn 
niet alleen maar organisaties, zij zijn ook gemeenschappen van mensen. Kerkelijke 
deelname is verbonden met sociaal kapitaal: het brengt mensen in contact met 
sociale netwerken en een moraal van medemenselijkheid. Dat is trouwens niet uniek 
voor het kerkelijk leven: het geldt ook voor veel informele relaties en het verenigings-
leven.

Bij de kerkgang wordt niet alleen voor eigen parochie gepreekt. De leden van de 
grote kerken zijn sterker gericht op activiteiten die de bredere samenleving ten goede 
komen. Kleinere, orthodoxe en zeer gelovige groepen steken hun energie veeleer in 
hun eigen geloofsgemeenschap, waarvan alleen hun medegelovigen profiteren. Het 
is een gegeven dat ook in andere landen is waargenomen (Hoge en Yang 1994; Hoge 
et al. 1998; Wuthnow 1999) en dat zich uitstrekt tot vormen van maatschappelijke 
inzet die hier buiten beschouwing bleven, zoals spontane, informele hulp en de inzet 
ten bate van bijvoorbeeld politieke issues of het milieu (Campbell en Yonish 2003). 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hiervoor ideologische (theologische) rede-
nen doorslaggevend zijn, of een sterkere groepscohesie en wantrouwen tegenover 
de buitenwereld. Misschien spelen wel eerder praktische overwegingen een rol. De 
leden van kleine, rechtzinnige kerkgenootschappen steken naar verhouding veel tijd 
in hun godsdienstige beleving. Als er dan ook nog een aantal uren kerkelijk vrijwilli-
gerswerk bij komen (wat in die kringen vrij gebruikelijk is), zou wel eens vaak de tijd 
kunnen ontbreken om daarnaast nog seculier activisme te ontplooien.

Vier op de tien Nederlanders zijn aangesloten bij een kerk en slechts 16% bezoekt 
regelmatig godsdienstige bijeenkomsten; 62% beschouwt zich echter als op zijn 
minst enigszins als ‘een gelovig mens’ en bijna de helft sluit niet uit ooit op een 
of andere wijze de aanwezigheid van ‘een hogere macht, hogere kracht of God’ te 
hebben ervaren. De katholieke coryfee Anton van Duinkerken telde in zijn tijd meer 
parochianen dan gelovigen om zich heen, in het hedendaagse Nederland ligt de 
verhouding duidelijk omgekeerd (Bernts et al. 2007; Janssen 2002: 16; vgl. Van der 
Plas 2000: 166). Hoewel het zeker voorbarig is om te concluderen tot het verdwijnen 
van religie uit de moderne samenleving, geven de ontwikkelingen van de afgelopen 
halve eeuw wel aanleiding tot vragen over het vermogen van de gevestigde religie 
om mensen in de toekomst nog te inspireren en te mobiliseren tot maatschappelijke 
inzet.

Eerder dan van het verdwijnen van de religie lijkt er sprake van een individua-
lisering van de betrokkenheid bij religie en spiritualiteit. Daarvan en van waar dit 
toe leidt levert de bonte wereld van New Age (maar trouwens ook die van de andere 
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groeisector op de levensbeschouwelijke markt: de evangelische beweging) vele 
illustraties. Het zwaartepunt ligt bij het individuele heil en de eigen weg die je hebt 
te gaan, op de persoonlijke keuze en authenticiteit. De subjectieve verwerking en de 
innerlijke ervaring worden gezien als criterium van waarheid. Tegen die achtergrond 
zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de huidige opstelling van de kerken tegen-
over hun vrijwilligers (Bernts 1998; Van Knippenberg 2003). Een obligate referentie 
naar het gebod van de naastenliefde volstaat niet. De individualisering stopt niet 
bij de kerkdeuren. Net zo min als andere maatschappelijke organisaties kunnen de 
hedendaagse kerken uitgaan van de vanzelfsprekende (en vroeger veelal levenslange) 
loyaliteit van hun leden. De band tussen geloof en zorg voor de medemens mag dan 
oud zijn, zij zal in elke historische periode opnieuw gedefinieerd moeten worden en 
relevant gemaakt voor de levenswereld van de gelovigen.
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Noten

1 Sinds de franciscaanse generaal Bonaventura (1217-1274) en later nog sterker door 
Willem van Ockam (1284-1347) zijn in de kerk van Rome de goede werken als verdienste 
tegenover God en voorbereiding op de genade steeds sterker naar voren geschoven. Bij 
de latere Reformatoren kwamen de uitwassen van de doctrine overigens onder vuur te 
liggen, onder verwijzing naar de predestinatieleer van Augustinus.

2 o.a. Troeltsch 1912; Greeley 2000; Bane et al. 2005; Beyerlein en Hipp 2006.
3 Bane et al. 2005.
4 Zo is wel gesteld dat katholieken, via hun assimilatie in een dominant protestantse 

omgeving, veel trekken van de protestantse traditie hebben overgenomen, zoals een 
democratischer en individualistischer ethos (Coleman 1978; voor de Verenigde Staten: zie 
Varacalli 2000 en 2005).

5 Voor hedendaagse Nederlandse katholieken heeft religie veel minder met kerkelijkheid te 
maken dan voor protestanten. Zij zijn ook veel minder geneigd zich tot de kerk of een ker-
kelijke vertegenwoordiger te wenden voor steun en raad. Ook zijn zij veel minder gericht 
op de plaatselijke gemeenschap van geloofsgenoten (en meer op de kerk als geheel) en 
vormt de ontmoeting met dezen voor hen minder een reden om ter kerke te gaan (Bernts 
et al. 2007: hoofdstuk 1).

6 Recente vergelijkbare uitkomsten o.a. in Bernts et al. 2007: 90-91. Het laatste God in 
Nederland-onderzoek levert voor de verschillende groepen de volgende percentages vrij-
willigers op: ongelovig buitenkerkelijk (29%), gelovig buitenkerkelijk (28%), nominaal 
katholiek (31%), kerks katholiek (50%), nominaal pkn (36%), kerks pkn (57%). pkn 
staat voor Protestantse Kerk in Nederland.

7 Dat blijkt wanneer we het percentage vrijwilligers dat actief is ten behoeve van de eigen, 
respectievelijk een andere organisatie afzetten tegen het percentage dat in enigerlei vorm 
vrijwilligerswerk doet. Overigens is tijdinvestering hierbij natuurlijk een factor. Waar 
de werkzaamheden tijdsintensief zijn (zoals bij veel kerkelijk vrijwilligerswerk) resteren 
simpelweg weinig uren voor ander vrijwilligerswerk.

8 Het gaat om 77 Rooms-katholieken, respectievelijk 71 pkn’ers.
9 De effecten van lidmaatschap van een sportvereniging op regelmatig vrijwilligerswerk 

bedragen 2,1 en 2,2 (ongecorrigeerde en voor sociaal en cultureel vrijwilligerswerk 
gecorrigeerde relatieve kansenverhouding); bij seculier vrijwilligerswerk, met uitzonde-
ring van sport, bedragen die effecten respectievelijk 0,9 en 0,8 (p = 0,09), en 0,7 (p = 0,02) 
respectievelijk 0,x (p = y) als ook nog rekening wordt gehouden met sportvrijwilligers-
werk. 

10 De leden van de kleine protestantse kerken besteden gemiddeld ruim een uur per week 
meer aan vrijwilligerswerk dat gericht is op hun eigen gemeente of religieuze groep dan 
de leden van de grote kerkgenootschappen (5,4 tegen 4,4 uur). Terwijl het percentage 
kerkgangers onder de bevolking al sinds langere tijd daalt, leren analyses op basis van 
tijdbestedingsonderzoek dat het meest gelovige bevolkingsdeel juist steeds meer tijd 
besteedt aan zijn geloofsbeoefening (zie: www.tijdbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/
vrijwilligerswerk/godsdienst/ 20061018.html). 

11 Tijdsdruk is een belangrijke factor met betrekking tot het doen van vrijwilligerswerk en, 
zoals eerder aangetoond, kerkse protestanten beschikken over minder netto vrije uren 
per week. Uit dezelfde gegevens bleek dat ze ook vaker het gevoel hebben in hun vrije 
uren tijd tekort te komen. Wel lijkt het effect van kerkgang duidelijk sterker dan dat van 
objectief gemeten of subjectief ervaren tijdsdruk (De Hart 1999a, 1999b). In hoeverre dit 
ook geldt voor seculier gericht vrijwilligerswerk is onduidelijk.
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12 Stoffels komt tot een schatting van 1.314.500 christenimmigranten in ons land. In 
Amsterdam zijn zo’n 200 immigrantenkerken gehuisvest, in Rotterdam ongeveer 90 en 
in Den Haag meer dan 100 (Jansen en Stoffels 2008: 16, 19).

13 Euser et al. komen, voortredenerend op de inventarisaties van Van den Broek, op mini-
maal 930 religieuze migrantengemeenschappen in het huidige Nederland (Euser et al. 
2006: 36; Van den Broek 2004).

14 Euser et al. schatten dat bijvoorbeeld de Amsterdamse migrantenkerken 24.000 regelma-
tige bezoekers tellen, tegen ca. 2500 kerkgangers bij de pkn in dezelfde stad (Euser et al. 
2006: 40).



174 Religie en participatie

Literatuur

Bane, M.J., B. Coffin en R. Higgins (red.) (2005). Taking faith seriously. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

Barry, J.S. (1996). How a flat tax would affect charitable contributions. Washington, dc: The 
Heritage Foundation.

Beck, U. (2008). Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential der 
Religionen. Frankfurt am Main/Leipzig: Verlag der Weltreligionen/Insel Verlag.

Becker, P.E. en P.H. Dhingra (2001). Religious involvement and volunteering: 
implications for civil society. In: Sociology of Religion, jg. 63, nr. 3, p. 315-335.

Bekkers, R. (2004). Giving and volunteering in the Netherlands: psychological and sociological 
perspectives (dissertatie). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Bernts T. (1998). Pal voor de kerk. Vrijwilligerswerk in katholieke parochies. Nijmegen: Kaski.
Bernts, T., G. Dekker en J. de Hart (2007). God in Nederland 1996-2006. Kampen: Ten Have.
Beyerlein, K. en J.R. Hipp (2006). From pews to participation. In: Social Problems, jg. 53, 

nr. 1, p. 97-117.
Blauw, J. (2000). Migrantenkerken in Nederland. In: de Remonstrantste Broederschap 

(red.), Eén van geest; over migrantenkerken in Nederland (p. 5-11). Utrecht: lbn 
(Remonstrants vlugschrift 16).

Bowen, K. (1999). Religion, volunteering and charitable giving. Toronto: Canadian Centre for 
Philanthropy.

Broek, A.P. van den (2004). Ieder hoorde in zijn eigen taal. Inventarisatie van kerken voor – en van 
– nieuwkomers en migranten in Nederland. Amsterdam: Raad van Kerken/skin.

Brown, R.K. en R.E. Brown (2003). Faith and works: church-based social 
kapitalresources ad African American political activism. In: Social Forces, jg. 82, nr. 2, 
p. 617-641.

Campbell, D.E. en S.J. Yonish (2003). Religion and volunteering in America. In: C. Smidt 
(red.), Religion as social capital: producing the common good (p. 87-106). Waco: Baylor 
University Press.

Canatan, K., C.H. Oudijk en A. Ljamai (2003). De maatschappelijke rol van de Rotterdamse 
moskeeën. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek.

Castillo Guerra, J., F. Wijsen en M. Steggerda (2006). Een gebedshuis voor alle volken. 
Zoetermeer: Boekencentrum.

Cnaan, R.A., A. Kasternakis en R. Wineburg (1993). Religious people, religious 
congregations, and volunteerism in human services: is there a link? In: Nonprofit and 
Voluntary Quarterly, jg. 22, p. 33-52.

Cnaan, R.A., R.J. Wineburg en S.C. Boddie (1999). The newer deal: social work and religion in 
partnership. New York: Columbia University Press.

Coleman, J.A. (1978). The evolution of Dutch Catholicism 1958-1974. Berkeley: University of 
California.

Dekker, P. en J. de Hart (2000). Kerkelijkheid en maatschappelijke participatie in 
Nederland. In: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal 
kapitaal en politieke cultuur (p. 147-174). Leuven/Leusden: Acco.

Dekker, P. en J. de Hart (2001). Levensbeschouwing en vrijwilligerswerk. Het belang van 
netwerken in een seculariserende samenleving. In: Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 2, 
nr. 8, p. 9-18.

Dekker, P. en J. de Hart (2002). Het zout der aarde: een analyse van de samenhang tussen 
godsdienstigheid en sociaal kapitaal in Nederland. In: Sociale Wetenschappen, jg. 45, 
nr. 1, p. 45-61.



175Religie en participatie

Dekker, P. en J. de Hart (2006a). Kerkgangers, investeerders in de civil society. In: scp 
(red.), Investeren in vermogen. Sociaal en cultureel rapport 2006 (p. 317-338). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dekker, P. en J. de Hart (2006b). Kerken in de Nederlandse civil society: institutionele 
grondslag en individuele inspiratiebron. In: W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, 
G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum (red.), Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een 
dubbele transformatie (p. 139-170). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Dekker, G. en J. Peters (1989). Gereformeerden in meervoud. Kampen: J.H. Kok.
Dekker, W.H. en W. Vollbehr (2007). De verlegenheid voorbij. Ede: Christelijke Hogeschool.
Ebaugh, H.R. (2000). Religion and the new immigrants. Walnut Creek: AltaMira Press.
Ebaugh, H.R. (2003). Religion and the new immigrants. In: M. Dillon (red.), Handbook of 

the sociology of religion. Cambridge: Cambridge University Press.
Ebaugh, H.R. en J.S. Chafetz (2000). Religion and the new immigrants: continuities and 

adaptations in immigrant congregations. New York: AltaMira Press.
Ebaugh, H.R. en J.S. Chafetz (2002). Religion across borders: transnational immigrant networks. 

Walnut Creek, ca: AltaMira Press.
Edinga, R., I. Wilbrink en L. Sparnaay (2005). Een nieuwe speler op het maatschappelijk 

middenveld. In: vio (Vrijwillige Inzet Onderzocht), jg. 2, nr.1, p. 36-44.
Euser, H., K. Goossen, M. de Vries en S. Wartena (2006). Migranten in Mokum; de betekenis 

van migrantenkerken voor de stad Amsterdam. Amsterdam: Vrije Universiteit (nur 700).
Ferrier, K. (2002). Migrantenkerken. Kampen: Kok.
Flanagan, J.M. (1991). Succesful fundraising. Chicago: Contemporary Books.
Gerard, D. (1985). Values and voluntary work. In: M. Abrams et al. (red.), Values and social 

change in Britain, p. 201-226. New York: Macmillan.
Greeley, A.M. (1997). The other America: religion and social capital. In: The American 

Prospect, jg. 32, p. 68-73.
Greeley, A.M. (2000). The catholic imagination. Berkeley, Calif.: University of California 

Press.
Haddad, Y.Y., J.I. Smith en J.L. Esposito (red.) (2003). Religion and immigration. Walnut 

Creek: AltaMira Press.
Hart, J. de (1999a). Vrijwilligerswerk vanuit tijdbudgetperspectief. In: P. Dekker (red.), 

Vrijwilligerswerk vergeleken. Civil society en vrijwilligerswerk (p. 143-179). Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau.

Hart, J. de (1999b). Godsdienst, maatschappelijke participatie en sociaal kapitaal. 
In: P. Dekker (red.), Vrijwilligerswerk vergeleken (p. 207-248). Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Hart, J. de (2002). Kerkelijke deelname als sociaal kapitaal. Heeft de ontkerkelijking 
gevolgen voor het maatschappelijk engagement? In: H. Geerts en J. van Workum 
(red.), Samenleving in Samenhang. Doet geloven ertoe? (p. 46-71). Nijmegen: Valkhof Pers.

Hart, J. de (2004). Kerk en parochie als bron van sociaal kapitaal. In: C. Sterkens en J. van 
der Meer (red.), Kerk aan de stadsrand (p. 167-189). Budel: Damon.

Hart, J. de, en P. Dekker (2005). Churches as voluntary associations: their contribution to 
democracy as a public voice and source of social and political involvement. 
In: S. Roßteutscher (red.), Democracy and the Role of Associations. Political, organizational 
and Social Contexts (p. 168-196). Londen en New York: Routledge.

Hendriks, J. (red.) (2004). Kijken met andere ogen; een rondreis langs open en gastvrije kerken. 
Kampen: Kok.

Hodgkinson, V.A. (1990). The future of individual giving and volunteering. 
In: R. Wuthnow en V.A. Hodgkinson (red.), Faith and philanthropy in America: exploring 
the role of religion in America’s voluntary sector (p. 284-312). San Francisco: Jossey-Bass Publ.



176 Religie en participatie

Hoge, D.R. en F. Yang (1994). Determinants of religious giving in American 
denominations. In: Review of Rligious Research, jg. 36, nr. 2, p. 123-148.

Hoge, D.R., C. Zech, P. McNamara en M.J. Donahue (1998). The value of volunteers as 
resources for congregations. In: Journal for the Scientific Study of Religion, jg. 37, nr. 3, 
p. 470-480.

Jackson, E.F., M.D. Bachmeier, J.R. Wood en E.A. Craft (1995). Volunteering and 
charitable giving: do religious and associational ties promote helping behavior? 
In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, jg. 24, nr. 1, p. 59-78.

Jamal, A. (2005). The political participation and engagement of Muslim Americans. 
In: American Political Research, jg. 33, nr. 4, p. 521-544.

Jansen, M. en H. Stoffels (red.) (2006). A moving God. Berlijn: Lit Verlag Dr. W. Hopf.
Jansen, M. en H. Stoffels (red.) (2008). A moving God: immigrant churches in the Netherlands. 

Wenen: Lit Verlag GmbH & Co.
Janssen, J. (2002). Aan de onbekende God. Nijmegen: sun.
Jongeneel, J.A.B., R. Budiman en J.J. Visser (red.) (1996). Gemeenschapsvorming van 

Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland. Zoetermeer: 
Boekencentrum.

Knippenberg, T. van (2003). Mensen voor mensen. Een theologie van de vrijwilliger in de kerk. 
Breda: Werkboek.

Kuitert, H.M. (2000). Over religie. Aan de lief hebbers onder haar beoefenaars. Baarn: Ten Have.
Lam, P.Y. (2002). As the flocks gather: how religion affects voluntary association 

participation. In: Journal for the Scientific Study of Religion, jg. 41, nr. 3, p. 405-422.
Lam, P.Y. (2006). Religion and civic culture. In: Journal for the Scientific Study of Religion, 

jg. 45, nr. 2, p. 177-193.
Leonard, K.L., A. Stepick, M.A. Vásquez en J. Holdaway (red.) (2005). Immigrant faiths: 

transforming religious life in America. Walnut Creek, ca: AltaMira Press.
McLeod, H. (1981). Religion and the People of Western Europe, 1789-1970. Oxford: Oxford 

University Press.
McNeill, W.H. (1979). Plagues and peoples. Harmondsworth: Penguin books.
Meeks, W.A. (1983). The first urban Christians. New Haven: Yale University Press.
Meeks, W.A. (1993). The origins of Christian morality. New Haven: Yale University Press.
Morris, C. (1972). The discovery of the individual, 1050-1200. Londen: S.P.C.K. for the Church 

Historical Society.
Moynahan, B. (2002). The faith. Londen: Aurum.
O ‘Beirne, M. (2004). Religion in England and Wales. Londen: Home Office.
Park, J.Z. en C. Smith (2000). ‘To whom much has been given…’. In:  Journal for the Scientific 

Study of Religion, jg. 39, nr. 3, p. 272-286.
Plas, M. van der (2000). Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van 

Duinkerken 1903-1968. Amsterdam: Ambo/Anthos.
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. New York: Simon and Schuster.
Queen, E.L. (1996). The religious roots of philanthropy in the west: Judaism, Christianity, and 

Islam. Indianapolis: Indiana University Center on Philanthropy.
Regnerus, M.D., C. Smith, D. Sikkink (1998). Who gives to the poor? In: Journal for the 

Scientific Study of Religion, jg. 37, nr. 3, p. 481-493.
Reitsma, J. (2007). Religiosity and solidarity: dimensions and relationships disentangled and 

tested (dissertatie). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
Ruiter, S. (2008). Association in context and association as context (dissertatie). Wageningen: 

Ponsen & Looijen.
Ruiter, S. en N.D. de Graaf (2006). National context, religiosity and volunteering: results 

from 53 countries. In: American Sociological Review, jg. 71, nr. 2, p. 191-210.



177Religie en participatie

Sar, J. van der, en R. Visser (2006). Gratis en waardevol. Rol, positie en maatschappelijk 
rendement van migrantenkerken in Den Haag. Rotterdam/Den Haag: Drukjoenit/Digicopy.

Scheepers, P. en M. te Grotenhuis (2005). Who cares for the poor in Europe? European 
Sociological Review,  jg. 21, nr. 5, p. 453-465.

Schwadel, P. (2005). Individual, congregational, and denominational effects on church 
members’ civic participation. In: Journal for the Scientific Study of Religion, jg. 44, nr. 2, 
p. 159-171.

Selderhuis , H.J. (red.) (2006). Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis. Kampen: Kok.
Stark, R. (1996). The rise of Christianity. Pinceton: Princeton University Press.
Stoffels, H.C. (1990). Wandelen in het licht. Kampen: Kok.
Stoffels, H.C. (1995). Als een briesende leeuw. Orthodox protestanten in de slag met de tijdgeest. 

Kampen: Kok.
Troeltsch, E. (1912). Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen: Mohr.
Varacalli, J.A. (2000). Bright promise, failed community. Lanham: Lexington Books.
Varacalli, J.A. (2005). The Catholic experience in America. Westport, Conn.: Greenwood Press.
Vellenga, S.J. (1991). Een ondernemende beweging. De groei van de evangelische beweging in 

Nederland. Amsterdam: vu-uitgeverij.
Verba, S., K.L. Schlozman en H.E. Brady (1995). Voice and Equality. Cambridge: Harvard 

University Press.
Warner, R.S. en J.G. Wittner (red.) (1998). Gatherings in diaspora: religious communities and 

the new immigration. Philadelphia: Temple University Press.
Weithman, P.J. (2002). Religion and the obligations of citizenship. Cambridge: Cambridge 

University Press.
Wijsen, F. (2003). ‘Op zondag willen wij onszelf zijn…’ In: C. Hermans (red.), Is er nog 

godsdienst in 2050? (p. 92-111). Budel: Damon.
Wilson, J. en T. Janoski (1995). The contribution of religion to volunteer work. In: 

Sociology of Religion, jg. 56, nr. 2, p. 137-152.
Wilson, J. en M. Musick (1997). Who cares? In: American Sociological Review,  jg. 62, nr. 5, 

p. 694-713.
Wuthnow, R. en V.A. Hodgkinson (eds.) (1990). Faith and Philanthropy in America. San 

Francisco: Jossey-Bass.
Wuthnow, R. (1991). Acts of compassion. Princeton: Princeton University Press.
Wuthnow, R. (1994). Sharing the Journey. New York:  Free Press.
Wuthnow, R. (2004). Saving America? Faith-based services and the future of civil society. 

Princeton/Oxford: Princeton University Press.
Yeung, A.B. (2004). An intricate triangle. In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, jg. 33,  

nr. 3, p. 401-422.
York, M. (1995). The emerging network. A sociology of new age and neo-pagan movements. 

Lanham/Londen: Rowman & Littlefield.



178

8 Generatieverschillen in maatschappelijke waarden en 
vrijwillige inzet

René Bekkers en Stijn Ruiter

In dit hoofdstuk onderzoeken we verschillen die zich in de afgelopen decennia 
tussen generaties voordeden in het aanbod aan vrijwillige inzet in de vorm van lid-
maatschap van maatschappelijke organisaties, vrijwilligerswerk en giften, en geven 
we een schatting tot 2015. We gaan met name in op giften aan maatschappelijke 
organisaties. Deze vorm van vrijwillige inzet neemt toe in omvang en belang, maar 
er is nog weinig over bekend. Hoe groot zijn de generatieverschillen? In hoeverre zijn 
ze toe te schrijven aan verschillen in levensfase en maatschappelijke waarden? Wat 
zijn de consequenties van generatievervanging voor de toekomst van de vrijwillige 
inzet in Nederland? Leidt generatievervanging de komende tien jaar tot een afname 
van vrijwillige inzet?

8.1 Generaties en waarden

Het aanbod aan vrijwillige inzet is van oudsher geconcentreerd onder enkele sociaal-
demografische groepen en onder burgers met specifieke waarden. Een hoger niveau 
van vrijwillige inzet vinden we onder meer onder ouderen, kerkelijke Nederlanders 
en hogeropgeleiden: mensen met meer sociaal vertrouwen, altruïstische waarden en 
een postmaterialistisch waardepatroon (Bekkers 2000; Bekkers en De Graaf 2002; 
De Hart 1999; Dekker en De Hart 2002; Putnam 2000). In welke mate komen de ver-
banden tussen deze kenmerken en vrijwillige inzet voort uit generatieverschillen?

Zijn oudere generaties wel sterker geneigd tot vrijwillige inzet dan jongere genera-
ties? Of is het zo dat Nederlanders zich in de loop van hun leven steeds vaker vrijwil-
lig gaan inzetten? In het eerste geval spreekt men over generatie-effecten, in het 
tweede geval over levensfase-effecten.

Levensfase-effecten doen zich voor door toetreding tot de arbeidsmarkt, het 
kopen van een eigen huis, het vormen van een gezin, de toename van het inkomen, 
pensionering, enzovoort. Generatie-effecten treden op doordat mensen uit dezelfde 
generatie kenmerken en ervaringen met elkaar delen. Dit zijn bijvoorbeeld een kerke-
lijke achtergrond, een bepaalde opleiding, en sociale waardeoriëntaties.

We verwachten dat generatieverschillen de verschillen tussen ouderen en jongeren 
gedeeltelijk verklaren. Oudere generaties zijn vaker kerkelijk en hebben naar ver-
wachting daardoor sterkere altruïstische waarden. Aan de andere kant hebben jon-
gere generaties gemiddeld een hoger opleidingsniveau en vaker postmaterialistische 
waarden. Eerder onderzoek naar lidmaatschappen van maatschappelijke organisa-
ties heeft aangetoond dat de negatieve effecten van ontkerkelijking gecompenseerd 
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zijn door de opleidingsexpansie en het toegenomen postmaterialisme (Bekkers en 
De Graaf 2002). Het is een empirische vraag in hoeverre de effecten van ontkerke-
lijking en vergrijzing elkaar in evenwicht houden, of dat de ene een groter gewicht 
heeft dan de andere.

Generatieverschillen in vrijwillige inzet zijn vaak toegeschreven aan generatiever-
schillen in maatschappelijke waarden: leden van oudere generaties zouden in andere 
tijden zijn opgegroeid, waarin vrijwillige inzet sterker werd gewaardeerd dan nu het 
geval is (Knulst en Van Eijck 2002, 2005). In eerder onderzoek zijn generatieverschil-
len in maatschappelijke waarden echter niet direct vastgesteld. Dat doen we in deze 
bijdrage wel. We besteden aandacht aan drie maatschappelijke waarden die vrijwil-
lige inzet bevorderen: het sociaal vertrouwen, altruïstische waarden, en postmateri-
alisme.

We maken voor onze schattingen gebruik van de gegevens uit het onderzoek Geven 
in Nederland (gin), dat sinds 1997 om het jaar door de werkgroep Filantropische Stu-
dies van de Vrije Universiteit wordt gepubliceerd. De gegevens hebben betrekking op 
de kalenderjaren 1995, 1997, 2001, 2003 en 2005 (voor nadere informatie zie Schuyt 
en Gouwenberg (2005) en de internetbijlage bij dit hoofdstuk op www.scp.nl).

Vertrouwen
Sociaal vertrouwen is de mate waarin mensen vertrouwen hebben in anderen, met 
name in onbekenden (Uslaner 2002). Het is een basale instelling ten opzichte van 
anderen. Wie vertrouwend van aard is, denkt dat mensen het meestal goed bedoelen 
en er niet op uit zijn zo veel mogelijk eigen voordeel te behalen ten koste van ande-
ren. Sociaal vertrouwen wordt doorgaans gemeten aan de hand van de mate van 
instemming met de stelling ‘in het algemeen zijn de meeste mensen te vertrouwen’.1 
Het sociaal vertrouwen is in Nederland van 1972 tot midden jaren negentig toegeno-
men. In 1972 was 38% van de Nederlanders het eens met de bovengenoemde stelling, 
in 1998 was dat toegenomen tot 55% (scp 1999). In mei 2006 zei 47% van de bevol-
king dat mensen over het algemeen te vertrouwen zijn (Bekkers 2006b).

Er zijn enkele specifieke verschillen zichtbaar tussen geboortecohorten in het 
sociaal vertrouwen (zie tabel 8.1). Als rekening wordt gehouden met levensomstan-
digheden en andere maatschappelijke waarden blijkt dat Nederlanders geboren 
tussen 1961 en 1980 minder vaak een sterk vertrouwen hebben in anderen dan Neder-
landers geboren tussen 1921 en 1930. De generatie van voor 1920 heeft overigens nog 
minder vaak een sterk vertrouwen.



180 Generatieverschillen in maatschappelijke waarden en vrijwillige inzet

Tabel 8.1
Generatieverschillen in maatschappelijke waarden, personen van 18 jaar en ouder, 2002 
(in procenten) 

sterk vertrouwen
sterke altruïstische 
waarden postmaterialisme

bruto netto bruto netto bruto netto

geboren na 1980 +1,4 -6,9 -7,9 -5,2 -2,9 -3,0

geboren 1971-1980 -5,3 -14,8 +4,0  +6,1 +3,6  +2,6

geboren 1961-1970 -8,4 -13,7 -2,7 -1,4 -0,0 +2,1

geboren 1951-1960 +2,9 -3,9 -0,3 -2,4 +11,3 +13,1

geboren 1941-1950 +1,1 -1,9 +0,5 +2,0 +3,4 +3,6

geboren 1931-1940 +0,0 +0,7 -0,5 +1,5 +4,9 +4,9

geboren 1921-1930a
29,8 28,2 28,6 22,0 28,6 27,6

geboren voor 1920 -25,1 -26,0 -8,3 -5,9 +10,6 +12,7
a De referentiecategorie is: geboren 1921-1930. Significante verschillen met dit cohort zijn vet gedrukt.
 De volledige resultaten zijn afgedrukt in tabel B8.1 van de internetbijlage bij dit hoofdstuk.

Bron: VU (GIN’03)

Onderzoek van sociologen, economen en politicologen naar de herkomst van sociaal 
vertrouwen laat zien dat de mate van ongelijkheid en de mate van etnische heteroge-
niteit in een gebied negatief samenhangen met het vertrouwen. Burgers hebben een 
lager niveau van sociaal vertrouwen in landen met een grotere inkomensongelijkheid 
(Leigh 2006) en in regio’s met een grotere diversiteit aan etnische groepen (Alesina 
en La Ferrara 2000; Putnam 2007). In de vs is de toename in ongelijkheid na de 
Tweede Wereldoorlog samengegaan met een daling van het vertrouwen van 58% in 
1960 tot 37% in 2000 (Uslaner 2002). Ook in het Verenigd Koninkrijk vond een daling 
van het sociaal vertrouwen plaats na de scherpe toename in de ongelijkheid vanaf het 
tijdperk-Thatcher.

In eerder onderzoek is aangetoond dat een positievere houding ten opzichte van 
anderen in het algemeen zowel deelname aan vrijwilligerswerk bevordert (Uslaner 
2002; Bekkers 2006b) als het doen van giften aan goede doelen (Uslaner 2002; Bek-
kers 2003a). De politicoloog Robert Putnam is bekend geworden met de stelling dat 
deelname aan maatschappelijke organisaties het vertrouwen in anderen bevordert. 
Inderdaad hebben mensen die deelnemen aan maatschappelijke organisaties een 
hoger niveau van sociaal vertrouwen. Longitudinaal onderzoek laat echter zien dat 
deelname aan maatschappelijke organisaties niet leidt tot meer vertrouwen (Clai-
bourn en Martin 2000; Bekkers 2006b). Vertrouwen in anderen is eerder een belang-
rijke voorwaarde om deel te nemen aan maatschappelijke organisaties, die beïnvloed 
wordt door  ontwikkelingspsychologische factoren (Uslaner 2002).
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Altruïstische waarden
Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties wordt door vrijwilligers zelf 
vaak gemotiveerd met de wens andere mensen te helpen en met sociale bewogen-
heid (Leijenaar en Niemöller 1999). Het ligt voor de hand dat mensen die het helpen 
van anderen belangrijk vinden vaker vrijwilligerswerk doen.2 Lindeman (1995) vindt 
sterke bevestiging voor deze hypothese. Uit ander onderzoek (Bekkers 2000, 2003b) 
komt naar voren dat altruïstische waarden sterk gerelateerd zijn aan een kerkelijke 
achtergrond. Onkerkelijken hebben de minst sterke altruïstische waarden, daarna 
de katholieken, hervormden, gereformeerden en overige religieuzen. Bekkers 
(2003b) laat zien dat de sterkere altruïstische waarden van protestanten gedeeltelijk 
een verklaring vormen voor de betrokkenheid van deze groep bij maatschappelijke 
organisaties buiten de kerk. Omdat zij sterkere altruïstische waarden hebben geven 
protestanten meer aan maatschappelijke organisaties buiten de kerk en doen zij er 
vaker vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk van katholieken buiten de kerken kan 
echter niet door altruïstische waarden worden verklaard.

Opvallend is dat jongere geboortecohorten even vaak altruïstische waarden 
hebben als oudere cohorten (zie tabel 8.1). Er zijn geen significante verschillen 
tussen geboortecohorten in altruïstische waarden. Dit betekent dat verschillen 
tussen geboortecohorten in vrijwillige inzet moeilijk te wijten zijn aan verschillen in 
altruïstische waarden.

Postmaterialisme
Postmaterialisme is een politieke waardeoriëntatie. Postmaterialisten vinden 
‘postmaterialistische’ doelen als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, het milieu 
en emancipatie belangrijke doelen in de politiek en hechten minder waarde aan 
materiële zaken als openbare orde, een sterke economie en een sterk leger.3 Volgens 
Ronald Inglehart (1977) zouden de generaties die opgroeiden na de Tweede Wereld-
oorlog minder waarde hechten aan materiële doelen, omdat zij in hun jeugd weinig 
materiële tekorten hebben gekend. Jongere cohorten zijn daardoor vaker postmate-
rialistisch (Sieben 2001). Ook in de Geven in Nederland (gin)-data is te zien dat het 
geboortecohort 1921-1930 minder vaak postmaterialistisch is dan jongere cohorten. 
Opvallend is echter dat het cohort geboren tussen 1951 en 1960 het vaakst postmate-
rialistisch is, en dat ook de respondenten geboren voor 1920 vaak postmaterialistisch 
zijn.

De toename van het postmaterialisme houdt verband met de stijging van het 
opleidingsniveau: hogeropgeleiden zijn vaker postmaterialistisch (Sieben 2001). 
Nederland telt in vergelijking met andere landen veel postmaterialisten; volgens een 
recent onderzoek (Dekker et al. 2006) zelfs samen met Zweden het meest van alle 
eu-landen. Inglehart brengt de opkomst van het postmaterialisme in verband met 
de opkomst van nieuwe politieke partijen zoals D66 en GroenLinks en met lidmaat-
schap van seculiere verenigingen. Inderdaad blijkt dat postmaterialisme samengaat 
met een voorkeur voor kleine linkse partijen en D66 (Van Deth en Geurts, 1989) 
en voor lidmaatschap van verenigingen die sinds de Tweede Wereldoorlog sterk in 
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aantal zijn toegenomen, zoals culturele verenigingen, organisaties die opkomen 
voor natuur en milieu en voor mensenrechten, en sport- en hobbyclubs (Bekkers en 
De Graaf 2002).

Een eerste voorlopige conclusie
De voorafgaande analyses laten zien dat er onder jongere generaties geen duide-
lijke afname is in maatschappelijke waarden als vertrouwen en altruïsme. Oudere 
generaties hebben lang niet altijd sterkere maatschappelijke waarden dan jongere 
generaties. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de verschillen in vrijwillige inzet 
tussen ouderen en jongeren toe te schrijven zijn aan verschillen in maatschappelijke 
waarden. Voor zover de verschillen in vrijwillige inzet tussen ouderen en jongeren 
toe te schrijven zijn aan generatieverschillen zijn dat waarschijnlijk niet verschillen 
in waarden, maar verschillen in andere zaken zoals kerkelijkheid. Daarnaast komen 
verschillen tussen jongeren en ouderen voort uit verschillen in de levensfase waarin 
zij verkeren.

8.2 Generatieverschillen in lidmaatschap, vrijwilligerswerk en giften

Hoe groot zijn eigenlijk de verschillen tussen jongeren en ouderen in de mate van 
vrijwillige inzet? Die zijn aanzienlijk, zo blijkt uit gegevens van het Geven in Neder-
land onderzoek (zie tabel 8.2 tot en met 8.4). We kijken in deze tabellen eerst naar 
de ‘brutoverschillen’ tussen geboortecohorten. Dit zijn de verschillen in vrijwillige 
inzet zonder rekening te houden met verschillen in maatschappelijke waarden en 
levensfase. Het uitgangspunt van de tabellen is het geboortecohort 1921-1930. Voor 
de andere geboortecohorten is het verschil met het geboortecohort 1921-1930 weerge-
geven.

Lidmaatschap
Van het geboortecohort 1921-1930 is in 2002 70,5% lid van minstens één maatschap-
pelijke organisatie (zie tabel 8.2). In het oudste geboortecohort is het percentage 
leden zelfs 79,2%. Nederlanders uit het jongste geboortecohort (geboren na 1980) 
zijn minder vaak lid van maatschappelijke organisaties dan Nederlanders geboren 
vóór 1930. In het jongste geboortecohort is het percentage leden 38,3% (een ‘bru-
toverschil’ van 32,2%). Ook blijkt dat de drie op een na jongste geboortecohorten 
(geboren tussen 1961 en 1980) lid zijn van een kleiner aantal maatschappelijke orga-
nisaties dan het cohort 1921-1930.
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Tabel 8.2
Verschillen tussen geboortecohorten in lidmaatschap, personen van 18 jaar en ouder, 2002 (in 
procenten)

percentage lid aantal lidmaatschappen

bruto netto bruto netto

geboren na 1980 –32,2 –31,0 –1,1 –1,0

geboren 1971–1980 –6,4 –8,4 –0,4 –0,4

geboren 1961–1970 –6,5 –5,3 –0,4 –0,2

geboren 1951–1960 +1,1 +1,3 –0,2 –0,1

geboren 1941–1950 –4,8 –2,8 –0,2 –0,1

geboren 1931–1940 +1,3 +4,6 +0,0 +0,2

geboren 1921–1930a 70,5 73,1 1,6 1,2

geboren voor 1920 +8,7 +12,7 –0,6 +0,1
a De referentiecategorie is: geboren 1921-1930. Significante verschillen met dit cohort zijn vet gedrukt. De volledige 

resultaten zijn afgedrukt in de bijlagetabellen B8.2 t/m B8.4.

Bron: VU (GIN’03)

De gin-gegevens uit 2003 maken het mogelijk tot op zekere hoogte rekening te 
houden met verschillen in levensfase en maatschappelijke waarden. We houden reke-
ning met de volgende levensomstandigheden: de woonplaats, het opleidingsniveau, 
de burgerlijke staat, het hebben van kinderen, en betaald werk. Daarnaast houden we 
rekening met vertrouwen, altruïsme en postmaterialisme, ook al weten we al dat zij 
waarschijnlijk geen verklaring vormen voor de verschillen tussen geboortecohorten. 
Het blijkt dat de verschillen in lidmaatschap tussen geboortecohorten ongeveer even 
groot blijven na controle op allerlei levensomstandigheden en maatschappelijke 
waarden (een ‘nettoverschil’ van 31%). Ook de verschillen in het aantal lidmaat-
schappen kunnen niet worden verklaard door maatschappelijke waarden.

Vrijwilligerswerk
In eerder onderzoek is herhaaldelijk vastgesteld dat ouderen vaker vrijwilligerswerk 
doen en meer tijd besteden aan vrijwilligerswerk dan jongeren (Bekkers 2003b, 2005; 
Knulst en Van Eijck 2002, 2005; Dekker et al. 2007). De laatste decennia is er boven-
dien een sterke vergrijzing opgetreden onder vrijwilligers doordat met name mannen 
ouder dan 55 meer aan vrijwilligerswerk zijn gaan doen in de periode 1985-2000 
(Knulst en Van Eijck 2006).

Het lagere percentage vrijwilligers onder het jongste geboortecohort (22,4%) dan 
onder oudere cohorten (1921-1930: 42,5%; 1931-1940: 47,7%) kan voor een deel worden 
verklaard door verschillen in levensomstandigheden en maatschappelijke waarden: 
dit verschil is na controle niet significant meer. Het lagere percentage vrijwilligers 
in het jongste geboortecohort wordt met name verklaard door de lagere kerkelijke 
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betrokkenheid. Daarnaast verminderen de verschillen enigszins door rekening te 
houden met sociaal vertrouwen.

De verschillen voor wat betreft kerkelijk vrijwilligerswerk laten zich beter verkla-
ren door verschillen in leefomstandigheden en maatschappelijke waarden dan 
de verschillen in vrijwilligerswerk buiten de kerk (zie tabel 8.3). Dit laatste wordt 
vaker gedaan door Nederlanders geboren tussen 1931 en 1961 dan door het jongste 
geboortecohort.

Tabel 8.3
Verschillen tussen geboortecohorten in vrijwilligerswerk, personen van 18 jaar en ouder, 2005 (in 
procenten)

alle vrijwilligerswerk kerkelijk vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk buiten de kerk

bruto netto bruto netto bruto netto

geboren na 1980 –20,1 –13,2 –13,0 – 8,0 –13,5 – 8,8

geboren 1971–1980 –8,3 +1,3 –1,5 –7,6 –6,1  +2,1

geboren 1961–1970 +0,9 +11,0 +3,2 –6,3 +4,3 +11,4

geboren 1951–1960 –2,1 +5,3 –0,8 –1,3  +1,1  +6,4

geboren 1941–1950 +1,2 +8,8 –1,8 +0,5  +2,9 +8,1

geboren 1931–1940 +5,2 +9,7 –0,2 +1,8  +7,1 +9,5

geboren 1921–1930a 11,1 38,1 38,6

geboren voor 1920 +12,6 –0,6 –5,4
a De referentiecategorie is: geboren 1921–1930. Significante verschillen met dit cohort zijn vet gedrukt. De volledige 

resultaten zijn afgedrukt in de bijlagetabellen B8.5 en B8.6.

Bron: VU (GIN’03)

Giften
Er zijn ook grote verschillen zichtbaar tussen geboortecohorten in giften aan 
maatschappelijke organisaties (zie tabel 8.4). De waterscheiding ligt ongeveer bij 
het geboortejaar 1930. Nederlanders geboren voor 1930 geven een stuk meer dan de 
daaropvolgende generaties. Dit geldt voor zowel giften aan de kerk als voor die aan 
overige organisaties. De verschillen in geefgedrag laten zich niet erg goed verklaren 
aan de hand van verschillen in levensfase en maatschappelijke waarden. Ook na 
controle op levensfasekenmerken en maatschappelijke waarden blijven de verschil-
len groot en significant.
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Tabel 8.4
Verschillen tussen geboortecohorten in giften aan kerk en daarbuiten, personen van 18 jaar en 
ouder, 2005 (in euro’s)

giften totaal giften kerk giften overig

bruto netto bruto netto bruto netto

geboren na 1980 –345 –338 –266 –357 –102 –180

geboren 1971–1980 –347 –320 –193 –223 –172 –189

geboren 1961–1970 –392 –308 –229 –290 –169 –157

geboren 1951–1960 –285 –193 –170 –160 –93 –90

geboren 1941–1950 –315 –236 –241 –206 –110 –106

geboren 1931–1940 –294 –223 –204 –208 –112 –90

geboren 1921–1930a 587 165 523 28 257 152

geboren voor 1920 +331 +417 +271 +244 +215 +249
a De referentiecategorie is: geboren 1921–1930. Significante verschillen met dit cohort zijn vet gedrukt. De volledige 

resultaten zijn beschikbaar op verzoek.

Bron: VU (GIN’03)

Levensfase–effecten nader in beeld
In de voorgaande analyses zijn de effecten van levensfase en geboortecohort niet 
goed van elkaar te scheiden doordat gegevens van slechts één meetmoment zijn 
gebruikt. Door ook gegevens uit eerder gin-onderzoek in de analyse te betrekken 
wordt het mogelijk om nadere uitspraken te doen over de rol van de levensfase. We 
vergelijken dan Nederlanders uit dezelfde geboortecohorten op verschillende punten 
in de tijd.

Figuur 8.1 laat zien hoe de giften van verschillende geboortecohorten eruit zagen in 
1995 en in 2005. We zien dat in beide jaren de oudere geboortecohorten meer gaven 
dan de jongere. We zien ook dat de giften de afgelopen tien jaar in alle geboorteco-
horten zijn gestegen, maar dat die stijging niet in alle geboortecohorten even groot 
is geweest. Met name de jongste en de oudste geboortecohorten zijn flink meer gaan 
geven in de afgelopen tien jaar. Het jongste cohort, geboren na 1970, gaf toen zij 
in 1995 18–25 jaar oud was nog nauwelijks aan goede doelen (€ 24). Tien jaar later 
gaf dit cohort, intussen 25 tot 35 jaar oud, gemiddeld € 183. Het ligt voor de hand 
dat veranderingen in levensomstandigheden die plaatsvinden in de overgang naar 
volwassenheid de giften hebben verhoogd. De jongste generatie zat in 1995 vaak nog 
op school en had nog geen gezin gevormd. Tien jaar later heeft een groot gedeelte 
van deze generatie de opleiding afgesloten, de arbeidsmarkt betreden en een gezin 
gevormd.
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Figuur 8.1
Giften aan maatschappelijke organisaties naar geboortecohort in 1995 en 2005 (in euro’s)
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De oudste generatie, geboren vóór 1930, gaf in 1995, toen zij 65 jaar of ouder was, 
gemiddeld € 326. Tien jaar later gaf deze generatie – minimum leeftijd intussen 
75 – gemiddeld € 572. Wellicht heeft het naderende levenseinde een rol gespeeld in 
deze sterke toename. Ook selectieve uitval kan van invloed zijn geweest: mensen met 
een lagere sociale status overlijden in de regel eerder. Alleen in de generatie gebo-
ren tussen 1941 en 1950 zijn de giften nauwelijks toegenomen in de afgelopen tien 
jaar. Deze generatie was in 1995 al gesetteld. Deze cijfers bevestigen dat verschillen 
tussen geboortecohorten te verklaren zijn vanuit verschillen in levensfase.

8.3 Toenemende concentratie van vrijwillige inzet?

Hoe zijn de achtergronden van giften aan maatschappelijke organisaties in de 
afgelopen tien jaar veranderd? We weten uit eerder onderzoek dat de samenhang 
tussen inzet in de vorm van vrijwilligerswerk en sociaaldemografische kenmerken in 
de loop van de tijd is veranderd: de oververtegenwoordiging van mannen en hoger-
opgeleiden onder vrijwilligers is in de periode 1975–1995 bijvoorbeeld afgenomen 
(Kraaykamp 1996) en in de periode 1985–2000 zijn ouderen juist actiever geworden. 
De vraag is of dergelijke verschuivingen zich ook hebben voorgedaan in de giften aan 
maatschappelijke organisaties. De gin–data laten behoorlijke fluctuaties zien in de 
samenhang tussen kerkelijkheid, opleiding en leeftijd enerzijds en vrijwillige inzet 
anderzijds in de periode 1995–2005. Aan de precieze omvang van de samenhangen in 
afzonderlijke meetjaren moet niet te veel waarde worden gehecht; uitbijters, fluctu-
aties in de omvang van de steekproeven en veranderingen in de respons kunnen aan 
de schattingen ten grondslag liggen. Het gaat erom of er een trend zichtbaar is.
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De samenhang tussen leeftijd en vrijwillige inzet is tussen 1995 en 2005 niet syste-
matisch sterker geworden. De samenhang tussen de leeftijd en het totaalbedrag 
aan giften fluctueerde tussen de 0,14 en 0,18, maar een systematisch patroon is niet 
zichtbaar (zie bijlagetabel B8.7). Ook uit de multivariate analyse die in paragraaf 8.5 
zal worden gepresenteerd worden blijkt dat het effect van leeftijd niet toe- of afgeno-
men is over de jaren.

De samenhang tussen kerkgang en vrijwillige inzet is van 1995 tot 1999 aanvan-
kelijk afgenomen, en daarna substantieel sterker geworden (zie bijlagetabel B8.8). 
Figuur 8.2 laat de ontwikkeling vanaf 1999 duidelijk zien voor giften. Overigens is 
de relatie tussen kerkgang enerzijds en geefgedrag en vrijwilligerswerk anderzijds 
in 2005 weer kleiner geworden. Uit de multivariate analyse blijkt dat het effect van 
kerkgang in het jaar 2005 5,40 is; in de periode 1995–2005 is het effect van kerkgang 
elk jaar gemiddeld met 0,49 toegenomen.

Figuur 8.2
Gemiddelde gift naar kerkgang, personen van 18 jaar en ouder, 1999–2005 (in euro’s)
Figuur 8.2
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Het verband tussen het opleidingsniveau en het totaalbedrag dat aan goede doelen 
is gegeven lijkt niet aan een systematisch patroon onderhevig (zie bijlagetabel B8.9), 
maar uit de multivariate analyse van giften blijkt dat het effect van het opleidings-
niveau in de loop van de tijd is afgenomen. Het verschil tussen middelbaar – en 
lager – respectievelijk hogeropgeleiden was in 2005 € 121; sinds 1995 is het ver-
schil afgenomen met € 4 per jaar. In de periode 1975–1995 is de samenhang tussen 
het opleidingsniveau en deelname aan vrijwilligerswerk afgenomen (Kraaykamp 
1996). In 1975 waren de hogeropgeleiden nog sterk oververtegenwoordigd onder 
vrijwilligers, maar dit was minder sterk het geval in 1995. Ook in de gin–data 
zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus in de deelname aan vrijwilligerswerk 
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relatief klein. Dit betekent dat een toename van het gemiddelde opleidingsniveau 
het beschikbare aantal vrijwilligers in de toekomst nauwelijks zal doen toenemen. 
Eerder concludeerden Nie et al. (1996) dat de stijging van het opleidingsniveau in de 
afgelopen decennia in de vs het percentage vrijwilligers niet heeft doen toenemen.

8.4 Tijd of geld, of allebei?

Ten slotte gaan we in op de vraag of er een verschuiving plaats heeft gevonden van 
vrijwillige inzet in de vorm van vrijwilligerswerk naar inzet in de vorm van giften. 
Een dergelijke afruil wordt vaak verondersteld door economen (Gruber 2004). Bur-
gers zouden vormen van maatschappelijke inzet die tijd kosten (vrijwilligerswerk) 
verminderen en daarvoor in de plaats ter compensatie hun giften verhogen. Eerder 
onderzoek op één tijdsmoment suggereert dat er geen afruil plaatsvindt (Bekkers 
2001). Wellicht wordt wel een afruil zichtbaar in een longitudinale analyse van veran-
deringen in vrijwilligerswerk en giften.

Dit is echter onwaarschijnlijk. Op macroniveau is het beeld als volgt. Het percen-
tage vrijwilligers is in de jaren negentig nauwelijks afgenomen, terwijl het totaal-
bedrag aan giften in die periode veel sterker is gegroeid dan de inflatie (Bekkers 
2003a). Vanaf 2002 zien we een afname van het aantal uren dat vrijwilligers bezig 
zijn met vrijwilligerswerk: dat nam af van 25 uur in 2002 tot 14 uur in 2006. Tegelij-
kertijd zien we een stabilisatie van de giften aan goede doelen: de gemiddelde gift 
per huishouden nam toe van € 223 in 2001 naar € 243 in 2005. Deze toename (9%) is 
nauwelijks groter dan de inflatie (8,7%).

Op microniveau zien we dat vrijwilligers juist meer geld geven aan goede doelen 
dan niet–vrijwilligers. In plaats van een substitutie van giften van tijd door giften 
van geld is er eerder sprake van een toenemende complementariteit: een concentratie 
van giften onder vrijwilligers. Dit verschil is in de loop van de tijd alleen maar ster-
ker geworden. In 1999 was 54% van alle giften aan maatschappelijke organisaties 
afkomstig van Nederlanders die ook vrijwilligerswerk deden. In 2005 was dat bijna 
65%. In 1999 was het nog zo dat de samenhang tussen het doen van vrijwilligerswerk 
en het doen van giften aan goede doelen toegeschreven kon worden aan gemeen-
schappelijke achterliggende factoren. Vrijwilligers zijn net als donateurs vaker 
afkomstig uit kerkelijke kring, zijn ouder, wonen vaker op het platteland, en bezitten 
vaker een eigen huis. Als we rekening houden met deze gemeenschappelijke factoren 
had het verrichten van vrijwilligerswerk in 1999 geen aparte invloed op de hoogte 
van giften aan goede doelen (Bekkers 2001). In 2005 blijkt het verrichten van vrijwil-
ligerswerk echter wel samen te hangen met hogere bijdragen, ook als rekening wordt 
gehouden met achterliggende oorzaken (Bekkers en Bowman 2006). De stopzetting 
van overheidssubsidies aan een groot aantal maatschappelijke organisaties in 2005 
is wellicht een van de achtergronden van de toegenomen samenhang tussen deel-
name aan vrijwilligerswerk en giften.

Er is één specifieke groep in de bevolking waarin waarschijnlijk wel een afruil 
heeft plaatsgevonden. Dit is de groep postmaterialisten. Zij waren sterk oververte-
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genwoordigd in de ‘nieuwe sociale bewegingen’ die in de jaren zeventig en tachtig 
opkwamen, zoals de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de beweging tegen 
kernenergie. Maar de postmaterialisten van nu zijn juist ondervertegenwoordigd 
onder de vrijwilligers. Zij zijn nog wel vaak lid van allerlei organisaties (buiten de 
kerk wel te verstaan) en geven ook meer geld aan deze maatschappelijke organisa-
ties, maar doen er niet vaak vrijwilligerswerk voor.

8.5 Prognose: giften aan maatschappelijke organisaties in 2015

Om een voorspelling te geven van de giften aan maatschappelijke organisaties in 
Nederland is een multivariate analyse uitgevoerd van totale giften op basis van alle 
gin–data (1995–2005; zie bijlagetabel B8.10). In deze analyse kon slechts een beperkt 
aantal variabelen worden meegenomen, omdat alleen dit in elk van de databestanden 
beschikbaar was en op dezelfde wijze was gemeten. Deze analyse heeft echter als 
voordeel dat een meer accurate voorspelling kan worden gegeven van het effect van 
generatievervanging. In de cross–sectionele analyses kon het verschil tussen gene-
raties ook gedeeltelijk worden toegeschreven aan leeftijdseffecten. Op grond van de 
multivariate analyse is een drietal extrapolaties gemaakt van het gemiddelde bedrag 
dat huishoudens in de periode 2005–2015 geven aan maatschappelijke organisaties 
(zie figuur 8.3).

Figuur 8.3
Drie extrapolaties van gemiddelde giften aan maatschappelijke organisaties in de periode 
2005–2015, personen van 18 jaar en ouder (in euro’s)
Figuur 8.3
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In de lineaire extrapolatie wordt de gemiddelde groei uit de periode 1995–2005 door-
getrokken voor de komende tien jaar. Deze groei is bescheiden: van € 243 in 2005 
naar € 283 in 2015; dat is 1,6% per jaar. Bij de tweede extrapolatie wordt rekening 
gehouden met veranderingen in de samenstelling van de bevolking, maar trekken 
we de toegenomen concentratie van giften onder kerkelijke Nederlanders niet door.4 
Volgens deze extrapolatie neemt het totaalbedrag sterker toe dan de lineaire groei, 
namelijk tot € 315 (3% per jaar). Dit betekent dat de vergrijzing en de stijging van het 
opleidingsniveau de negatieve effecten van de ontkerkelijking opvangen. We gaan 
hier zo dadelijk nader op in. Bij de derde extrapolatie wordt niet alleen rekening 
gehouden met de veranderende samenstelling van de bevolking maar ook met de 
concentratie van giften onder kerkelijke Nederlanders. In deze extrapolatie is de 
groei weer iets kleiner en liggen de gemiddelde jaarlijkse giften per huishouden in 
2005 op € 306 (een groei van 2,6% per jaar).

In figuur 8.4 ten slotte is te zien hoe de toename van het gemiddelde bedrag 
volgens extrapolatie 3 is opgebouwd uit effecten van secularisering, opleidingsex-
pansie, vergrijzing en generatievervanging. We zien dat secularisering een negatief 
effect heeft op de groei van de filantropie in de komende tien jaar (een afname met 
bijna € 15). Het positieve effect van de opleidingsexpansie is net iets groter (€ 17), en 
compenseert daarmee geheel het negatieve effect van de secularisering.

Figuur 8.4
Effecten van secularisering, opleidingsexpansie, vergrijzing en generatievervanging op de 
voorspelde toename van de gemiddelde gift tussen 2005–2015, personen van18 jaar en ouder 
(in euro’s)

Bron: VU (GIN’97, ’99, ’01, ’03, ’05, ’07)
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Door het stijgende opleidingsniveau neemt het percentage vrijwilligers dus niet 
toe, maar de giften aan goede doelenorganisaties wel. Ook dit patroon is eerder 
gevonden in de vs (Nie et al. 1996). De vergrijzing zorgt voor een toename van het 
gemiddelde bedrag met nog eens € 17. Ten slotte heeft generatievervanging ook een 
licht positief effect. Dit komt doordat de generaties geboren tussen 1931 en 1960 in 
de komende tien jaar een kleiner gedeelte van de bevolking uit zullen maken. Deze 
generaties geven gemiddeld minder dan de latere generaties.

8.6 Conclusie

Er zijn duidelijke verschillen in de mate van vrijwillige inzet tussen jongere en oudere 
Nederlanders. Nederlanders geboren vóór 1930 zijn vaker lid van maatschappelijke 
organisaties en geven daar veel meer geld aan dan Nederlanders geboren na 1980. 
Het cohort geboren tussen 1921 en 1930 doet vaker vrijwilligerswerk dan het jongste 
cohort van na 1980.

Het lagere niveau van vrijwillige inzet in de jongste generatie is gedeeltelijk te 
wijten aan generatieverschillen in sociaaldemografische kenmerken en maatschap-
pelijke waarden. In het bijzonder blijkt dat de sterkere kerkelijkheid en het hogere 
niveau van sociaal vertrouwen van oudere leeftijdsgroepen verklaren waarom zij 
vaker aan vrijwilligerswerk doen. Het gemiddeld hogere opleidingsniveau van jon-
gere generaties heeft geen compenserend effect gehad op het aanbod aan vrijwil-
ligers, omdat het verband tussen opleidingsniveau en vrijwilligerswerk tussen 1975 
en 1995 is afgenomen en vervolgens is gestabiliseerd. Evenmin heeft het toegenomen 
postmaterialisme geleid tot meer vrijwilligers, omdat postmaterialisten passieve 
vormen van betrokkenheid als lidmaatschap en giften verkiezen boven vrijwilligers-
werk. Negatieve effecten van secularisering op giften aan maatschappelijke organi-
saties zijn wel gecompenseerd door de stijging van het opleidingsniveau.

Er vindt geen afruil plaats tussen vrijwillige inzet in de vorm van tijd en geld, 
integendeel. Nederlanders die vrijwilligerswerk doen geven vaker en meer geld aan 
maatschappelijke organisaties. Deze concentratie is recent toegenomen. Een lager 
niveau van vrijwillige inzet in de vorm van tijd gaat steeds meer gepaard met een 
lager niveau van inzet in de vorm van geld.

Een prognose van de giften aan maatschappelijke organisaties in 2015, waarin 
rekening is gehouden met de veranderende bevolkingssamenstelling, laat een toe-
name zien met zo’n 2,6% per jaar. Negatieve effecten van secularisering worden in 
deze prognose gecompenseerd door positieve effecten van een toenemend oplei-
dingsniveau en een groeiende vergrijzing.
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Noten

1 In de internetbijlage bij dit hoofdstuk worden nadere details gegeven over de meting van 
sociaal vertrouwen. De coëfficiënt voor betrouwbaarheid van het instrument is 0.59; de 
coëfficiënt voor stabiliteit over een periode van vier jaar is 0,83.

2 In de internetbijlage worden nadere details gegeven over de meting van altruïstische 
waarden. De coëfficiënt voor betrouwbaarheid van het instrument is 0,82; de coëfficiënt 
voor stabiliteit over een periode van vier jaar is 0,78.

3 In de internetbijlage worden nadere details gegeven over de meting van postmaterialis-
tische waarden. Coëfficiënten voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van dit instrument 
zijn niet te geven op basis van de Geven in Nederland-data; ander onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat de stabiliteit ervan hoog is.

4 Schattingen van de bevolkingssamenstelling zijn gebaseerd op extrapolaties van kerklid-
maatschappen (Becker en De Hart 2006; bijlagetabellen B3.13 en B3.7), de stijging van 
de gemiddelde leeftijd en het aantal huishoudens (http://statline.cbs.nl/statweb), en het 
opleidingsniveau . Details zijn op verzoek beschikbaar.
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Lokale diversiteit en initiatieven





9 Kleinschalige burgerinitiatieven in perspectief

Menno Hurenkamp en Matthijs Rooduijn

In de vroege ochtend van 17 augustus 1996 verliet de toen zesentwintigjarige Joes 
Kloppenburg na een avondje stappen café De Schutter in Amsterdam. Toen hij naar 
buiten ging, zag hij hoe een stukje verderop een paar dronken mannen een zwerver 
in elkaar schopten. Omdat hij besloot het voor de zwerver op te nemen, richtten 
de mannen hun agressie nu op Kloppenburg. Een paar uur later overleed hij aan 
zijn verwondingen. De vader en een aantal vrienden van Kloppenburg richtten de 
stichting Kappen Nou! op, een initiatief dat door middel van voorlichting op scholen 
zinloos geweld probeert tegen te gaan.

Van kleinschalige burgerinitiatieven als deze wordt door bestuurders en politici 
hoog opgegeven en ook veel verwacht. Eigen initiatief van burgers past zowel in het 
bestuurlijke streven naar efficiënter overheidsbeleid als in het ideologische streven 
naar vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. De gedachte dat burgers in dit 
soort kleinschalige burgerinitiatieven uit eigen beweging en zonder hulp van bui-
tenaf maatschappelijke problemen oplossen, leeft sterk. Ze kunnen zo problemen 
verhelpen waar de overheid en het traditionele middenveld niet aan toe komen of 
waarvoor deze partijen geen oplossing kunnen verzinnen, die burgers tevredenstelt. 
Men heeft dan veelal zaken als de overlast met ‘hangjongeren’ in de buurt voor ogen, 
of gebrek aan speelruimte voor kinderen, of problemen tussen burgers uit verschil-
lende culturen, of met burgers die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Op basis van een recente studie die we hebben uitgevoerd onder ongeveer 400 van 
deze kleinschalige burgerinitiatieven, zeggen we hier iets over de kenmerken van 
dit soort initiatieven nu en in de nabije toekomst. We hebben voor het onderzoek 
gezocht naar clubs en verbanden van burgers die klein en sociaal zijn, en ook min 
of meer onafhankelijk opereren. Dat wil zeggen dat ze dienen te beschikken over 
niet meer dan twintig actieve leden of vrijwilligers, een sociale doelstelling moeten 
hebben (en dus geen winstoogmerk), en op enige afstand dienen te functioneren 
van professionals en bestuurlijke instituties. We hebben deze clubs aangeschreven 
en aangesproken aan de hand van bronnen in een grote stad (Utrecht), in een dorp 
(Smilde) en via landelijke databanken (www.zestienmiljoenmensen.nl, het Nationale 
Compliment van civiq). Van het onderzoek doen we uitgebreid verslag in Wat burgers 
bezielt. Een studie naar burgerinitiatieven (Hurenkamp et al. 2006). De kern daarvan is 
dat de grote meerderheid van de clubs en initiatieven op de een of andere manier ver-
weven is met het lokale welzijnswerk, met de gemeente of met een bedrijf. De ‘spon-
taniteit’ van de initiatieven van de burgers verdient daarom relativering. Burgers 
doen graag iets voor hun omgeving, maar ze doen dat zelden echt alleen.
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We zullen in paragraaf 9.1 eerst kort ingaan op specifieke organisatorische en the-
matische kenmerken van burgerinitiatieven. Vervolgens gaan we in paragraaf 9.2 in 
op de verscheidenheid aan soorten burgerinitiatieven en de verschillende verwach-
tingen die hieruit voortvloeien. Aan het onderscheid tussen stad (Utrecht) en platte-
land (Smilde) besteden we aandacht in paragraaf 9.3. In paragraaf 9.4 gaan we in op 
de vraag wat van de toekomst mag worden verwacht. We kijken daarbij onder andere 
naar ontwikkelingen als informalisering, individualisering en informatisering. Ook 
besteden we in deze paragraaf aandacht aan de relatie tussen burgerinitiatieven en 
(lokaal) beleid. We sluiten af met een algemene conclusie in paragraaf 9.5.

9.1 Algemene kenschets van de initiatieven

Over het huidige aantal kleinschalige burgerinitiatieven kunnen we alleen een ruwe 
schatting maken. Een extrapolatie van het aantal initiatieven in Smilde brengt ons 
op een aantal tussen de 200.000 en 250.000 voor heel Nederland – variërend van 
informele wandelclubs voor alleenstaanden tot regelmatig vergaderende kleine 
stichtingen tegen zinloos geweld. We zetten de belangrijkste kenmerken die uit het 
onderzoek naar voren komen op een rij.

Er is weinig ‘onbevlekt’ burgerschap
Burgers moeten dingen zélf doen, eigen verantwoordelijkheid nemen, niet aan de 
hand van de overheid lopen. De overheid moet ook niet in de weg lopen, want dan 
maakt ze dat initiatief onmogelijk. Van dat idee van ‘onbevlekt burgerschap’ vinden 
we niet veel terug in onze steekproef. De respondenten van ons onderzoek opereren 
bij nadere beschouwing zelden echt alleen, noch volledig op eigen initiatief. Ook 
bij initiatieven die ‘spontaan’ leken, bleek bij doorvragen vaak dat de lokale over-
heid op enig moment een rol had gespeeld bij het ontstaan ervan. De gemeente 
zocht bijvoorbeeld een gesprekspartner bij de herstructurering van een wijk of een 
onverdachte bondgenoot in de strijd tegen de rijksoverheid of provincie. In de vorm 
van een subtiele hint (‘we zullen alle bouwplannen ruim van tevoren overleggen en 
vergaderruimtes ter beschikking stellen’) of een minder subtiele hint (‘willen jullie je 
alsjeblieft verzetten tegen het rijksasielbeleid?’) zoeken ambtenaren dan de dialoog 
met actieve burgers.

Maar ook als het initiatief wel van burgers zelf komt, krijgt het vaak toch pas 
vorm met steun van het lokale welzijnswerk, de gemeente, een woningcorporatie of 
een bedrijf. Soms kwam men via een ambtenaar in contact met mensen die konden 
helpen. Soms riep een welzijnswerker de eerste vergadering bij elkaar. Burgerini-
tiatieven hebben die steun van de institutionele omgeving vaak ook nodig, al is het 
meestal voor eenvoudige dingen. Er moet een zaaltje zijn, de portokosten moeten 
betaald, iemand moet de follow-up van het clubje in de gaten houden of zo nu en 
dan wat tips geven over wie wel en niet te bellen. Iets kleins als de jaarlijkse 50 euro 
onkostenvergoeding voor de telefoon bleek in ons onderzoek ook voor mensen die 
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zich twintig uur in de week inzetten, herhaaldelijk een cruciale voorwaarde om het 
werk te doen.

Kortom, de inzet van burgers kan veel betekenen voor de maatschappij. Maar om die 
inzet te begrijpen of, zo men wil, te stimuleren, kan ‘interactie’ wel eens een zinvol-
ler begrip blijken dan ‘zelfstandigheid’ of ‘spontaniteit’. In plaats van te hopen op 
onbevlekt burgerschap, kunnen we beter kijken welke vormen van samenwerking 
tussen burgerinitiatieven en de institutionele omgeving er zijn.

Burgerinitiatieven vullen het overheidsbeleid aan
Wat zijn de doelen die actieve burgers zich stellen, waarom doen ze wat ze doen? 
Allereerst valt op dat de meeste wel een lokale of maatschappelijke kwestie aan de 
orde stellen, maar zeker niet hemelbestormend, revolutionair of veeleisend zijn. Dat 
blijkt ook wanneer de initiatiefnemers gevraagd wordt naar hun primaire doelstel-
lingen (zie figuur 9.1): deze zijn overwegend gericht op leefbaarheid (onderhoud van 
de buurt, veiligheid) en solidariteit (zorg voor zwakkere groepen in de Nederlandse 
samenleving, veelal in de buurt, of zorg voor groepen in ontwikkelingslanden).

Figuur 9.1
Doelstellingen van de kleinschalige burgerinitiatieven (in procenten)

leefbaarheid (24%)

multiculturaliteit (7%)

natuur (7%)

ontplooiing (16%)

solidariteit (36%)

sportiviteit (8%)

anders (3%)

Bron: Wat burgers bezielt (2006)

We hebben (in een open vraag) de respondenten ook gevraagd wat voor hen de 
aanleiding was maatschappelijk actief te worden. Vaak is dat een acuut probleem, 
zoals: het invoeren van betaald parkeren in de aangrenzende wijk (waardoor par-
keeroverlast ontstaat in de eigen wijk), herstructureringsplannen, een park dat dreigt 
te worden platgewalst door een weg, een oud fabrieksterrein waar nieuwe woningen 
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moeten komen, of jongeren in de buurt die iemand persoonlijk bedreigen en ‘waar 
dus wat mee moet’.

Zwaarwichtige maatschappijkritiek treffen we maar heel zelden aan in de burgerini-
tiatieven. Wel zorgde de wijziging van lokale subsidieregelingen herhaaldelijk voor 
grote boosheid, maar met de oorsprong van de initiatieven had dit dan weer minder 
te maken. Kritisch engagement richt zich veelal op het buitenland: mensenrechten, 
ontwikkelingssamenwerking. Ook de uitgesproken maatschappijkritische clubjes 
richten zich veelal op het leed van mensen, niet op ‘het systeem’ of ‘het bestuur’.

Burgerinitiatieven zijn niet gebaseerd op egoïsme
Zijn actieve burgers meer met hun eigen cv bezig dan met het algemeen belang? Zijn 
ook zij calculerender geworden, en kijken ze meer naar wat ze er zelf aan hebben dan 
naar wat ze kunnen bijdragen aan de publieke zaak of het welzijn van anderen? Het 
mag een herhaaldelijk in publieke debatten opduikende veronderstelling zijn, uit ons 
onderzoek kan dat niet worden geconcludeerd. We zouden bijna het tegenoverge-
stelde willen beweren: altruïsme lijkt nog volop bloeiend.

Omdat de vraag naar eigenbelang versus algemeen belang in een enquête de kans 
op sociaal wenselijke antwoorden groot maakt, hebben we deze niet direct gesteld. 
We hebben de mensen daarom gevraagd wat hen motiveerde actief te worden: een 
ervaring uit het eigen leven, een ervaring uit het leven van iemand uit de directe omge-
ving of een maatschappelijke gebeurtenis (zoals een bericht in de krant, een schok-
kend of mooi evenement). De antwoorden daarop zijn terug te vinden in figuur 9.2.

Figuur 9.2
De aanleidingen voor mensen om maatschappelijk actief te worden (in procenten)

eigen ervaring (34%)

ervaring van derden (28%)

maatschappelijke
gebeurtenis (35%)

weet niet (3%)

Bron: Wat burgers bezielt (2006)
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De verschillende motieven om actief te worden zijn ongeveer gelijk verdeeld over de 
respondenten. Een ‘eigen ervaring’ is dus vergeleken met de andere motieven samen, 
in minderheid de aanleiding om een initiatief op te starten; vaker is het iets dat ande-
ren is overkomen of dat men bijvoorbeeld uit de krant heeft. Dat is in ieder geval geen 
sterke indicatie voor egoïsme onder deze actieve burgers. Eigenbelang is daarbij niet 
uitgesloten, maar het staat waarschijnlijk niet voorop. Persoonlijke motieven worden 
veelal bepaald door een combinatie van belangenbehartiging en zelfontplooiing, 
door instrumentele en intrinsieke motivatie.

Burgerinitiatieven worden gedragen door autochtone, hogeropgeleide werkenden en 
ouderen
Zoals uit figuur 9.3 blijkt, maar ook al bekend is uit eerder onderzoek (zie Dekker 
1999), worden burgerinitiatieven grotendeels gedragen door mensen met een hogere 
opleiding. De meeste respondenten werken of zijn gepensioneerd. Het is ook opval-
lend dat relatief veel respondenten zich als ‘vrijwilliger’ betitelen. Dit is opmerkelijk 
omdat in de vragenlijst ‘vrijwilliger’ niet expliciet omschreven was als een professie. 
De respondenten hebben dit uit zichzelf aangegeven. Ten slotte streven de clubs niet 
of nauwelijks actief naar menging met andere bevolkingsgroepen.

Figuur 9.3
Het opleidingspeil van de respondenten, wanneer zij worden gevraagd naar de hoogst afgeronde 
opleiding (in procenten)

basisschool (2%)

middelbare school (15%)

LBO (2%)

MBO (18%)

HBO (37%)

WO (26%)

Bron: Wat burgers bezielt (2006)
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9.2 Verscheidenheid

Vier typen initiatieven
We hebben de clubs geordend naar de mate waarin ze onderling contacten onder-
houden en de mate waarin ze contact onderhouden met de institutionele omgeving. 
Zo zijn we tot een vierdeling gekomen (zie tabel 5.1 en figuur 9.4).

Tabel 9.1
Typen burgerinitiatieven

Veel extern contact (verweven) Weinig extern contact (zwevend)

Veel intern contact (hecht) Federatieve initiatieven Coöperatieve initiatieven

Weinig intern contact (los) Netwerkende initiatieven Lichte initiatieven

Bron: Wat burgers bezielt (2006) 

– Lichte initiatieven: organisaties of initiatieven waar men zowel onderling als 
met de buitenwereld weinig contact onderhoudt. Het zijn losse, zwevende clubs. 
Zowel het bindend als het overbruggend sociaal kapitaal is in deze organisaties 
niet zo groot. Het gaat veelal om waakzame, maar betrekkelijk solitair opererende 
burgers. Het zijn initiatieven rond websites, maar ook hele kleine sportclubjes van 
enkele enthousiastelingen. Er zitten wandelclubs bij voor hogeropgeleiden, en ook 
wandelclubs voor ouderen. Het gaat hier ook om initiatieven waarmee mensen 
een alternatieve levensopvatting uitdragen. In dit type burgerinitiatieven zitten 
meer kleinere clubs dan onder de andere initiatieven.

– Netwerkende initiatieven: organisaties of initiatieven waar men onderling weinig 
contact onderhoudt, maar wel veel samenwerkt en contact heeft met de overheid 
en met andere organisaties. Het bindend kapitaal is niet zo groot, maar er is wel 
overbruggend kapitaal aanwezig. Onderlinge samenwerking staat hier in het 
teken van het bereiken van doelen en is minder gericht op de eigen leden of ach-
terban. Dit zijn veelal de initiatieven en organisaties gericht op de buurt: buurt-
preventieteams, bewonerscommissies, bewonerscomités; leefbaarheid vormt dan 
ook een belangrijk thema. De netwerkende initiatieven worden vaak gedragen 
door hogeropgeleiden.

– Coöperatieve initiatieven: organisaties of initiatieven waar men onderling veel 
contact onderhoudt, maar weinig de buitenwereld opzoekt. Het bindend kapitaal 
is hier groter dan het overbruggend kapitaal. Men is meer op het wel en wee van 
de eigen club en de bijbehorende achterban gericht dan op de buitenwereld. Soli-
dariteit en ontplooiing zijn hier vaak belangrijke doelstellingen. Ook hier vinden 
we buurtcomités, wooncollectieven en wijkverenigingen, maar tevens vliegerfees-
ten en huiskamerprojecten. Tevredenheid over de inspanningen voor het initiatief 
wordt vaker afgemeten aan het functioneren van de club zelf, dan aan het bereiken 
van externe doelen.
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– Federatieve initiatieven: robuuste clubs of initiatieven, waarbij ten minste één 
iemand contact onderhoudt met zowel andere organisaties als de eigen achterban. 
‘Federatief’ moet hier niet worden opgevat als een collectief van samenwerkende 
organisaties, maar als kenmerk van individuele clubs: het zijn hechte, verweven 
clubs, en ze beschikken over zowel bindend als overbruggend kapitaal. Het zijn 
initiatieven die goed ingebed zijn in hun omgeving – verweven met een of meer-
dere instanties, veelal een directe of indirecte institutionele samenwerkingspart-
ner. Er is al snel een groter instituut, een lokale overheid of een andere instelling 
die op de achtergrond mee zorg draagt voor het welzijn van het initiatief. De 
federatieve clubs zijn verder veelal wat groter dan de initiatieven in de andere drie 
categorieën. We kunnen denken aan lokale hulpgroepen voor allochtonen, clubs 
die ijveren voor alternatief vervoer in de buurt, contactgroepen voor mensen die 
een kind hebben verloren, kunstenaarscollectieven, en bewustwordingsprogram-
ma’s tegen vandalisme.

Figuur 9.4
Typen burgerinitiatieven (in procenten)

licht (10%)

netwerkend (17%)

cooperatief (20%)

federatief (53%)

Bron: Wat burgers bezielt (2006)

De behoeftepiramide
Aan de hand van deze vierdeling laat zich, met een nogal vrije verwijzing naar het 
beroemde werk van Abraham Maslow, een behoeftepiramide onder burgerinitiatie-
ven opstellen (zie figuur 9.5). Om in het algemeen de stabiliteit en levenskansen van 
de burgerinitiatieven te vergroten, lijkt het raadzaam voor de lokale overheid daar 
aansluiting bij te zoeken. Is binnen een initiatief de mate van onderling en extern 
contact gering – is er met andere woorden weinig sociaal kapitaal – dan is er met 
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name behoefte aan enige betrokkenheid van de overheid. Het gaat de burgers er bij 
lichte initiatieven niet om dat ze meteen geld krijgen en ook hoeven ze hun voorstel-
len niet ogenblikkelijk op de agenda van de gemeenteraad terug te zien. Men wil 
vooral graag een vast aanspreekpunt of men wil eens een wethouder of ambtenaar op 
een bijeenkomst zien. Dat er weinig extern contact is, komt dus vaak niet omdat men 
dat zo wil; men wil vooral met de overheid meer contact, maar ervaart een gebrek 
aan belangstelling van die kant. Het hoeft echter zeker niet te betekenen dat de wet-
houder begrip moet tonen: tegenspreken of corrigeren is ook een vorm van serieus 
nemen. Neemt het onderling of het extern contact toe – ontstaat er meer sociaal 
kapitaal binnen de organisatie of meer overbruggend sociaal kapitaal – dan groeit de 
behoefte om serieus te worden genomen. Betrokkenheid is nu niet langer het meest 
klemmende probleem; men wil de aangedragen kwesties ook echt terugzien in het 
beleid, of op een andere manier ervaren dat de overheid luistert. Zit de organisatie 
ten slotte ruim in zowel het interne als het externe contact, dan overheerst richting 
de overheid de behoefte aan (meer) subsidie. Net als in bij de echte piramide van 
Maslow vervallen de basisbehoeften niet wanneer daaraan is voldaan.

Figuur 9.5
Behoeftepiramide bij burgerinitiatieven: wat verwachten de initiatiefnemers van de overheid?

betrokkenheid

luisteren

subsidie

9.3 Utrecht en Smilde

Een aardige manier om iets beter te kijken naar de verschillende soorten initiatieven, 
is het vergelijken van de initiatieven in een stad en een dorp. Zoals gezegd zijn de 
kleine 400 initiatieven die we hebben onderzocht, grof gezegd afkomstig uit drie 
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verschillende bronnen: een landelijk databestand, een grootstedelijke lijst en een 
adressenbestand uit een dorp. De stad die wij hebben onderzocht is Utrecht en het 
dorp dat wij onder de loep hebben genomen is Smilde. Uiteindelijk hebben we 170 
respondenten in Utrecht geïnterviewd en 42 telefonische vragenlijsten afgenomen 
in Smilde.1 Wij gaan ervan uit dat de initiatieven die wij hebben onderzocht, redelijk 
representatief zijn voor Utrecht en Smilde.2 Hoewel niet alle steden en ook niet alle 
dorpen zomaar over een kam kunnen worden geschoren, denken wij dat de initia-
tieven uit Utrecht in het algemeen iets zeggen over de initiatieven in de grote stad, 
terwijl de initiatieven uit Smilde iets zeggen over de initiatieven in een dorp.

Wanneer we naar onze typologie kijken, valt op dat de initiatieven in het dorp 
Smilde relatief makkelijk te verdelen zijn in ofwel klein en ‘licht’, ofwel groot en 
‘federatief’. In Smilde zijn de doelen van de initiatieven voornamelijk ontplooiing, 
solidariteit en sportiviteit. En men is daarbij óf stevig georganiseerd en verbon-
den met de buitenwereld, óf actief met een klein clubje mensen dat op zoek is naar 
aansluiting met anderen. Actieve burgers in het dorp weten ofwel goed de weg te 
vinden in de kluwen aan andere initiatieven, gemeentelijke en provinciale overhe-
den, en bedrijfsfondsen, ofwel ze weten niet goed in dat netwerk binnen te komen of 
maken daar niet veel werk van. Sociale netwerken – van bijvoorbeeld lokale politiek, 
welzijnswerk, kerk – zijn er eerder dienstbaar aan de reeds langer bestaande clubs 
dan aan de kleinere en jongere initiatieven. Afgaande op de persoonlijke interviews 
ter plekke, werpen we als verklaring op dat Randstedelingen met hun goed bedoelde 
plannen niet zo maar geaccepteerd worden in het Drentse dorp. Nieuwkomers 
worden naar eigen idee met vederlichte maar aanhoudende argwaan benaderd, 
een argwaan die zich met name vertaalt in desinteresse voor hun initiatieven. De 
kleinschaligheid van een dorp blijkt dan niet in het voordeel van de actieve burgers te 
werken. Ook wanneer hij rechtstreeks wordt aangesproken, komt de wethouder niet 
altijd langs op de culturele avond.

Het contrast tussen soorten clubs is minder sterk in de stad, maar het valt even-
zeer op dat de twee extremen – de hecht georganiseerde en de los zwevende initi-
atieven – opvallend minder aanwezig zijn. De clubs in Utrecht zijn iets kleiner en 
jonger dan die in Smilde. Het aantal initiatieven in Utrecht dat voor 1990 van start 
is gegaan, is zelfs aanzienlijk kleiner. De initiatieven daar zijn eerder van de tus-
senliggende soorten uit onze typologie, met andere woorden: ze zijn ‘netwerkend’ of 
‘coöperatief’ van aard. De actieve burgers in de Utrechtse clubs hebben meer contact 
met elkaar en zeggen ook vaker een beroep op elkaar te doen bij privéproblemen dan 
in Smilde. En de actieve burgers die aansluiting zoeken met andere organisaties, 
hebben het in Utrecht minder moeilijk dan in Smilde. Initiatiefnemers in Utrecht 
werken meer samen met andere organisaties. Ze lijken dan ook iets meer contact met 
de lokale politiek te hebben en maken bovendien veel meer gebruik van de diensten 
van vrijwilligerscentrales. Ze krijgen ook vaker subsidie van de (lokale) overheid. 
Het onderhouden van een ‘licht’, klein initiatief is hier eerder een eigen keuze en is 
niet door de omstandigheden afgedwongen. Ook is het vinden van vrijwilligers in 
Utrecht een minder groot probleem dan in Smilde.
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De verklaring voor deze verschillen zit naar ons idee met name in de uiteenlopende 
doelstellingen en aanleidingen van de verschillende initiatieven. De actieve burgers 
in Utrecht geven overwegend ‘maatschappelijke gebeurtenissen’ op als motivatie om 
hun initiatief te starten. Hun doelstellingen zijn vooral gericht op leefbaarheid en 
solidariteit. Leefbaarheid is in de grote stad natuurlijk een veel vanzelfsprekender 
thema dan in een dorp. Denk aan bijvoorbeeld ontgroening, criminaliteit en parti-
cipatie van minderheden. Initiatiefnemers die zich hierop richten, willen graag iets 
veranderen en hebben dus een existentiële behoefte aan de betrokkenheid van andere 
organisaties, de politiek of de overheid. Bovendien zijn daar bijna altijd wel ‘potjes’ 
voor te vinden, en is het idee bij gezelligheid of sport veel vaker dat individuele con-
tributie daarvoor de kosten moet dekken.

Dat de doelen in Smilde veel meer dan in Utrecht gericht zijn op sport, is ver-
moedelijk een gevolg van het feit dat men op het platteland meer aan sport doet. In 
stedelijke gebieden was in 2003 31% van de bevolking lid van een sportvereniging, 
tegenover 37% en 34% in respectievelijk de weinig stedelijke en niet-stedelijke gebie-
den (scp 2006: 303). Voor sportorganisaties heeft het relatief weinig betekenis veel 
contact met de buitenwereld te hebben. Het feit dat de organisaties in Smilde meer 
naar binnen toe zijn gekeerd, zou ook een verklaring kunnen zijn voor het ervaren 
van meer moeilijkheden bij het vinden van vrijwilligers.

We hebben tenslotte ook bekeken wat voor interpretaties mensen aan het idee 
‘burgerschap’ gaven, en hebben deze antwoorden teruggebracht tot drie categorieën: 
‘sociaal burgerschap’ – waarbij de nadruk ligt op onderlinge zorg, ‘liberaal burger-
schap’ – waarbij de nadruk ligt op (passief) wederzijds respect, en ‘politiek burger-
schap’ – waarbij de nadruk ligt op inspraak, protest en participatie. In zowel Utrecht 
als Smilde heeft een grote meerderheid van de respondenten een sociale opvatting 
van burgerschap. Maar in Utrecht komt ‘politiek burgerschap’ op de tweede plaats, 
gevolgd door ‘liberaal burgerschap’. In Smilde hebben meer mensen een liberale 
opvatting van burgerschap en geven veel minder mensen een politieke definitie 
van burgerschap dan in Utrecht. Anders gezegd, de actieve burgers in de grote stad 
geven een evenzeer door zorgzaamheid gedomineerde interpretatie aan burgerschap 
als de burgers in het dorp, maar ze geven hun opvatting wel een activistischer draai 
mee. Vermeldenswaardig in dit verband is dat in zowel Utrecht als Smilde ongeveer 
20% van de ondervraagden lid is van een politieke partij. In Utrecht zijn dit echter 
voornamelijk PvdA en GroenLinks, en in Smilde het cda.

Stadsburgerschap lijkt op basis van deze vergelijking minder gecompliceerd dan 
dorpsburgerschap. Er doen zich in Utrecht net wat minder knelpunten en strubbelin-
gen voor bij het zoeken naar samenwerking met andere initiatieven of organisaties 
en men gaat op iets vriendschappelijker voet om met medeactieve burgers. Hiermee 
kan natuurlijk niet ineens de mythe van het idyllische dorpsleven en de kracht van 
het ‘naoberschap’ onderuit worden gehaald, maar het resultaat mag wel gelden als 
een kritische kanttekening. Het blijft natuurlijk tot op zekere hoogte een interpreta-
tiekwestie van de respondenten. Mogelijk worden de onvermijdelijke strubbelingen 
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die bij dit soort initiatieven horen, door de stedelingen als minder prominent erva-
ren. De botsing met de medeactieveling, de noodzaak van het onderhandelen met 
een potentiële nieuwe vrijwilliger of de teleurstelling over de politicus die niet op 
komt dagen, worden misschien door de wereldwijze Utrechters eerder met schouder-
ophalen afgedaan.

Het stedelijk burgerschap mag wat soepeler van aard zijn, het is tegelijkertijd ook 
minder duurzaam dan het dorpsburgerschap. Althans, wanneer we naar de leeftijd 
van de clubjes kijken. Stedelingen zelf zijn weliswaar minder snel geneigd het bijltje 
erbij neer te gooien dan de dorpelingen, maar hun clubjes lopen wel degelijk eerder 
de kans een vroege dood te sterven. De doelstellingen van de initiatieven spelen ook 
hier vermoedelijk weer een rol. Stadsburgerschap gaat vaker over de buurt of over 
maatschappelijke kwesties. Het gaat dan om doelstellingen die vaker uit de aard van 
de zaak tijdelijk zijn. Wanneer het doel is bereikt of buiten bereik is geraakt, ver-
plaatst de actieve stadsburger zijn energie naar een ander clubje. De aanwezigheid 
van lokale professionals en van voorzieningen als gebouwen en advies- en hulpor-
ganisaties maakt dat ook aannemelijk. Stedelijk burgerschap heeft ook veelal een 
lokaal en plaatsgebonden karakter. Het gaat meestal over de buurt, over kwesties 
die ertoe doen in de stad en waarbij de stad zelf meer of minder expliciet zelf een 
rol speelt, doordat de overheid of andere organisaties er door de actieve burgers bij 
worden betrokken. Bij dit alles zal meespelen dat de stedelingen net iets hoger opge-
leid zijn dan de dorpsbevolking, en dus zowel de vaardigheden voor conflict als die 
voor samenwerking meer in huis hebben.

Het dorpse burgerschap zoals dat zich in ons onderzoek manifesteert, heeft 
eerder een intermenselijk karakter. Het is gericht op mededorpelingen of op de 
(derde) wereld. Het lijkt zich niet zozeer druk te maken om Smilde of de buurten 
daarin als wel om de Smildenaren zelf. Wanneer na een gemeentelijke herindeling 
er geen steunpunt (dat paspoorten e.d. afgeeft) ter vervanging van het gemeente-
huis komt, wordt er dus geen nieuwe actiegroep opgericht die het opneemt tegen 
de gemeente, maar lobbyen de bestaande clubs voor het openen van een dergelijk 
steunpunt. Dorpsburgerschap vereist ook iets meer behoedzaamheid dan stadsbur-
gerschap. De overwegend ‘federatieve’ clubs in het dorp zijn hecht georganiseerd 
en staan in goed contact met hun omgeving. De ‘lichte’ clubs die (nog) niet aan die 
kenmerken voldoen, weten zich daar niet zomaar in te vechten. De respondenten uit 
de lichtere initiatieven in Smilde, die zich te nadrukkelijk lieten gelden in conflicten 
en meningsverschillen met de gemeente of met andere clubs van actieve burgers, 
vertellen dat ze daar op latere momenten weer hinder van ondervinden. Je wordt 
dan minder snel uitgenodigd voor een nieuwe vergadering of krijgt makkelijk een 
‘slechte naam’. Dit draagt eraan bij dat er voor vernieuwing in burgeractiviteiten 
minder ruimte lijkt dan in de stad.
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9.4 Verwachtingen voor de nabije toekomst

Er is weinig reden om te veronderstellen dat plotseling grote veranderingen zullen 
optreden in het ontwikkeling van de hier beschreven burgerinitiatieven. Een 
redelijke aanwijzing dat het er niet plotseling heel veel minder zullen worden, is de 
beperkte rol die de overweging om te stoppen met het werk speelt (zie figuur 9.6).

Figuur 9.6
Antwoord op de vraag wanneer de respondent denkt te stoppen met zijn of haar inspanningen 
voor het initiatief of de organisatie (in procenten)

binnenkort (7%)

binnen een paar jaar (24%)

als het doel bereikt is (8%)

denk niet aan stoppen (61%)

Bron: Wat burgers bezielt (2006)

Toch onderzoeken we de mogelijkheden tot verandering iets nader. We vragen ons af 
wat op basis van de huidige leeftijdsverdeling onder de respondenten te zeggen valt 
over de nabije toekomst van de initiatieven. Zijn de verschillen tussen jongeren en 
ouderen te wijten aan de levensfase van de actievelingen, of is het een generatiekwes-
tie? Verder zullen we aandacht besteden aan de vraag wat de invloed van processen 
als informalisering en individualisering is en in het bijzonder wat het toegenomen 
ict-gebruik betekent voor de kleinschalige burgerinitiatieven. Wat valt te voorzien 
voor de rol van initiatieven die rond een website zijn georganiseerd en wat valt te 
voorzien voor het gebruik van nieuwe media als middel voor burgerparticipatie? Ten 
slotte zullen we ingaan op de vraag in hoeverre burgerinitiatieven kunnen worden 
bevorderd of bedreigd door de richting van het (lokale) beleid.
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Levensfase- en generatie-effecten
Slechts een kleine 13% van de ondervraagden is jonger dan 36, bijna 50% van de 
contactpersonen is tussen de 36 en 55 jaar oud en ongeveer 37% is 56 of ouder. Dat 
er weinig contactpersonen van onder de 36 zijn, kan verschillende oorzaken hebben. 
Het gaat hier om de leeftijd van de contactpersonen. Het is aannemelijk dat de contact-
persoon van een initiatief een ervaren en daarom wat ouder iemand is. Toch blijft het 
grote verschil tussen jong en oud opvallend, ook als we deze mogelijke verklaringen 
meenemen. Wacht men met het doen van vrijwilligerswerk tot gezin en carrière niet 
meer in de weg staan of is sprake van een mentaliteitsverandering?

Het is redelijk aannemelijk dat mensen uit tijdgebrek minder vrijwilligerswerk 
doen en hun activiteiten opschorten tot de derde levensfase. De mate van vrijwil-
ligerswerk is dan dus gerelateerd aan de levensfase waarin een persoon zich bevindt 
en heeft minder te maken met de maatschappelijke omstandigheden in een bepaalde 
periode. Er is volgens ons echter ook sprake van mentaliteitsveranderingen. Menta-
liteitsveranderingen hebben niet te maken met de levensfase, maar met de generatie 
waar een persoon deel van uitmaakt. Volgens Van den Broek (2001: 331) kan het 
begrip generatie worden omschreven als ‘een deel van de bevolking dat herkenbaar is 
aan eigenschappen die terug te voeren zijn tot de omstandigheden die heersten in de 
tijd dat men opgroeide’. Mentaliteitsveranderingen zijn dus het gevolg van maat-
schappelijke ontwikkelingen. Om de mentaliteitsveranderingen beter te begrijpen, 
moet daarom de vraag worden beantwoord wat de maatschappelijke veranderingen 
zijn die van invloed zijn op de huidige jongeren?

Het scp (Schnabel 2004) noemt in een eerdere toekomstverkenning drie maat-
schappelijke ontwikkelingen waarvan mag worden verwacht dat ze van invloed zijn 
op de toekomstige civil society. Dit zijn individualisering, informalisering en infor-
matisering. Wat is hier van terug te vinden in de kleinschalige burgerinitiatieven? 
Uit de steekproef die we namen, valt op te maken dat de clubs van jongere generaties 
‘informeler’ van aard zijn dan de initiatieven van de oudere generaties. De actieve 
jongeren hebben minder contact met de politiek. Ze zijn ook minder vaak politiek 
actief en ontvangen minder vaak subsidie voor hun activiteiten dan de actieve oude-
ren. Jongeren doen ook net iets vaker een beroep op de hulp van een vrijwilligerscen-
trale. Dit alles zal natuurlijk ook liggen aan gebrek aan ‘ervaring’ met het in de lucht 
houden van een burgerinitiatief en aan het kleinere netwerk van maatschappelijke 
contacten dat jongeren bijna onvermijdelijk hebben. Jeugd is een tijdelijke zaak en op 
een gegeven moment is het telefoonnummer van de wethouder wel bemachtigd. Dit 
kunnen met andere woorden levensfase-effecten zijn.

Maar de jongere actieve burgers hebben wel beduidend vaker giften als inkom-
stenbron voor hun initiatief dan ouderen – wat erop kan duiden dat men ook een-
voudigweg minder op de overheid is gericht. Bovendien onderhouden de jongere 
generaties ook meer contact met elkaar dan de ouderen, via telefoon, mail en ont-
moetingen. Ze geven ook vaker aan een beroep te doen op mede-initiatiefnemers in 
geval van een persoonlijk probleem. Tijdgebrek als verklaring voor de beperkte inzet 
door mensen die zorg en werk moeten combineren, speelt voor de daad werkelijk 
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actieve mensen blijkbaar ook weer niet zo’n grote rol. En de veronderstelling van 
toenemende individualisering lijkt zich – althans op basis van deze gegevens – ook 
niet sterk af te tekenen in het gedrag van de jongere actieve burgers.

Met andere woorden, het repertoire van de initiatieven (de onderlinge contacten 
en ook de werkwijze) informaliseert enigszins, zonder dat dit ogenblikkelijk wordt 
afgestraft doordat het maatschappelijke bereik afneemt. Het ligt daarom in de lijn 
der rede om te veronderstellen dat deze ontwikkeling – van intern actieve, minder 
direct op de overheid gerichte clubs – zich nog wel enige tijd door zal zetten. Of deze 
kwalitatieve verandering van groepsgedrag ‘individualisering’ moet heten, is een 
interessante vraag voor een andere studie.

Informatisering
De gevolgen van de verspreiding van ict worden op verschillende manieren gety-
peerd. Vaak wordt de opkomst van de nieuwe technologie omschreven als een nieuwe 
omwenteling in de samenleving. Maar de tijd van de verwondering over de techno-
logie zijn we voorbij. Dit geldt voor zowel de burger als de overheid. Internet is niet 
meer een handig snufje, het is een doodnormale manier van communiceren gewor-
den. Dit geldt vooral voor jongeren. De manier waarop zij met elkaar communiceren 
is voor een groot deel beïnvloed door de verspreiding van ict. Bij elkaar op bezoek 
gaan is er niet meer zoveel bij, als je iets kwijt wilt zet je het op msn.

Er is al meer hoopvols en uitbundigs geschreven over de impuls die internet aan 
de democratische en maatschappelijke inzet van burgers zal geven – en al evenveel 
negatiefs. Maar een inventarisatie van het onderzoek naar het gebruik van internet 
laat zien dat de tijd die in internetgebruik wordt gestoken, niet ten koste gaat van 
de tijd die mensen nemen voor sociale activiteiten; mensen bezuinigen wel op slaap 
en op televisiekijken om meer te kunnen internetten. Internetgebruik hangt verder 
veelal wel samen met veel ‘off line’ contact met vrienden, maar niet met contact met 
familie. Op internet leert men zelden echt nieuwe mensen kennen (Boase en Wel-
lman2006). Eerder dan dat buurten of sociale netwerken op de een of andere manier 
worden bedreigd of dat een grote wereldgemeenschap ontstaat door het gebruik van 
internet, is in ettelijke gevalsstudies te zien dat met name bestaande banden (over 
grotere of kleinere afstand) worden versterkt (Wellman et al. 2001; Putnam en Feld-
stein 2004). Op internet gebaseerde initiatieven kunnen een duidelijke bijdrage aan 
het sociaal kapitaal in een buurt geven.

Keer op keer blijkt dat het voornamelijk de hogeropgeleide, reeds goed in 
bestaande sociale structuren ingebedde burgers zijn die dit soort initiatieven voor 
hun rekening nemen en ervan profiteren. Dit komt doordat de plekken waar de initia-
tieven toegankelijk zijn, zich vaker bevinden in kansrijke buurten; andere oorzaken 
zijn dat het onderwijs gericht op internet bestaande onderwijsverschillen repliceert, 
en dat over de baten van internet voor het dagelijks leven van bewoners van achter-
standswijken geen duidelijkheid bestaat. Daarom is het in belang van dit verhaal 
nuttig de soorten burgerinitiatieven op internet onder te verdelen in drie vormen.
– Experimentele initiatieven. Het gaat hier om initiatieven die internet gebruiken voor 
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het ontsluiten van voorheen niet of moeilijk beschikbare informatie, voor het 
leggen van contact tussen belanghebbenden die elkaar anders niet kunnen berei-
ken, en eventueel ook voor het onderhouden van communicatie over die informa-
tie tussen burgers en overheid. Dit kan variëren van buurt-websites, waarop men 
bijvoorbeeld melding kan maken van ontbrekende of kapotte vuilnisbakken in de 
buurt of van plekken waar jongeren regelmatig overlast geven, tot modeverschijn-
selen als smart mobs.

– Vernieuwde initiatieven. Het gaat hier om initiatieven die internet gebruiken voor 
het organiseren van zorg aan bekenden en onbekenden: het sturen van kaart-
jes en wensen, het organiseren van petities en condoleances. Dit is geen nieuw 
verschijnsel, maar de gebruikte methode is dat wel. Websites worden gebruikt 
als verzamelpunt voor gelijkgestemden en als ‘uitvalsbasis’. Het bestaan van dit 
soort initiatieven lijkt, net als bij reguliere burgerinitiatieven, sterk afhankelijk 
van individuen. De mogelijkheden zijn in ieder geval groot en de varianten ervan 
zullen, naarmate het internetverkeer sneller wordt, de komende jaren onvermijde-
lijk toenemen.

– Verbeterde initiatieven. Hier gaat het om initiatieven die aansluiten bij de bestaande 
sociale structuren, en die van de lokale gemeenschap ook een ‘virtuele gemeen-
schap’ willen maken. Actieclubs, sportclubs en andere bestaande lokale 
initiatieven gebruiken websites en mail om makkelijker met meer mensen te com-
municeren. (Denk hier ook aan de burgerinitiatieven die taken overnemen van de 
traditionele journalistiek (blogging) of van de uitgeverijen (wikipedia).) Wanneer 
actiever naar verbetering van sociale cohesie wordt gestreefd, gaat het veelal om 
initiatieven van cliënten en belanghebbenden van zorg- en welzijnsinstellingen, 
die proberen de dienstverlening te vergemakkelijken, te verbeteren en toeganke-
lijker te maken. Overlevingskansen en bereik van dit type initiatieven hangt naar 
het zich laat aanzien erg sterk af van de samenwerking tussen initiatiefnemers en 
de (lokale) overheid (Horan 2005; Rafferty en Steyaert2007; Steyaert 2004).

Welke ontwikkelingen zijn nu te verwachten voor de kleinschalige initiatieven van 
burgers met en op internet? Met name de recentere initiatieven in de database van 
burgerinitiatieven maken nu al gebruik van de mogelijkheden van het internet. Dit 
bevestigt de voorziene trend van informatisering. Dit betekent echter niet dat er 
daardoor nu ook al veel initiatieven zijn die hoofdzakelijk op en rond internet bestaan. 
Zo zijn er in onze database slechts elf initiatieven die nauwelijks onderling telefo-
nisch en persoonlijk contact hebben, maar wel regelmatig met elkaar mailen. De 
gemiddelde leeftijd van de contactpersonen bij deze elf initiatieven is ongeveer 50 
jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van alle initiatieven ook rond de 50 ligt. Neem 
bijvoorbeeld Stichting Bel Els. Deze organisatie wil een luisterend oor bieden aan 
mensen ‘die met een probleem zitten of gewoon iets willen delen’. De vrijwilligers 
van deze telefoondienst (!) kennen elkaar niet, het onderlinge contact is puur zakelijk 
en wat geregeld moet worden gaat via de mail. Of neem Nederland Waardeert, een 
website waarop mensen elkaar kunnen mailen om een blijk van waardering te geven. 
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De mensen achter de site willen mensen stimuleren tot actie over te gaan in plaats 
van alleen mooie woorden te gebruiken. Ook dit burgerinitiatief is een duidelijk 
voorbeeld van een organisatie die vrijwel alleen via het web opereert.

Op basis van de literatuur kan worden vastgesteld dat op en rond het internet veel 
inventiefs door burgerorganisatie(tje)s in gang wordt gezet, maar dat met name de 
‘experimentele’ en ‘verbeterde’ initiatieven sterk worden meebepaald door de rol van 
intermediaire en overheidsorganisaties. Burgers willen zich graag sociaal mani-
festeren op en met internet, maar voor continuïteit is hun bijdrage alleen veelal niet 
voldoende.

Burgerinitiatieven en beleid
De grote meerderheid van de initiatieven blijkt op dit moment op de een of andere 
manier ‘aanvullend’ ten opzichte van de overheid te functioneren. Men komt niet 
in verzet, of probeert de overheid niet tegen te houden, maar men is bezig zaken te 
organiseren die de overheid wel als problemen benoemt, maar niet kan of niet wil 
oplossen. Burgerinitiatieven zullen zich daarom altijd in zekere mate richten op het 
(ontbreken van) overheidsbeleid of zich althans mede daardoor laten motiveren. Dat 
blijkt ook wanneer we kijken naar de doelstelling van de clubs. Het begrip leefbaar-
heid bestaat al tientallen jaren, maar is sinds de jaren negentig niet meer weg te 
denken uit gemeentelijke beleidsteksten. In de jaren na 1990 is dan ook een duide-
lijke toename te zien in het aantal initiatieven dat gericht is op leefbaarheidsvraag-
stukken (zie Hurenkamp et al. 2006).

Soms weten ambtenaren of politici burgers te stimuleren ‘mee te doen’ aan het 
beleid, soms worden subsidiecriteria gewijzigd. Daarmee veranderen de levenskan-
sen van verschillende soorten initiatieven. Zo bleek in Amsterdam de afgelopen jaren 
dat migrantenclubs met meer hogeropgeleiden veel beter wisten te profiteren van het 
gewijzigde integratiebeleid dan migrantenclubs met overwegend lageropgeleiden 
(Uitermark en Van Steenbergen 2006).

Te verwachten valt dat onder invloed van nieuw lokaal beleid, dat enerzijds steeds 
sterker is gericht op het mengen van bevolkingsgroepen en anderzijds meer nadruk 
legt op mantelzorg (door Wmo-gerelateerde maatregelen en subsidies3), burgeriniti-
atieven zich steeds vaker op met ‘integratie’ en ‘solidariteit’ samenhangende thema’s 
zullen richten. Deze tendens is al aanwezig en zal onder invloed van de wederzijdse 
beïnvloeding van initiatieven en beleid hoogstwaarschijnlijk verder doorzetten. De 
burgerinitiatieven zullen hoofdzakelijk een aanvullende, en niet een aanvallende 
rol richting de overheid vervullen. Of ze daarmee ook aan alle vragen en problemen 
toekomen waar de overheid op rekent, staat te bezien. De indicaties zijn daarvoor 
niet zo gunstig. De kleinschalige burgerinitiatieven hebben uit de aard van de zaak 
een overwegend middenklassenkarakter. De maatschappelijke kwesties waarvoor 
het rijk zich gesteld ziet en waarbij het op de burgerinitiatieven rekent, hebben echter 
in grote mate met achterstand te maken. De initiatiefrijke burgers daarentegen 
wonen overwegend niet in wijken met integratieproblemen en hebben zelf vaak geen 
behoefte aan thuiszorg.
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9.5 Conclusie

We gaan ervan uit dat de overheid de huidige lijn van grote verwachtingen van klein-
schalige burgerinitiatieven voortzet. Er zijn geen indicaties om te suggereren dat 
er binnen afzienbare tijd een politieke stroming dominant wordt, die een pleidooi 
houdt tegen dit soort eigen initiatief, of dat een maatschappelijke beweging suc-
cesvol zal claimen dat burgers de hen toegerekende taken niet (meer) aan kunnen of 
willen. Burgerinitiatieven passen in principe binnen de ideologieën van de meeste 
gevestigde partijen – men zet naar eigen inzicht het ‘middenveld’ karakter centraal, 
of het ‘eigen verantwoordelijkheid’ karakter, of het ‘sociale’ karakter. We gaan er 
ook van uit dat de vier genoemde kenmerken van de burgerinitiatieven niet cruciaal 
veranderen: er is weinig ‘onbevlekt’ burgerschap, burgerinitiatieven worden gedra-
gen door hoger opgeleiden, ze zijn niet gebaseerd op egoïsme, en ze zijn deel van de 
gevestigde orde.

Wanneer de overheid meer investeert in de eigen rol (door burgerinitiatieven 
serieus te nemen, d.w.z. niet alleen luisteren maar ook tegenspreken), bestaat de 
kans dat de burgerinitiatieven in grotere mate verduurzamen dan nu het geval is. 
In de termen die we aan het begin van dit betoog gebruikten: zich uitbouwen van 
‘netwerkende’ en ‘coöperatieve’ tot ‘federatieve’ clubs. Dat is mooi voor wie flink wat 
werk op de schouders van dit soort initiatieven wil stapelen. Het kan zijn dat daar-
door de behoefte aan subsidiebedragen groter wordt. Die mededeling kan tot lichte 
paniek leiden, maar het gaat veelal om ‘microkredieten’, marginale bedragen tussen 
de 50 en 1000 euro die het verschil tussen dag en nacht maken voor een klein clubje. 
(Bovendien zijn er ook lichte aanwijzingen uit dit onderzoek, dat de jongere genera-
ties die nu actief zijn in de kleinschalige burgerinitiatieven, minder gebruikmaken 
van overheidsgeld, of er althans minder in geïnteresseerd zijn.) Maar deze ‘verduur-
zaming’ kan ook tot een verlies aan souplesse onder de burgerinitiatieven leiden, 
zoals kan worden opgemaakt uit de vergelijking tussen Utrecht en Smilde. Het wordt 
dan wat minder aannemelijk dat de kleine burgerclubjes makkelijk contact leggen 
met andere organisaties of makkelijk nieuwe mensen vinden om het werk over te 
nemen.

Wanneer de overheid de huidige lijn van grote verwachtingen jegens de burgeri-
nitiatieven voortzet, maar er min of meer stilzwijgend van uitgaat dat de behoeften 
en vragen die dat oplevert, elders worden opgevangen, zal vermoedelijk het tegen-
gestelde beeld te zien zijn. De initiatieven zullen wat minder robuust van karakter 
zijn. De neiging naar informalisering, die nu al uit het gedrag van de jongere actieve 
burgers valt af te lezen, zal meer vaart krijgen. De burgerinitiatieven zullen dienten-
gevolge enerzijds minder eisen stellen aan de overheid, maar ook wat losser van de 
maatschappelijke agenda functioneren. Dat wil zeggen dat ook in de toekomst de 
vaardige burgers met groot plezier hun eigen problemen oplossen, maar het minder 
vanzelfsprekend of minder makkelijk zullen vinden om mee te helpen andermans 
problemen op te lossen. Sociale burgerinitiatieven op en rond internet zullen dan 
bijvoorbeeld welig tieren, maar zelden veel om het lijf hebben.
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Noten

1 We moeten voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, aangezien een N van 42 voor 
Smilde niet tot heel dwingende uitspraken kan leiden. 

2 Dit zal in sterkere mate voor Smilde gelden, aangezien wij hier niet alleen van bestaande 
lijsten van initiatieven gebruik hebben gemaakt, maar ook aan de hand van de zoge-
noemde ‘sneeuwbalmethode’ initiatieven hebben opgespoord. De sneeuwbalmethode 
houdt in dat aan iedere respondent wordt gevraagd of hij of zij nog andere respondenten 
kent, die benaderd kunnen worden. 

3 Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
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10 Burgerinitiatief in de woonbuurt

Jeanet Kullberg

In hun bijdrage aan deze bundel constateren Hurenkamp en Rooduijn (hoofdstuk 9) 
dat veel burgerinitiatieven betrekking hebben op de leefbaarheid van de buurt. Ook 
stellen ze vast dat ‘burgerinitiatief’ een betrekkelijke zaak is, omdat in veel gevallen 
andere partijen op zijn minst helpen de activiteiten van de grond te krijgen. In dit 
hoofdstuk gaan we eerst na welke bewoners zich betrokken voelen bij de buurt, wie 
zich bereid tonen actie ten behoeve van de buurt te ondernemen en welke activiteiten 
zij ontplooien. We kijken aan de hand van recent surveymateriaal van het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) meer specifiek 
naar vrijwilligerswerk in de buurt en gaan na welke burgers vooral actief zijn en 
onder welke (woon)condities dat zo is.

In een aantal wijken en buurten, merendeels stadswijken, spelen zogenoemde 
leefbaarheidproblemen. Er wordt door bewoners meer dan elders geklaagd over ver-
loedering en vervuiling van straten, over criminaliteit en over gevoelens van onveilig-
heid in de buurt, die onder meer worden gevoed door een geringe sociale cohesie. 
Minder sociale cohesie leidt immers tot minder sociale controle en zo ontstaat weer 
ruimte voor verloedering, overlastgevend gedrag en criminaliteit (Sampson et al. 
1997). Kenmerkend is meestal ook een heterogene bevolkingssamenstelling en een 
snelle bewonerswisseling in de buurt. Beide bemoeilijken de onderlinge identificatie.

Onder deze omstandigheden floreert de civil society niet vanzelf. Gemeenten en 
woningcorporaties proberen in die buurten de leefbaarheid te verbeteren. Beide par-
tijen hebben de plicht zich hiervoor in te spannen en daarbij worden in toenemende 
mate bewoners ingeschakeld. Illustratief voor de toenemende focus op inbreng 
van de buurtbewoners is het in juli 2007 verschenen Actieplan Krachtwijken van de 
minister van Wonen, Wijken en Integratie, waarin op hoofdlijnen wordt beschreven 
hoe veertig uitverkoren wijken zullen worden ‘omgevormd tot wijken waar mensen 
kansen hebben en weer graag wonen’ (vrom 2007: 8). Die wijken kenden we tot voor 
kort als ‘probleemwijken’: ze zijn immers uitgekozen op het voorkomen van boven-
gemiddelde problemen (werkloosheid, armoede, verloedering en overlast).

Was in het Coalitieakkoord bij de wijkaanpak het motto: ‘van probleemwijk naar 
prachtwijk’; in het Actieplan Krachtwijken is dit motto veranderd in: ‘van aandachts-
wijk naar krachtwijk’. Het ministerie licht toe: ‘De term ‘krachtwijk’ is gekozen, 
omdat het terug leggen van de kracht bij de bewoners in de wijkaanpak centraal 
staat […].’ (vrom 2007: 4). De terminologie weerspiegelt dat een groot belang wordt 
gehecht aan de ideeën en inzet van wijkbewoners. In het tweede deel van dit hoofd-
stuk gaan we nader in op een aantal samenwerkingsvormen tussen buurtbewoners 
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en professionals. Het gaat om initiatieven die de individuele actie ontstijgen en we 
zijn vooral geïnteresseerd in wat ze voor het leefklimaat in de buurt betekenen.

10.1 Bereidheid tot inzet voor een betere buurt

Wie voelen zich betrokken bij wat er in de buurt gebeurt en wie willen zich actief 
inzetten voor de buurt? Die groepen overlappen elkaar volgens onderzoek van rigo 
(2004: 54) maar ten dele: ‘Betrokkenheid is vooral een kwestie van gehechtheid: als 
men ergens lang woont neemt het gevoel van betrokkenheid toe.’ Zodoende voelen 
mensen van middelbare en hogere leeftijd zich meer betrokken bij hun buurt dan 
andere bewoners. Van alle huishoudens voelt de helft zich betrokken bij wat er in de 
buurt gebeurt, van wie 7% in sterke mate betrokken. Onder de mensen die zeggen 
dat ze zich actief willen inzetten voor de buurt (40% van de huishoudens) zijn er 
daarentegen veel mensen die hooguit enkele jaren ergens wonen. In de wijken waar 
het relatief slecht is gesteld met de leefbaarheid, zijn allochtonen vaker dan andere 
groepen bereid om plannen te maken (en wellicht ook te helpen uitvoeren) om de 
buurt te verbeteren (tabel 10.1). De vraag naar actieve inzet werd als volgt ingeleid: 
‘In een aantal buurten wordt aan bewoners gevraagd of zij willen meewerken aan het 
maken van plannen om de buurt te veranderen en te verbeteren. Zou u zich hier actief 
voor willen inzetten?’ Hier wordt expliciet verwezen naar activiteiten ten behoeve van 
een betere buurt op instigatie van anderen, zoals gemeenten of woningcorporaties. 
Of men zich ook werkelijk inzet is uit dit onderzoek, het Woningbehoefte onderzoek 
2002, niet bekend.

Jongeren tonen zowel een beperkte betrokkenheid als een beperkte bereidheid om 
zich actief in te zetten voor de buurt. Woningeigenaren voelen zich meer betrokken 
bij de buurt dan huurders en zijn – naar eigen zeggen – ook beduidend vaker bereid 
zich actief ervoor in te zetten. Dit verschil blijft bestaan als wordt gecorrigeerd voor 
opleiding, inkomen en leeftijd van de bewoners.

Eigenaren-bewoners hebben een financieel belang bij een goed woonmilieu en ze 
zijn minder geneigd te verhuizen. Beide factoren zouden deze groep meer tot investe-
ren bereid maken dan huurders. Om die reden wordt een toename van het eigenwo-
ningbezit ook als instrument tot buurtverbetering ingezet.

Zowel wat betreft de betrokkenheid bij de buurt als op het punt van (bereidheid 
tot) actieve inzet, scoren mensen in de minder leefbare wijken lager, al zegt ook in 
de slechtste wijken meer dan een op drie huishoudens bereid te zijn zich in te zetten. 
Onder hen zijn naar verhouding veel allochtonen. Veel initiatieven tot burgerinzet 
spelen zich af in dergelijke wijken, maar kennelijk vinden de meeste bewoners dat de 
verantwoordelijkheid toch primair bij andere partijen ligt.



218 Burgerinitiatief in de woonbuurt

Tabel 10.1
Aandeel huishoudens dat zich actief wil inzetten voor het verbeteren van de buurt en dat zich 
sterk betrokken voelt bij de buurt, naar diverse kenmerken, 2002 (in procenten)

% dat zich sterk betrokken  
voelt bij de buurt

% dat zich actief wil inzetten  
voor buurtverbetering

30% slechtstea 
wijken

30% beste  
wijken

30% slechtstea 
wijken

30% beste  
wijken

< 25 jaar 1 6 28 34

35-55 jaar 6 12 43 56

≥ 65 jaar 5 10 22 29

huurders 4 8 31 36

eigenaren-bewoners 6 12 44 51

< 5 jaar woonduur 3 8 39 50

10-20 jaar woonduur 5 13 35 49

> 20 jaar woonduur 7 12 30 43

autochtonen 5 3 35 47

allochtonen 3 3 41 48

negatief oordeel over buurt 3 3 30 39

positief oordeel over buurt 9 20 42 55
a Slecht volgens een door RIGO (2004) gemaakte score van de waardering die bewoners hebben voor de buurt en van 

de overlast die er wordt gerapporteerd.

Bron: RIGO (2004: 55)

10.2 Vrijwillige inzet voor de eigen buurt

Tabel 10.2 geeft de deelname aan verschillende activiteiten in de buurt weer volgens 
het vrom-onderzoek Woon 2006, en meer specifiek de aanvullende, schriftelijk 
gehouden vragenlijst onder 9000 respondenten over fysieke en sociale aspecten 
van de woonomgeving. In deze tabel is onderscheid gemaakt tussen het landelijke 
beeld en de participatie in buurtactiviteiten in de 40 Vogelaarwijken, die – met enige 
reserve – kunnen worden aangemerkt als de wijken met de grootste sociaalecono-
mische achterstanden in combinatie met overlast- en verloederingsproblemen. Ook 
is het aantal sociale huurwoningen er groot en het aandeel koophuizen klein. De 
meeste Vogelaarwijken liggen in de G3 en in meerderheid gaat het om multiculturele 
wijken.

We zien dat het melden van overlast en het klagen over beheer en onderhoud in 
de probleemwijken vaker voorkomt dan elders. Er valt dan ook meer te klagen. In de 
Vogelaarwijken worden bijna net zo vaak inspraak- of bewonersavonden bezocht als 
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elders. Deelname aan verbeteracties in de buurt, aan vrijwilligerswerk en vooral aan 
het organiseren van buurtfeesten gebeurt echter duidelijk minder vaak.

Tabel 10.2
Aandeel bewoners dat wel eens een van de volgende activiteiten ten behoeve van de buurt heeft 
ondernomen, 2006 (in procenten)

activiteit landelijk 40 Vogelaarwijken

overlast gemeld bij gemeente, politie of woningbouwvereniging 29 39

een klacht ingediend over beheer of onderhoud van publieke 
buurtvoorzieningen 18 23

geprobeerd iets te verbeteren in de buurt 28 23

met andere buurtbewoners een actie georganiseerd 16 11

inspraakavonden of bewonersbijeenkomsten bijgewoond 33 30

(samen met anderen) een buurtfeest georganiseerd 24 11

vrijwilligerswerk in de buurt gedaan 24 16

Bron: VROM (WoON 2006, Module Fysiek en Sociaal), SCP-bewerking

Bewoners die wel eens deelnamen aan vrijwilligerswerk in de buurt zijn aanmer-
kelijk actiever als het gaat om deelname aan andere activiteiten in de buurt, zoals 
buurtfeesten organiseren, iets proberen te verbeteren in de buurt en inspraakavon-
den bijwonen. Zij doen dit twee tot drie keer vaker dan niet-vrijwilligers. Het verschil 
is veel kleiner als het gaat om het melden van overlast of van onderhoudsgebreken.

Wat de aard is van het vrijwilligerswerk dat men deed weten we helaas niet, net 
zo min als we inzicht hebben in de intensiteit ervan. Ook kunnen we geen verband 
leggen met vrijwilligerswerk dat buiten de eigen buurt wordt gedaan. Niettemin 
kunnen we op basis van een aantal bekende kenmerken van de huishoudens en hun 
woonsituatie nagaan in hoeverre die situatie een rol speelt bij het wel of niet verrich-
ten van vrijwilligerswerk in de buurt. We corrigeren dan voor verschillende kenmer-
ken van huishoudens waarvan bekend is dat ze vaak samengaan met het doen van 
vrijwilligerswerk (Dekker en Van der Broek 1999; De Hart 2005).

In een logistische regressieanalyse zijn de determinanten van het doen van vrij-
willigerswerk in de buurt onderzocht. In de linkerkolom van tabel 10.3 zijn sociaal-
economische kenmerken van huishoudens opgenomen met daaronder de politieke 
en religieuze interesse van de respondenten binnen huishoudens. Rechts staan 
verschillende buurtkenmerken. Telkens zijn zowel ongecorrigeerde samenhangen 
weergegeven tussen het doen van vrijwilligerswerk in de buurt en een huishoudens-, 
persoons- of buurtkenmerk, als de gecorrigeerde samenhang, waarin mogelijke 
effecten van andere kenmerken zijn verdisconteerd.

Vooral huishoudensamenstelling, leeftijd en etnische achtergrond blijken van 
belang. Paren met kinderen doen het vaakst vrijwilligerswerk in de buurt, dan paren 
zonder kinderen, en eenoudergezinnen en alleenstaanden zetten zich het minste in. 
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Jongeren (18 tot 30 jaar) zijn het minst actief in de buurt, jongere ouderen (55-75 jaar) 
doen het meest. Ten opzichte van de autochtone groep doen Marokkanen, Surina-
mers, en overige niet-westerse allochtonen minder aan vrijwilligerswerk. Zoals Van 
Daal (1994) en De Hart (2005) eerder beschreven, wordt inzet ten behoeve van de 
moskee of kerkelijke gemeenschap door de betrokkenen meestal niet als vrijwil-
ligerswerk gezien maar als godsdienstige plicht. Ook kunnen religieuze overwegin-
gen, met name voor vrouwen, een drempel vormen om deel te nemen aan bestaande 
vrijwilligersorganisaties. In beide onderzoeken wordt overigens geen onderscheid 
gemaakt tussen Turken en Marokkanen. In onze analyse is dat wel mogelijk en dan 
vinden we wel verschil tussen beide groepen. Hoewel beide overwegend moslim, zijn 
Marokkanen wel ondervertegenwoordigd in het buurtwerk en Turken niet. Voor vrij-
willigers in het algemeen vonden Dekker en Keuzekamp (2006) een dergelijk verschil 
niet. Mogelijk hangt de interpretatie af van wat onder ‘vrijwilligerswerk in de buurt’ 
wordt verstaan en rekenen Turken daar vaker activiteiten voor de eigen familie (man-
telzorg) of gemeenschap toe. Ook is voorstelbaar dat Marokkanen, die hun geloof 
intensiever belijden (Dagevos et al. 2007), hun activiteiten voor een moskee in de 
buurt eerder als religieuze handelingen zien dan als vrijwillig buurtwerk. Ten slotte 
is het mogelijk dat Marokkanen, die in het maatschappelijke debat over buurtproble-
men en de islam het meest onder vuur liggen, zich in sterkere mate terugtrekken in 
het eigen domein. (Zie ook de bijdrage van Trees Pels in hoofdstuk 6).

Mensen met hogere inkomens en tweeverdieners doen minder aan vrijwilligers-
werk in de buurt dan bewoners uit lagere inkomensgroepen. Het meest actief zijn 
(naast de gepensioneerden) de huishoudens met een sociale uitkering, althans als 
andere kenmerken buiten beschouwing blijven. Eerder is gewezen op de verschui-
ving van een tijdsintensief activiteitenpatroon naar een kapitaalsintensief patroon, 
waardoor vrijwilligers in toenemende mate ouderen zijn en anderen zonder betaalde 
werkkring (De Hart 1999a).

Tabel 10.3
Samenhang tussen huishoudens-, respondent-, woning- en buurtkenmerken en het doen van 
vrijwilligerswerk in de buurt, 2006 (in odds ratio’s).

kenmerken huishouden en persoon ong.a gec.b kenmerken woonsituatie ong.a gec.b

(i.p.v. alleenwonend) (i.p.v. landelijk woonmilieu)

paar 1,4 1,1 centrum-dorps 0,8 0,6

paar met kinderen 1,5 1,7 groen-stedelijk 0,6 0,4

eenoudergezin (1,1) 1,3 buiten-centrum 0,3 0,4

centraal-stedelijk 0,3 0,3

30-54 jaar 3,1 1,7
(i.p.v. minstens 11 jaar woon-
duur) 0,3

(i.p.v. 18-29 jaar oud)
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Tabel 10.3 (vervolg)

kenmerken huishouden en persoon ong.a gec.b kenmerken woonsituatie ong.a gec.b

55-74 jaar 4,1 1,8 woonduur 6-10 jaar 0,7 0,8

≥75 jaar 3,3 (1,5)* woonduur maximaal vijf jaar 0,4 0,5

(i.p.v. lage opleiding) (i.p.v. geen verloedering)

middelbare opleiding (1,1) 1,2 wel verloedering (0,9)  (1,1)

hoge opleiding (1,1) 1,3 veel verloedering (1,1) 1,4

(i.p.v. eenverdiener) (i.p.v. geen overlast)

tweeverdieners (1,0) 0,8 wel overlast (1,0) (1,1) *

uitkering (1,2) 1,5 veel overlast 0,7 (1,0)

pensioen 1,4 1,3

(i.p.v. veel cohesie in de buurt)

(i.p.v. autochtoon) redelijke cohesie in de buurt  0,6 0,7

Marokkaans 0,3 0,3 weinig cohesie in de buurt 0,4 0,6

Turks (0,6) (0,7)

Surinaams of Antilliaans 0,5 (0,7)* redelijk thuis (i.p.v. zeer thuis) 0,6 (0,8)

ov. niet-westers allochtoon 0,5 (0.6)* voelt zich niet thuis in buurt 0,7 (1,0)

ov. westers allochtoon (1,0) (1,1)

vrouw (i.p.v. man) (1,0) (1,0)

redelijk (i.p.v. zeer) verantwoor-
delijk voor leefbaarheid van de 
buurt 0,6 0,8

voelt zich niet verantwoordelijk 0,4 0,6

(i.p.v. ongelovig)

rooms-katholiek 1,4 (1,0)

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 1,8 (1,1)

moslim (0,7)* (1,1)

hindoe 0,2 (0,3)*

(i.p.v. zelden of nooit kerkbezoek)

1-3 x per maand kerkbezoek 1,7 1,4

minstens 1 x week kerkbezoek 2,1 1,8

(i.p.v. niet geïnteresseerd)

tamelijk geïnteresseerd in politiek 1,3 1,2

zeer geïnteresseerd 1,5 1,4

a Ongecorrigeerde samenhang.
b Gecorrigeerde samenhang.
 Significantie p < 0,05. Tussen haakjes staan de waarden die niet statistisch significant zijn of die (*) alleen 

significant zijn bij p < 0,1.

Bron: VROM (WoON 2006, Module Fysiek en Sociaal) SCP-bewerking
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Hogeropgeleiden zijn iets actiever in de buurt dan de mensen met een lage oplei-
ding (als andere kenmerken constant blijven), wellicht omdat hun capaciteiten erg 
gevraagd zijn of omdat ze die graag inzetten. Vrijwilligerswerk in de buurt gaat 
samen met politieke interesse en enigszins met religieuze interesse. pkn-leden zijn 
iets actiever, maar dat verschil verdwijnt zodra andere kenmerken in de beschouwing 
worden betrokken. pkn’ers zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het landelijk 
gebied, waar meer vrijwilligerswerk in de buurt wordt gedaan of waar vrijwillige 
activiteiten als vanzelf ‘in de buurt’ zullen plaatsvinden. Wel lijken Hindoes, ook 
als andere kenmerken worden meegewogen, significant minder aan vrijwilligers-
werk te doen. In ander Nederlands onderzoek naar vrijwilligerswerk is deze groep 
niet onderscheiden. Christelijke en islamitische Surinamers zijn beduidend actiever 
in het buurtwerk, onkerkelijke Surinamers nemen een tussenpositie in. Mogelijk 
hebben de groepen een verschillende visie op de status die onbetaald, vrijwillig werk 
verschaft (zie Pels in hoofdstuk 6 van deze bundel). Robuuster dan de invloed van 
de kerkelijke gezindte is die van de frequentie van de kerk- (of moskee)gang. Hoe 
trouwer het bezoek, des te meer men zegt vrijwilligerswerk in de buurt te doen. Ook 
dit is eerder vastgesteld (De Hart 1999b).

Deze huishoudens- en persoonskenmerken blijven, met uitzondering van de ker-
kelijke voorkeur, van vergelijkbaar gewicht als andere kenmerken, waaronder de 
woonkenmerken, in de analyse worden betrokken. Zoals gezegd wordt in landelijke 
woonmilieus vaker buurtwerk verricht dan in stedelijke milieus. ‘Buiten-centrum 
milieus’, merendeels vroeg-naoorlogse woonwijken, steken niet ongunstig af bij 
meer suburbane of groenstedelijke milieus. Een belangrijk woonkenmerk is hoe lang 
men op het huidige adres woont. Hoe langer het verblijf, des te meer is men kennelijk 
ingebed en des te vaker zegt men ‘wel eens’ vrijwilligerswerk in de buurt te hebben 
gedaan. De vraagstelling werkt deze uitkomst wel erg in de hand.

Opmerkelijk is dat waar meer verloedering is, ook meer vrijwilligerswerk in de 
buurt wordt gedaan. Er is dan vermoedelijk aanleiding. Dit effect blijft bestaan 
indien de grens van wat ernstige verloedering wordt genoemd, zeer hoog wordt 
gelegd. Door vervuiling en graffiti laat men zich kennelijk niet snel ontmoedigen. 
Sterkere overlast in de buurt gaat niet samen met het verrichten van meer vrijwilli-
gerswerk, hoewel het (na correctie voor andere bewoners- en buurtkenmerken) ook 
niet tot een geringere inzet leidt. Een sterke sociale cohesie1 gaat samen met meer 
vrijwillige inzet voor de buurt en naarmate men zich meer verantwoordelijk voelt 
voor de buurt is de vrijwillige inzet ook groter.

Kenmerken van de woningen, zoals huur- of koophuizen, eengezinshuizen of 
etagewoningen, oude of nieuwe woningen (niet in de tabel, maar wel in een afzon-
derlijke analyse toegevoegd aan de kenmerken), maken geen verschil. Eigenaren-
bewoners mogen een financieel belang hebben bij een goede woonomgeving, zich 
meer betrokken voelen en vaker zeggen dat ze zich zullen inzetten voor de buurt; het 
uit zich evenwel niet in een grotere inbreng in het vrijwillige buurtwerk. Er kan wel 
sprake zijn van een andere, meer individueel ondernomen inzet voor de buurt, zoals 
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het schoonhouden van de straat, het onderhouden van de eigen woning en het zo 
nodig alarmeren van instanties.

Nadat al deze kenmerken in de beschouwing zijn betrokken maakt het geen 
verschil meer of de wijk een probleemwijk (Vogelaarwijk) is of niet. Het feit dat in 
die wijken minder vrijwilligerswerk in de buurt wordt gedaan (tabel 10.2), is terug te 
voeren op verschillende wijkkenmerken, zoals een snelle doorstroming in de buurt 
en een korte woonduur van bewoners, veel leden van allochtone groepen (met name 
Marokkanen, Surinamers en overige niet-westerse allochtonen), veel jonge alleen-
staanden en weinig sociale cohesie in de buurt.

10.3 Mechanismen van betrokkenheid bij de buurt

Tussen de gepresenteerde kenmerken van mensen die zeggen zich actief voor 
buurtverbetering te willen inzetten en die van mensen die zeggen wel eens vrijwil-
ligerswerk in de buurt te hebben gedaan, zitten enkele opmerkelijke verschillen. Het 
eerste betreft de inzet van allochtone groepen. Die zeggen in minstens even sterke 
mate zich te willen inzetten voor een betere buurt, vooral daar waar veel aanleiding 
is om dat te doen. In het vrijwilligerswerk in de buurt zijn zij niettemin onderverte-
genwoordigd, zowel indien uitsluitend naar de etnische achtergrond en het vrijwil-
ligerswerk wordt gekeken als indien rekening wordt gehouden met huishoudens- en 
buurtkenmerken. Dit betekent dat het potentieel aan bereidwillige buurtbewoners 
onvoldoende wordt benut door vrijwilligersorganisaties of dat men andere wegen 
vindt om aan het welbevinden van de buurt bij te dragen, of een combinatie van deze 
twee.

Een tweede verschil betreft de huurders versus eigenaren-bewoners. De laatsten 
zeggen vaker zich te willen inzetten voor de buurt, geheel volgens de theorie hierom-
trent, terwijl we in de deelname aan vrijwilligerswerk geen verschil zien. Dat geldt 
echter alleen als diverse huishoudens- en buurtkenmerken in ogenschouw worden 
genomen. Als alleen naar de relatie tussen woningeigendom en vrijwilligerswerk 
wordt gekeken, zijn eigenaren-bewoners inderdaad actiever (28% deed wel eens vrij-
willigerswerk in de buurt, tegen 19% van de huurders). Kennelijk zit het verschil niet 
zozeer in de eigendomsvorm en het financiële belang bij dat eigendom, als wel in de 
langere woonduur van woningeigenaren en het feit dat onder hen veel gezinnen met 
kinderen zijn en zeer weinig (jonge) alleenstaanden.

Wat uit beide bronnen en vraagstellingen naar voren komt is dat in de buurten waar 
de meeste aanleiding is om verbeteringen te wensen, de actiebereidheid en vrijwil-
lige inzet minder zijn dan daar waar het al goed gaat. Daarvoor zijn verschillende 
sociale en fysieke factoren verantwoordelijk. We schetsten al de snelle doorstroming 
in de buurt en de geringere sociale cohesie.

Snelle doorstroming hindert niet alleen het wortelen en het ontstaan van sociaal 
kapitaal in de buurt, het gaat meestal samen met de instroom van mensen die niet 
zozeer voor de buurt gekozen hebben, maar er vooral snel terechtkonden. Zij zijn 
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minder gehecht aan de buurt en ook minder betrokken. Van alle recent verhuisde 
huurders zegt ongeveer een derde (van de autochtone huurders) tot de helft (van de 
allochtone huurders) in de huidige buurt terechtgekomen te zijn omdat men dáár aan 
een woning kon komen. Een minderheid koos voor de prettige woning of de leuke 
buurt (Kullberg 2007: 189).Van der Land en Van der Laan Bouma-Doff (2006) stelden 
voor twee Haagse en twee Amsterdamse buurten vast dat bewoners die een ‘nega-
tieve woonkeuze’ hadden gemaakt, zich minder thuis voelen in hun buurt, minder 
omgang hebben met hun buren en zich ook minder verantwoordelijk voelen voor 
de leefbaarheid van de buurt. Heterogeniteit van de bevolking naar etnische groep, 
gezinssituatie, opleiding en inkomen bemoeilijkt bovendien het gemeenschappelijk 
ondernemen van activiteiten en de onderlinge identificatie (De Hart et al. 2002: 13).

Daar waar ‘collectieve zelfredzaamheid’ ontbreekt, corrigeren bewoners elkaar 
niet en wordt het collectieve buurtbelang onvoldoende gediend (Sampson et al. 1997). 
Minder sociale cohesie leidt ook tot minder sociale controle en zo ontstaat ruimte 
voor verloedering, overlastgevend gedrag en criminaliteit. Naarmate buurten minder 
schoon, heel en veilig zijn, daalt de bereidheid van bewoners om zich actief in te 
zetten voor de buurt (rigo 2004: 55; Knol 2005). Ze investeren er niet meer in, omdat 
ze bang zijn zelf risico te lopen als ze anderen aanspreken op hun gedrag, of omdat 
het dweilen is met de kraan open.

In 1990 stelden Singelenberg et al. (1990: 12) in een brochure over intensief buurt-
beheer dat in probleembuurten ‘de voorwaarden voor medeverantwoordelijkheid 
van bewoners eerst nog geschapen moeten worden’. Gebeurt dat niet, ‘dan verliezen 
bewoners hun geloof in instanties en trekken zich terug’(ibid.: 46). Vijftien jaar later 
wordt diezelfde boodschap geformuleerd in het wrr-rapport (2005) Vertrouwen in de 
buurt, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘sociale herovering’ en het ‘kansge-
dreven’ beleid dat daarop kan volgen. Die sociale herovering staat voor het herstellen 
of vestigen van de basale orde, door meer toezicht, meer onderhoud en meer discipli-
nering in de vorm van het stellen van leefregels. Daarnaast rekent de wrr het door-
breken van de negatieve rekruteringspatronen, onder meer door het herstructureren 
van de woningvoorraad (goedkope huurwoningen vervangen door koophuizen) en 
het selectief toelaten van bewoners (de ‘Rotterdamwet’) tot de sociale herovering. 
Door betere woningen te realiseren in de buurt wordt gepoogd de middenklasse aan 
de buurt te binden en zo het sociaal kapitaal van de buurt te vergroten. Of dit voor 
het functioneren van de civil society dienstig is valt nog te bezien, gelet op het belang 
van ouderen, uitkeringsgerechtigden en (in mindere mate) eenverdieners voor het 
vrijwilligerswerk. Wel doen gezinnen met kinderen meer voor de buurt dan alleen-
staanden. Bij ‘kansgedreven interventies’ staat het verbeteren van de onderlinge 
verhoudingen in de buurt centraal, bijvoorbeeld door straatfeesten, sport en spel, en 
welkomstgesprekken te organiseren. Hierna zullen we een aantal van die interven-
ties bespreken.
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10.4 Wie zijn verantwoordelijk?

Dat bewoners van buurten waar wat aan de leefbaarheid schort door lokale overhe-
den en woningcorporaties worden bijgestaan is begrijpelijk. Immers, beide partijen 
hebben hiertoe formele plichten. Woningcorporaties zijn vaak prominent aanwezig 
in de probleembuurten: buurten met grote aantallen sociale huurwoningen. Hun 
plichten zijn vastgelegd in het Besluit beheer sociale huurwoningen (bbsh). Daarin 
staan prestatievelden omschreven, waaronder sinds 1997 ook ‘leefbaarheid’ en ‘het 
betrekken van bewoners bij beleid en beheer’ (vrom 2005).

Dat laatste houdt formeel in dat er klachtencommissies en bewonerscommissies 
moeten worden ingericht en dat huurdersorganisaties door de corporatie worden 
geïnformeerd over ‘het beleid inzake de leefbaarheid van hun buurt’. In de praktijk 
blijkt het lastig om een goede afspiegeling van buurtbewoners in de commissies te 
krijgen.

Behalve het bbsh is ook het Huurrecht zoals in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd 
relevant. De verhuurder moet een ‘rustig woongenot’ verschaffen. Overlastgevende 
bewoners dienen daartoe kordaat te worden aangepakt en de verhuurder kan zich 
bovendien inspannen om overlast vóór te zijn. Huurders worden dan via het huur-
reglement en aanvullende brochures of bijeenkomsten gewezen op regels of tips die 
overlast moeten voorkomen: omgang met huisvuil, geen harde vloerbedekking in 
bovenwoningen en dergelijke. Ook kan voorlichting over de juiste mate van asserti-
viteit in de communicatie met buren en buurtgenoten onderdeel zijn van effectieve 
hinderpreventie.

Het huurreglement biedt geen houvast in buren- en buurtconflicten die niet zijn 
terug te voeren op het overtreden van regels (omtrent geluid of vervuiling), zoals 
verbale dreiging of treitergedrag.

Ook de gemeente heeft taken. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
die per januari 2007 inging, is het ‘bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’ het eerste prestatieveld. Wat dat precies 
inhoudt is nog onduidelijker dan wat de corporaties op dit punt te doen staat, maar 
het zal wellicht gaan om een aantal taken die voor 2007 onder de Welzijnswet vielen: 
inspanningen op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein ten behoeve van ont-
plooiingsmogelijkheden, welbevinden en zelfredzaamheid van mensen.

Gemeenten en woningcorporaties zijn aanspreekbaar op een leefbare en hinder-
vrije woonomgeving. Zonder medewerking van belanghebbende burgers kunnen 
deze partijen dit echter niet bereiken of slechts tegen zeer hoge kosten. Tegelijkertijd 
ligt het voor de hand om bewoners te betrekken bij het beheer van hun woonomge-
ving, omdat ze er meer dan wie dan ook belang bij hebben.

10.5 Bewonersparticipatie in stedelijke vernieuwingsprogramma’s

In de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig is directe bewonersparticipa-
tie veelomvattend geweest. Afgezien van de democratiseringstendens speelde bij de 
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alom tegenwoordige inspraak ook een rol dat overeenstemming met bewoners een 
belangrijke voorwaarde was om de vernieuwing van de grond te krijgen (De Vreeze, 
1993: 425). Overigens was de deelname van allochtone bewoners aan de inspraak 
beduidend minder (Rutten 1986); ze verlieten ook vaker de stadsvernieuwing om 
elders een goedkope oude woning te betrekken (scp 1984: 131). Na het voltooien van 
de stadsvernieuwing is de betrokkenheid van bewoners weggeëbd.

Ten tijde van de sociale vernieuwing, het vernieuwingsbeleid dat eind jaren tachtig 
volgde op de stadsvernieuwing, werd de inbreng van bewoners opnieuw een thema. 
De Rotterdamse Commissie-Idenburg (Idenburg 1989: 41) schreef in haar rapport 
Sociale Vernieuwing:

[…] vrijwilligers moeten niet langer worden gezien als helpers van beroepskrachten. Eerder is 
het omgekeerde gewenst: beroepskrachten moeten vrijwilligers helpen bij het realiseren van 
hun initiatieven, mede door advies, informatie en enige scholing.

De commissie maakte melding van inspirerende Bürgerinitiative in Berlijn en bepleitte 
ondersteuning van vrijwilligers, onder meer met accommodatie en onkostenvergoe-
dingen. Ook bepleitte zij de aanstelling van een buurtcoördinator die ideeën helpt 
verwezenlijken.

In het landelijke sociale vernieuwingsbeleid kwam volgens een evaluatie (Van 
der Wouden et al. 1994: 270) het accent uiteindelijk niet te liggen op het door com-
missielid Zijderveld sterk bepleitte herstel van de burgerschapszin, die onder de 
verzorgingsstaat in het slop zou zijn geraakt. De nadruk kwam juist te liggen op het 
revitaliseren van die verzorgingsstaat en het vooruit helpen van de ‘nieuwe onder-
klasse’ door de lokale overheid. Aandacht voor de ‘dagelijkse leefomgeving’ kwam 
tot uiting in het bestrijden van verloedering en kleine criminaliteit. Daarbij werd wel 
de combinatie gezocht met het ‘cluster’ arbeid, scholing en inkomen, door additi-
oneel werk te creëren in de woonomgeving, zoals schoonmaakwerk, onderhoud en 
toezicht. Er werd op het terrein van de leefomgeving al snel enig resultaat bereikt 
met de bestrijding van criminaliteit, verpaupering en overlast van jongeren, maar 
veel minder met het verbeteren van de sociale structuur in de buurt (ibid.: 103). De 
buurtcoördinator werd, als intermediair tussen instanties en buurtbewoners, zeer 
gewaardeerd maar lang niet overal werden ze aangesteld. Ook kwam vast te staan 
dat het geld nogal eens ontbrak om het heilzame beleid te continueren, de looptijd 
was te kort, de additionele banen waren te ongewis en er was sprake van versnip-
pering van inzet door de vele doelstellingen (ibid.: 275). De sociale vernieuwing 
verflauwde en werd in 1997 opgevolgd door stedelijke vernieuwing, met herstruc-
turering (sloop en nieuwbouw) van delen van de woningvoorraad als belangrijk 
onderdeel. Terwijl dit programma nog loopt, is daar het krachtwijkenprogramma 
bijgekomen, met een wat groter accent op sociaal-cultureel beleid in de wijk: scho-
ling, werkstages, ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en dergelijke.
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10.6 Caleidoscoop van initiatieven in de woonomgeving

De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen ten behoeve van leefbare en 
sociaal beter functionerende buurten (zie o.a. wrr 2005; Hazeu et al. 2005; Kull-
berg 2006; Gijsberts en Dagevos 2007). Veel van die initiatieven doen een beroep 
op buurtbewoners, enkele initiatieven worden door bewoners geëntameerd. Het 
betreft in alle gevallen combinaties van vrijwillige inzet met die van professionals. 
Hierna volgt een beknopte rondgang langs verschillende van die initiatieven, waarbij 
we trachten na te gaan wat ze betekenen voor de sociale en fysieke kwaliteit van de 
buurt.

Conflictbezwering
Zoals Schuyt (2004) in zijn rapport Waarden, normen en de last van het gedrag liet zien, 
hebben leefbaarheidproblemen meer met afgekalfde normenstelsels te maken dan 
met fundamenteel verschillende kernwaarden onder buurtbewoners. Het onderhou-
den van goed functionerende normenstelsels is makkelijker dan het herstellen van 
slecht functionerende. Stadsetiquette is een initiatief waarbij straatbewoners onder 
begeleiding van een opbouwwerker het sociale contact in de straat en de omgangs-
vormen op een hoger plan brengen (Hazeu et al. 2005: 290). Daarbij worden door 
de opbouwwerkers bewoners gerekruteerd (‘gangmakergroepen’, in de praktijk 
ongeveer een derde van de bewoners) die bedenken welke activiteiten ondernomen 
kunnen worden om het contact te verbeteren. Door beter contact kunnen afspraken 
over omgangsvormen worden gemaakt, wat weer bijdraagt aan groter vertrouwen 
in medebewoners en instanties en aan vermindering van overlast. Uit een evaluatie 
blijkt dat niet altijd bruggen worden geslagen tussen verschillende bewonersgroepen 
en dat de samenstelling van de gangmakergroep daarin een cruciale factor is (Uiter-
mark en Duyvendak 2006).

In verschillende steden wordt gewerkt met straat- of portiekafspraken, waarbij 
bewoners van een portiek samen regels formuleren die voor hun portiek belangrijk 
zijn. Nieuwe huurders worden daar dan op gewezen. Sinds eind jaren negentig wordt 
hiermee geëxperimenteerd. Formele sancties blijken lastig: boetes kunnen vaak niet 
worden geïnd en voor ontruiming bieden kleine maar herhaalde ergernissen rond 
het wonen onvoldoende grond. Regels maken het wel makkelijker voor bewoners om 
elkaar aan te spreken (Singelenberg 2005). Daartoe dragen ook welkomstgesprekken 
bij, waarbij corporatiemedewerkers of vrijwilligers nieuwe straat- of portiekbewo-
ners bijpraten over praktische zaken, initiatieven in de buurt en eventuele afspraken 
tussen bewoners.

Bij hoogoplopende conflicten tussen buren treedt de verhuurder op als bemid-
delaar. Voor eigenaren-bewoners ontbreekt een dergelijke intermediair. Zij zijn 
aangewezen op een goed gesprek met de buren en interventie door de politie of de 
(rijdende...) rechter. Of door vrijwillige intermediairs. Daarvan zijn er sinds 1997 
een aantal in het leven geroepen met behulp van de stimuleringsregeling Crimina-
liteitspreventie van het ministerie van Justitie. In 2004 waren er landelijk 59 van die 
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door lokale vrijwilligers gerunde buurtbemiddelingsprojecten. Daarbij zijn ongeveer 
1200 vrijwilligers betrokken. Zij besparen de politie en corporatiemedewerkers tijd. 
Bovendien zouden ze meer tijd nemen om naar de ervaringen van de klager en de 
tegenpartij te luisteren en daardoor vaker dan de professionals erin slagen om buren 
weer on speaking terms te krijgen (Fiers en Jansen 2004).

Toezicht en handhaving van de openbare orde zijn taken van politie en justitie. 
In aanvulling op officiële agenten wordt, onder meer in Rotterdam en Den Haag, 
gebruikgemaakt van informele toezichthouders – getrainde vrijwilligers zoals 
buurtwachten en buurtinterventieteams. Ze surveilleren, controleren en signaleren 
in de buurt om overlast te voorkomen. Er zijn ook interventieteams die specifieke 
groepen representeren, in de verwachting dat die voor de bijbehorende groep effec-
tiever kunnen handhaven. Bekend en geprezen zijn de Marokkaanse buurtvaders. Uit 
onderzoek van de politie in Amsterdam en Den Bosch zou blijken dat de overlast is 
verminderd in gebieden waar buurtvaders actief zijn.

Onderhoud van publieke ruimten
Het schoonhouden en onderhouden van de publieke ruimte is een gemeentelijke taak 
(gemeentereiniging, groendienst), terwijl woningbeheerders verantwoordelijk zijn 
voor semipubliek gebied zoals portieken en gemeenschappelijke tuinen. De bewoner 
komt in beeld als het gaat om het zo min mogelijk vervuilen van die ruimten, zelf wat 
opruimen, al dan niet collectief, en vervuilers op hun gedrag aanspreken. Dat laatste 
gebeurt niet snel. Volgens de enquête van 21minuten.nl2 vindt een grote meerderheid 
(86%) dat de Nederlandse burger zich dient in te zetten voor het netjes en veilig houden 
van de eigen buurt. Volgens het representatieve onderzoek Woon 2006 van het 
ministerie van vrom vindt maar liefst 97% van de bevolking het belangrijk of zeer 
belangrijk dat er geen rommel op straat ligt. Wat betreft bekladdingen en honden-
poep is men een fractie milder. Toch laat (volgens ’21minuten’) maar een minderheid 
van zich horen als iemand vuil op straat gooit. De drempel om iemand hierop aan te 
spreken is kennelijk hoog. Daarvoor zijn dan professionele intermediairs nodig.

Een bekend initiatief waar bewoners samen de publieke ruimte opknappen, met 
minimale inbreng van professionals, is het opzoomeren, genoemd naar de Rot-
terdamse straat waar dit bewonersinitiatief begon. Inmiddels is in de Rotterdamse 
collegedoelstellingen vastgelegd dat 1600 straten gesponsorde opzoomeractivi-
teiten moesten ontplooien in 2006. In 2003 had 12% van de Rotterdammers aan 
zulke activiteiten deelgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om schoonmaakwerk 
en kleine reparaties, maar ook om straatfeesten, barbecues, sport- en speldagen. 
In haar proefschrift over sociale relaties in een achterstandswijk opent Blokland-
Potters (1998) met een tamelijk grimmig fragment van een opzoomeractie in de 
Rotterdamse wijk Hillesluis in 1994. De gratis door de gemeente verstrekte gele 
bezems zijn ingepikt door ‘vrouwen uit Hollandse families’, die een Turkse man en 
een Surinaamse vrouw die willen meedoen bot op afstand houden. De auteur geeft 
daarmee aan dat door ongelijke posities van bewoners incidentele buurtacties ook 
averechtse effecten op de sociale samenhang kunnen sorteren: er wordt geen brug 
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geslagen tussen bewoners, maar de band binnen bestaande subgroepen wordt juist 
bestendigd.

Activiteiten in de buurt
Het organiseren van straatfeesten, sport en spel, en het creëren van ontmoetings-
ruimten zijn voorbeelden van kansgedreven beleid dat zich op het collectief in de 
buurt richt.

Op het gebied van sport en spel worden in toenemende mate door coryfeeën als 
Cruyff en Krajicek sportveldjes gecreëerd in woonbuurten (Van Holland en Pinedo 
2007). Daarbij is een goed beheer van die ruimten van groot belang gebleken, opdat 
ze optimaal worden benut en ook niet verloederen. Datzelfde geldt voor de reeds 
beschikbare publieke (speel)ruimte.

Ongeveer uit dezelfde tijd als het opzoomeren – begin jaren negentig – dateert 
Thuis Op Straat. Het was een reactie op de verwaarlozing van de buitenruimte door 
het sociaal-cultureel werk. Doel is om een gemoedelijker sfeer op pleinen en straten 
te creëren. Een ander doel is de betrokkenheid van ouders en wijkbewoners te ver-
groten. De spelactiviteiten worden als instrument gebruikt om het sociale klimaat 
in de buurt te verbeteren. Inmiddels organiseert Thuis Op Straat vrijwel dagelijks 
spel in veel Rotterdamse wijken en in diverse andere steden, met hulp van zowel 
vrijwilligers als gesubsidieerde arbeidskrachten. Volwassen buurtbewoners menen 
dat kinderen zich door tos beter zijn gaan gedragen. Ook menen de ouders dat de 
contacten tussen ouders onderling verbeteren en dat de buitenruimte veiliger wordt, 
niet alleen voor kinderen.

De aanvankelijke doelstelling om na herstel van de sociale veiligheid op een 
plein de activiteiten naar elders te verleggen, blijkt niet reëel; de pleinen gaan dan 
achteruit in de zin dat er steeds minder wordt gespeeld. Onder de ouders van de 
kinderen zijn er wel die zich als vrijwilliger willen inzetten, maar de meeste zijn toch 
onvoldoende trouw om de additionele arbeidskrachten te kunnen vervangen. Buiten 
Rotterdam is de betrokkenheid van ouders groter dan in de meeste Rotterdamse 
wijken, waar cultuurverschillen tussen mannen en vrouwen, taalproblemen, en ook 
desinteresse in wat de kinderen buiten precies doen, sterker zouden spelen (Karyotis 
et al. 2005: 112).

In zijn advies over verbinden (rmo 2005: 8) spreekt de rmo zich kritisch uit 
over de effectiviteit van incidentele ontmoetingen tussen buurtbewoners, zoals 
multiculturele eetfeestjes, die vooral vooroordelen zouden bevestigen en scheids-
lijnen bestendigen, zoals in het geschetste opzoomertafereel het geval is. Dit zou 
anders zijn bij herhaalde ontmoetingen rond thema’s die losstaan van de culturele 
achtergrond van de deelnemers, zoals sport, spel en cursussen; die zouden meer 
perspectief bieden op gewenning. In hun essay over ‘straatburgerschap’ distantiëren 
Uitermark en Duyvendak (2006: 19) zich van die stellingname:
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Het maken van hapjes kan voor sommige bewoners een waardevolle en soms zelfs de enige 
vorm van betrokkenheid bij de publieke zaak zijn. Het is dan het enige aanknopingspunt om 
burgerschap verder te ontwikkelen.

Ontmoetingen rond iets incidenteels zouden vooral dienst kunnen doen als opstap 
naar meer activiteiten (wrr 2005: 94). In hoeverre het in de praktijk ook zo werkt, is 
niet bekend.

Naast feestelijk getinte incidentele ontmoetingen zijn er initiatieven waar het 
pragmatische in de ontmoeting vooropstaat, zoals centra voor ontmoeting van moe-
ders die elkaar vaardigheden aanleren en hulp bieden, vrouwen die thuis taallessen 
verzorgen, boodschappen- en klussendiensten, speeltuin- en sportverenigingen en 
dergelijke. Buurtkranten en buurtwebsites spelen hierin soms een rol, maar soms 
zijn ontmoetingsruimten nodig. Waar die gemist worden, kunnen ze soms snel en 
improviserend worden ingericht in een lege woning.

In de actieplannen die inmiddels in de 40 door minister Vogelaar aangewezen 
wijken zijn geformuleerd, wordt vaak voorzien in multifunctionele wijkcentra als 
huisvesting voor verschillende activiteiten van buurtbewoners. De verschillende net-
werken van bewoners zouden daar in theorie door toevallige ontmoetingen onderling 
kunnen worden verbonden. Of dit ook gebeurt valt nog te bezien. Zo evalueerde Heer-
schap (1986) enkele multifunctionele wijkcentra uit de jaren zeventig. Daar bleken 
de verschillende gebruikers allerminst in elkaar geïnteresseerd te zijn, terwijl ze wel 
aanstoot aan elkaars optreden namen. Ze prefereerden een eigen, exclusieve plek voor 
hun activiteiten. Infrastructuur alléén heeft kennelijk ook zijn beperkingen.

Bewonersparticipatie
Buurtbewoners kunnen – als ervaringsdeskundige op locatie – betrokken zijn bij het 
signaleren van problemen in de buurt. Verschillende steden werken met een zoge-
noemde buurtschouw, waarbij bewoners samen met ambtenaren de straten inspec-
teren. Met een checklist in de hand wordt genoteerd wat niet voldoende schoon, heel 
en veilig is en daaraan wordt vervolgens gewerkt.

De inbreng van bewoners kan zich ook juist richten op potenties in de buurt. 
De rol van de wijkbewoners, individueel of in groepsverband, staat centraal in de 
abcd (asset based community development)-benadering, een uit Amerika en Engeland 
overgewaaide methode van wijkontwikkeling. In Nederland is de methode onder 
meer toegepast in Eindhoven, Helmond en Delfshaven in Rotterdam. In deze aanpak 
wordt het beleidsperspectief omgedraaid: het gaat niet om bewonersparticipatie in 
overheidsbeleid, maar om overheidsparticipatie in burgerinitiatieven, geheel volgens 
de lijn van de Commissie-Idenburg. Capaciteiten, kennis en talenten van bewoners 
en samenwerking in allerlei (in)formele verbanden vormen het startpunt, zodat het 
zelforganiserend vermogen van de wijk toeneemt.

In het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven lijkt de formule goed te voldoen, blijkens 
het jaarverslag van de woningcorporatie Woonbron (2006). Het kost in dit stadsdeel 
veel moeite om formele huurdersorganisaties te bemensen, maar het vrijwilligers-
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werk neemt niettemin toe. De corporatie steunt in deze vestiging veel zelforganisa-
ties van bewoners, voor zaken rond zowel wonen als werken en zorg. Voorbeelden 
van gesponsorde initiatieven zijn: surveillerende buurtouders, een computerclub, 
een fietsenwerkplaats, galerietjes, een spullenwinkel, een groothandel in textiel, een 
buurtsupermarkt, een glasatelier, een toezichthouder in het wijkpark, kinderkunst 
en een vrouwenklusbedrijf.

De methode is inmiddels onderdeel van een programma geworden dat met steun 
van onder meer de koepel van woningcorporaties en het ministerie van vrom in 
vijftien aandachtswijken in het land wordt uitgevoerd onder de titel Kan wél (naar 
het Engelse Can do). Een evaluatie van de initiatieven in vier wijken (Oude Vrieling en 
Van de Wijdeleven 2007) maakt duidelijk dat veel initiatieven worden genomen – en 
niet zelden verder worden uitgevoerd – door mensen die elkaar al kennen. Wel is een 
eis voor sponsoring dat de baten van het initiatief zich niet beperken tot één etnische 
groep. De initiatieven van Kan wél passen niet primair in het streven naar verbin-
ding tussen verschillende bevolkingsgroepen (bridging). Centraal staat empowerment: 
bewoners laten ervaren dat ze eigen, goede ideeën voor de buurt kunnen realiseren. 
De praktische benadering blijkt jongeren en allochtone bewoners – de grote afwezi-
gen in formele wijkraden en bewonerscommissies – aan te spreken (ibid.), wellicht 
mede door het ad-hoc-karakter.

10.7 Conclusie

Vacaturebanken voor vrijwilligers maken duidelijk dat er op dorps-, wijk- of buurtni-
veau veel vrijwilligerswerk kan worden gedaan ten behoeve van jongeren, kinderen 
(onder meer medewerkers van Thuis op Straat), ouderen, minderheden, vluchtelin-
gen, zieken en gehandicapten, dieren, tuinen, parken en natuurgebieden. In wijken 
met een mindere ‘leefbaarheid’, waar de civil society de grootste impuls kan gebrui-
ken, is de bijdrage van buurtbewoners aan vrijwilligerswijk juist significant minder, 
zoals ook elders in deze bundel werd vastgesteld. Gelet op enkele robuuste kenmer-
ken van de wijkbewoners is het niet reëel om grote verandering daarin te verwachten. 
Snelle doorstroming, heterogeniteit van de bevolking en een groot aandeel jonge 
alleenstaanden en allochtonen bemoeilijken de opbouw van sociaal kapitaal in de 
buurt en maken trouwhartige verbinding aan bestaande vrijwilligersorganisaties 
minder waarschijnlijk. Het behoud van leden van de middenklasse voor de wijk, door 
herstructurering, kan hierin verbetering brengen, maar zeker is dit geenszins. Welis-
waar zijn gezinnen naar verhouding meer actief in het vrijwilligerswerk ten behoeve 
van de buurt, maar dit geldt juist niet voor tweeverdieners met betere inkomens. 
Opwaardering van de woningvoorraad kan wel dienstig zijn als daardoor de status 
van de hele buurt verbetert, gezinnen met kinderen in de buurt willen wonen en de 
verhuisdynamiek afneemt.

Een grotere mate van sociale cohesie en onderling vertrouwen in de buurt gaat 
samen met meer vrijwillige inzet voor de buurt. Verschillende beschreven buurti-
nitiatieven richten zich op die cohesie. Daarbij valt op dat de inbreng van professio-
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nals niet alleen belangrijk is om de initiatieven te verwezenlijken, maar ook om het 
overbruggende aspect te borgen, hoewel dat ook met professionele inmenging niet 
altijd blijkt te lukken.

We mogen verwachten dat voor bewoners in het algemeen en in stedelijke pro-
bleemwijken in het bijzonder, de vrijwillige inzet in toenemende mate incidenteel 
en ad hoc zal zijn (zie ook Hurenkamp en Rooduijn in hoofdstuk 9). Van de beheer-
ders van de wijken mag worden gevraagd dat ze het faciliteren en aanzwengelen van 
nuttige en aangename activiteiten van bewoners ten behoeve van de buurt niet als 
een project zien, maar als een structurele beheertaak. Het aanleggen van een fysieke 
infrastructuur, het multifunctionele wijkcentrum, is daarvoor zeer waarschijnlijk 
niet toereikend.



233Burgerinitiatief in de woonbuurt

Noten

1 Gemeten aan de hand van enkele stellingen over de wijze van omgaan met en contacten 
leggen tussen buren en buurtgenoten.

2 De enquête is niet representatief, maar geeft wel een indicatie.
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Nieuwe vormen





11 Werknemersvrijwilligerswerk in de civil society?

Lucas Meijs en Judith van der Voort1

Het is langzamerhand een open deur, maar de verantwoordelijkheden van over-
heden, bedrijven en burgers verschuiven en daardoor komen bedrijven en de civil 
society in een andere relatie tot elkaar te staan. Een eerste uiting van die verschui-
ving is dat bedrijven steeds meer worden gezien als burgers en daarmee als lid van 
de civil society (zie Carroll 1998; Matten et al. 2003). Het management van bedrijven 
beroept zich ook actief op die burgerschapsrol door termen te gebruiken als corporate 
citizenship. Daarmee vervaagt de grens tussen het bedrijfsleven en de civil society. Een 
tweede uiting is dat non-profitorganisaties, voornamelijk campagneorganisaties 
ook wel non-gouvernementele organisaties (ngo’s) genoemd, de rol van overheden 
overnemen in het reguleren van het gedrag van bedrijven (multinationals), waardoor 
bedrijven en de civil society tegenover (of naast) elkaar komen te staan. Bedrijven 
worden door ngo’s aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
(ser 2001) en voelen zich gedwongen om aan issue management te gaan doen (Van 
Tulder en Van der Zwart 2003:78). De ‘toverwoorden’ hierbij zijn maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en stakeholderdialoog (zie Kaptein en Wempe 2002). Een 
derde uiting is dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om 
civil-societyorganisaties te ondersteunen in hun functioneren en het bereiken van 
hun doelstelling. Werknemersvrijwilligerswerk als concrete vorm van maatschappe-
lijk betrokken ondernemen staat in dit hoofdstuk centraal.

Dit maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) en zeker het werknemers-
vrijwilligerswerk lijken niet meer weg te denken uit de Nederlandse context. Een 
simpele zoektocht op internet laat een breed scala aan uiteenlopende activiteiten 
door grote en kleine bedrijven zien (zie www.robingood.nl, www.mooizogoedzo.nl, 
www.contourtilburg.nl, www.ravelijn-matchpoint.nl). De activiteiten variëren van de 
al bijna obligate maatschappelijke teambuilding tot grote doordachte programma’s 
en partnerschappen. Een bekend voorbeeld is de Fortis Foundation, opgericht in 
2001, waarbinnen in vijf jaar tijd al meer dan 10.000 Fortis-medewerkers vrijwil-
ligerswerk hebben gedaan. Ook zijn er legio voorbeelden waarbij bedrijven gericht 
hun (jonge) medewerkers de kans geven zich (professioneel) te ontwikkelen door 
‘om niet’ te werken voor maatschappelijke organisaties; zie hiervoor de websites: 
www.sportenzaken.nl, www.kunstenzaken.nl en www.stichtinglaluz.nl. Nieuw en 
eveneens relevant in dit verband is het maatschappelijk betrokken ondernemen van 
onder meer de eigenaren van TomTom, die 100 miljoen euro schonken aan de door 
henzelf opgerichte Turing Foundation (Hulst 2006). Mbo en werknemersvrijwilli-
gerswerk spelen ook een rol in de reputatie en aantrekkingskracht van bedrijven, zo 
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blijkt uit het Beste Werkgeversonderzoek 2006 van Intermediair 
(www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=469244, geraadpleegd 13 december 2006).

Binnen veel bedrijven is mbo een erkend onderdeel aan het worden van het bre-
dere beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij maatschappelijke 
organisaties is of lijkt de angst voor het niet-duurzame karakter van de bedrijfsbe-
trokkenheid verdwenen, of worden in ieder geval de kansen die mbo biedt, opgepakt 
door een proactief beleid richting de bedrijven te voeren. De vraag is natuurlijk wel of 
mbo en werknemersvrijwilligerswerk een substantiële bijdrage of impuls kunnen en 
zullen leveren aan de civil society?

In dit hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de (praktische) betekenis van 
termen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken 
ondernemen, en werknemersvrijwilligerswerk (zie § 11.1). Vervolgens wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van het maatschappelijk betrokken ondernemen in Nederland. 
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de zo intensief beschreven Amerikaanse 
situatie (§ 11.2). In paragraaf 11.3 wordt een beeld gegeven van vier modellen die zich 
nu lijken uit te kristalliseren. Ten slotte gebruiken we alle inzichten uit de paragra-
fen 11.1-11.3 om een voorspelling uiteen te zetten, inclusief een kritische beschou-
wing van de consequenties voor de civil society en vrijwillige inzet (§ 11.4).

11.1 Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?

Voor deze bijdrage kan mbo worden gedefinieerd als een optelsom, of portfolio, van 
concrete acties die bedrijven ondernemen ten behoeve van de gemeenschap(pen) 
waarin ze opereren. Deze portfolio kan worden beschreven aan de hand van 5 m’s: 
munten, mensen, middelen, media en massa (Meijs en Van der Voort 2003). ‘Munten’ 
verwijst naar geld in de vorm van donaties of sponsoring. Donaties kunnen door 
de top van het bedrijf worden gedaan, maar het komt regelmatig voor (vooral bij 
bedrijfsjubilea) dat de medewerkers een chequeboek geven of dat individuele giften 
worden verdubbeld door het bedrijf. ‘Mensen’ verwijst naar werknemersvrijwilligers-
werk waarbij medewerkers, al dan niet in de tijd van of georganiseerd door de baas, 
individueel of in teamverband en zonder betaling vanuit de non-profitorganisatie, 
werk verrichten voor een non-profit: vrijwilligerswerk dus. ‘Middelen’ staat voor 
het doneren of ter beschikking stellen van onder meer accommodatie, kantoorbe-
nodigdheden, computers en faciliteiten. ‘Media’ verwijst naar de mogelijkheid om 
‘meeliftend’ op de communicatiecapaciteit en de reputatie van de partner te commu-
niceren over een samenwerking: dit is cause related marketing (Varadarajan en Menon 
1988). ‘Massa’ tot slot verwijst naar de mogelijkheden die ontstaan als organisaties 
samenwerken om de aandacht te trekken van landelijke media, het lokale overheids-
bestuur of grote fondsen.

Een wezenlijk onderdeel van de mbo-portefeuille in Nederland is werknemers-
vrijwilligerswerk. Een brede definitie hiervan is: ‘in werknemersvrijwilligerswerk 
stimuleert een bedrijf zijn medewerkers om tijd en expertise ter beschikking te 
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stellen als vrijwilligers aan non-profitorganisaties. Deze vrijwilligersactiviteiten 
kunnen worden ondernomen binnen of buiten de officiële werkdruk en tijd van de 
medewerker’ (Meijs en Van der Voort 2004: 21). Het type ondersteuning dat door 
de werkgever wordt aangeboden, kan variëren van het reserveren van werktijd voor 
vrijwilligerswerk, via bijvoorbeeld donaties aan de organisatie al naargelang de uren 
vrijwilligerswerk in de eigen tijd, tot het coördineren, waarderen of belonen van 
vrijwilligerswerk. Werknemersvrijwilligerswerk heeft meerdere potentiële voordelen 
voor de civil society en organisaties in die civil society. Bekende voordelen van werk-
nemersvrijwilligerswerk zijn het aanwakkeren van gemeenschapsgevoel (Pancer 
et al. 2002), meer begrip voor sociale vraagstukken (Tuffrey 2003), meer begrip 
voor samenlevingsvraagstukken (Thomas en Christoffer 1999), het verminderen 
van stereotype beelden van de samenleving, het verkrijgen van een breder blikveld 
en het verbeteren van de sociale cohesie in de samenleving (Quirk 1998). Muthuri 
et al. (2006) geven aan dat er nog weinig bekend is over of en hoe bedrijven mid-
dels werknemersvrijwilligerswerk de vorming van sociaal kapitaal stimuleren. Wel 
beargumenteren deze auteurs dat werknemersvrijwilligerswerk bijdraagt aan het tot 
stand komen van sociaal kapitaal, doordat hierbij netwerken ontstaan en vertrouwen 
en samenwerking tot stand komt tussen medewerkers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bemiddelaars. Graff (2004) noemt als voordelen voor de samenle-
ving: een rijker gemeenschapsleven, meer menselijk kapitaal voor maatschappelijke 
organisaties, inbreng van veel verschillende vaardigheden, meer programma’s en 
diensten, nieuwe partners voor overheden in sociale voorzieningen, en een rijkere 
historische, artistieke en culturele beleving van burgers (zie ook Holroyd en Silver 
2001). Deze voordelen worden met name gerealiseerd omdat er specifieke vaardig-
heden beschikbaar komen (Quirk 1998). Of het ook tot meer uren vrijwilligerswerk 
leidt, is nog onduidelijk (Tschirhart 2005).

Een andere benadering van de portfolio van mbo activiteiten wordt gegeven door 
Austin (2000), die een continuüm presenteert van ambities in de samenwerking. 
Austin schetst een continuüm met een drietal stadia waarin een relatie tussen bedrij-
ven en non-profitorganisaties zich kan bevinden: filantropisch, transactioneel en 
integratief. Filantropische samenwerkingsrelaties zijn eenzijdig en worden aange-
gaan vanuit een goeddoengedachte. In de transactionele relatie wordt het tweezijdige 
karakter van het partnerschap benadrukt en wordt gestreefd naar een win-winsi-
tuatie waarbij de non-profitorganisatie een zakelijke partner is. Soms ontwikkelt 
een transactioneel partnerschap zich door de tijd heen en met het toenemen van de 
activiteiten tot een integratief partnerschap. In een dergelijk partnerschap zijn visie 
en missie van de twee partners op elkaar afgestemd. Austin geeft hier maar weinig 
voorbeelden van.

De relatie tussen mvo en mbo
In de praktijk van het bedrijfsleven, de non-profitsector, de civil society en de weten-
schap worden de termen maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) en maat-
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schappelijk verantwoord ondernemen (mvo) slecht gedefinieerd, door elkaar heen 
gebruikt, en gehanteerd om te verwijzen naar verschillende, slechts deels overlap-
pende, activiteiten. De Sociaal Economische Raad (ser 2000) verwijst met de term 
verantwoord ondernemerschap naar bedrijven die een duidelijk zichtbare rol in de 
samenleving op zich nemen die verder gaat dan de corebusiness en datgene waar-
toe de wet verplicht. Wartick en Wood (1998: 70) stellen mvo gelijk aan ‘een brede, 
geïntegreerde en strategische visie op de kernrollen en verantwoordelijkheden van 
een onderneming in elke maatschappij, zowel nationaal als wereldwijd’. Carroll 
(1993) omschrijft de relatie tussen de (lokale) samenleving en een onderneming als 
een sociaal contract. Inwoners van een lokale gemeenschap stellen hun kennis en 
arbeidsuren ter beschikking van een onderneming en in ruil daarvoor verwachten zij 
dat die onderneming investeert in de kwaliteit van de leefgemeenschap. Deze relatie 
kenmerkt zich door de mogelijkheid van beloningen en sancties vanuit de gemeen-
schap zoals het afnemen van een license to operate. Er bestaat vooral consensus over 
het feit dat het gaat om niet-verplichte activiteiten ten behoeve van de gemeenschap.

Binnen de Nederlandse context wordt nog steeds vaak een ‘gevoelsmatig’ onder-
scheid gemaakt tussen mvo en mbo, waarbij de tweede vorm dan minder belangrijk 
zou zijn voor de bedrijven en de samenleving, omdat het bij maatschappelijk betrok-
ken ondernemen gaat om filantropie of ‘extra’ activiteiten buiten de corebusiness. 
Goodcompany, een consultant op het gebied van mvo (en mbo), maakt een verschil 
tussen in-company investment of duurzaam ondernemen (mvo) en community investment 
of mbo (www.goodcompany.nl). mvo Nederland (2004: 3) ziet mbo (met als kenmerk 
‘de onderneming als deelnemer aan de lokale gemeenschap’) als een van de drie 
wortels van mvo, naast bedrijfsethiek en duurzaam ondernemen. Opvallend is dat dit 
onderscheid in ieder geval duidelijk minder relevant is in de Angelsaksische litera-
tuur. Als er al een onderscheid wordt gemaakt, dan is mbo onderdeel van mvo (Car-
roll 1998; Matten et al. 2003) of in ieder geval de meest zichtbare component daarvan 
(Keim 1978; Epstein 1989).

Een verklaring voor de spraakverwarring tussen mvo en mbo kan worden gevon-
den in verschillen tussen organisaties in de non-profitsector of de civil society. In 
navolging van Handy (1988) onderscheiden we drie typen non-profitorganisaties 
op basis van hun missie: de typische dienstverlenende organisaties zoals de Zon-
nebloem of het Rode Kruis, campagneorganisaties zoals Greenpeace, en ledenorga-
nisaties zoals de Hartstichting of de Scouting. De indeling van Handy (1988) maakt 
duidelijk dat de termen npo (non-profitorganisatie) en ngo (non-gouvernementele 
organisatie) maar gedeeltelijk naar hetzelfde type organisatie verwijzen. De term 
ngo wordt meer gebruikt voor organisaties die de overheid, bedrijven of andere 
actoren proberen te beïnvloeden in hun gedrag, meestal zijn dit dus campagne- of 
advocacy organisaties. Zij vertegenwoordigen de ‘onmondige’ kwesties zoals die van 
mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Een aantal ngo’s is actief pleitbezorger van 
mvo, juist omdat ze daarmee bedrijven kunnen aanspreken op hun gedrag en de 
maatschappelijke impact van hun activiteiten (zie Maessen et al. 2005). mbo wordt 
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door deze ngo’s vooral gezien als een risico omdat het de aandacht van de grote 
issues wegtrekt.

De term npo wordt meer gebruikt voor organisaties die een concrete dienst 
verlenen aan cliënten of leden. In dit geval leggen bedrijven contact met een non-
profitorganisatie om zo de verbindingen met de lokale gemeenschap te versterken. 
Deze ondersteunende activiteiten kunnen wel of niet dicht bij de kernactiviteiten van 
het bedrijf liggen. Meestal is het bedrijf slechts indirect betrokken bij het belang dat 
de non-profit vertegenwoordigt, hetgeen betekent dat het bedrijf niet (fundamenteel) 
hoeft te veranderen in de ogen van de non-profitorganisatie. Veel non-profits zijn 
juist actief pleitbezorger van mbo omdat ze op zoek zijn naar middelen om daarmee 
hun eigen doelstellingen te bereiken. Non-profits vullen daarbij de maatschappelijke 
impact van bedrijven veelal zelf concreet en lokaal in. Vanuit deze non-profitorga-
nisaties worden juist de grote mvo-issues ervaren als ‘makkelijk en duur praten’, 
waarbij de lokale behoeften worden gebagatelliseerd. Ook bij veel bedrijven die zich 
meer bezighouden met mbo wordt het mvo debat ervaren als ‘ver van mijn bed’. Wat 
moet het midden- en kleinbedrijf met zaken als kinderarbeid, mensenrechten of 
armoedebestrijding?

Convergentie van mbo en mvo?
Himmelstein (1997) beschrijft hoe de visie op de maatschappelijke betrokkenheid 
van Amerikaanse bedrijven door de jaren heen is veranderd. Na de Tweede Wereld-
oorlog professionaliseert mbo, waarbij het wordt overgelaten aan speciale afdelin-
gen of stichtingen. Wanneer stakeholders meer druk op bedrijven gaan uitoefenen, 
grijpen ondernemers mbo (en mvo) aan om hun legitimiteit te beschermen of te 
herstellen en hun voortbestaan te garanderen. Hierbij wordt maatschappelijke 
betrokkenheid als alternatief geboden om de rol van de overheid te beperken en 
te voorkomen dat traditioneel sterke relaties tussen beide private sectoren worden 
‘bedreigd’ door overheidsinterventie. Het verschil met de Nederlandse situatie is juist 
dat hier mbo hernieuwde aandacht krijgt als gevolg van een verschuiving in relaties, 
waarbij de algemene consensus is dat de overheid zich terugtrekt en van bedrijven 
wordt verwacht dat zij maatschappelijke taken gaan overnemen. Wat betekent dat 
voor de toekomst van mbo in Nederland?

Vanaf de jaren negentig wordt met name in de vs steeds meer de nadruk gelegd op 
enlightened self-interest van mbo op de langere termijn (Himmelstein 1997: 21) of vrij 
vertaald ‘welbegrepen eigenbelang’. Dit is de trigger voor wat nu strategische filan-
tropie of het doneren met een dubbel doel wordt genoemd, gericht op het behalen 
van voordelen voor zowel de maatschappij als het bedrijf (Hemphill 1999). Het idee 
hierbij is dat strategisch mbo in potentie meer waarde oplevert voor zowel het bedrijf 
als de samenleving, omdat het bedrijf mbo nu dichter bij zijn kerncompetenties 
en bedrijfsdoelstellingen brengt (en dus bij mvo). Daarmee wordt mbo belangrijk 
(niet meer iets van ‘ernaast’) en legitimeert/triggert het een meer relevante bijdrage 
aan de oplossing van een maatschappelijk probleem – een bijdrage in de vorm van 
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onder meer expertise, netwerken en financiële middelen, geleverd vanuit een gericht 
beleid (meer langere termijn, minder ad hoc of eenmalig) aan de oplossing van een 
maatschappelijk probleem. Daarbij leunt het strategisch perspectief op de assumptie 
dat er een directe wisselwerking bestaat tussen de kracht van de civil society en het 
concurrentievermogen van bedrijven (Porter en Kramer 2002). Die wisselwerking 
betekent in de praktijk van mbo dat bedrijven ‘meer bewust’ gaan investeren in de 
civil society, en dat dat dus winst oplevert voor zowel het bedrijf als de gemeenschap. 
Ondanks die misschien wel voor de hand liggende constatering, concluderen Porter 
en Kramer dat bedrijven op mbo-gebied toch vooral nog erg rommelig bezig zijn; 
diffuus en niet scherp genoeg. mbo bestaat voornamelijk nog uit het schenken van 
kleine donaties aan lokale kwesties of problemen, of uit het bieden van ondersteu-
ning aan universiteiten en nationale charitatieve instellingen in de hoop daarmee 
goodwill te creëren bij werknemers, klanten en de lokale omgeving. Een vergelijk-
bare conclusie trekt Kanter (1999), die volop mogelijkheden ziet voor de civil society 
als inspiratiebron voor bedrijfsinnovatie, maar slechts een handjevol bedrijven kan 
noemen die daar een voorlopersrol in vervullen.

Himmelstein (1997) betwijfelt of een strategisch perspectief op mbo een panacee 
is. Sinds 1997 zijn de bedragen die binnen de Amerikaanse context in mbo omgaan 
niet meer gestegen en bij enkele bedrijven zelfs sterk gedaald. Porter en Kramer 
(2002) constateren dat die bedragen als percentage van de winst de laatste vijftien 
jaar zelfs met zo’n 50% zijn gedaald. De nadruk lijkt steeds meer te liggen op niet-
financiële giften, bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk, in plaats van op het 
relatief ‘dure’ geld geven (Waddock en Boyle 1995).

11.2 Mbo in Nederland anno 2007

Maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers en ondernemingen is altijd een 
belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse samenleving, met bekende voor-
beelden zoals Van Marken in de negentiende eeuw (www.dsm.com/nl_nl/html/dgs/
kngsf.htm, geraadpleegd 27 februari 2007) en de gilden rond de zestiende eeuw 
(ser 2000). Waar vóór de industriële revolutie de kerk en de familie maatschappelijke 
betrokkenheid of burgerschap stimuleerden, namen bedrijven met de opkomst van 
het kapitalisme een deel van deze betrokkenheid over (ser 2001). Dit uitte zich bij-
voorbeeld in zieken- en spaarfondsen voor medewerkers, en in sociale woningbouw 
(Tulder en Van der Zwart 2003). Zelfs toen speelde eigenbelang al een belangrijke 
rol en de belangrijkste motivatie voor dergelijke activiteiten was het voorkomen van 
arbeidsonrust. Maar ook in die tijd werd al onderkend dat het bedrijfsleven arbeids-
potentieel kan aantrekken door een actieve rol te spelen in de civil society (ser 2000). 
Aan het einde van de twintigste eeuw wordt (wederom) duidelijk dat de overheid de 
uitdagingen van de civil society, zeker in tijden van globalisering, niet alleen aankan. 
Bedrijven worden dan door een breed palet van stakeholders weer aangesproken op 
hun verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving, bijvoor-
beeld op het gebied van milieu, mensenrechten en lokale gemeenschap (ser 2001). 
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Daarmee staat sinds eind jaren negentig het actief burgerschap van bedrijven in de 
civil society weer hoog op de maatschappelijke agenda.

Hoewel veel bedrijven dus al mbo-activiteiten ondernamen, zeker ook de kleine en 
middelgrote, lijkt er nu iets nieuws aan de hand, namelijk de structurele aandacht 
voor dit concept. Denk aan de opkomst van netwerken als Samenleving en Bedrijf 
(zie www.samen.nl), de tientallen congressen en brainstormsessies die inmiddels 
over mbo zijn georganiseerd, en de vele intermediairs die bedrijven en non-profits 
bijstaan in het ‘matchen’ van vraag en aanbod in mbo. Alles ter inspiratie van 
collega-ondernemers en non-profits, waarbij de ‘strategische inzet’ van mbo een 
grote invloed heeft op wat als ‘goed mbo’ wordt beschouwd; een voorbeeld is het 
World Food Project, waarin tnt zijn logistieke kennis inzet om het hongerprobleem 
aan te pakken. Dergelijke voorbeelden benadrukken het belang van focus en sociale 
impact, een link met de kernactiviteiten van de onderneming, en bovenal ook de 
bedrijfsimpact: de zogenoemde win-winsituatie. De illustratie in onderstaand kader 
geeft een aardig voorbeeld van een portefeuille van mbo-activiteiten met deze win-
win als uitgangspunt:

Djoser werkt sinds 1993 samen met Unicef en betrekt ook haar reizigers en relaties bij dit 

initiatief. Kern van de samenwerking is de vrijwillige bijdrage ten bate van Unicef, die vermeld 

staat op de factuur die reizigers krijgen toegestuurd. Djoser verdubbelt het totaal door de 

reizigers gedoneerde bedrag. In de loop der jaren is de samenwerking uitgebreid met diverse 

initiatieven, zoals:
– insteken van de Unicef-verkoopbrochure in het magazine van Djoser;
– beschikbaar stellen van vergaderruimte aan lokale vrijwilligers;
– plaatsen van Unicef-artikelen in publicaties van Djoser;
– verkopen van Unicef-producten in de reiswinkel van Djoser in Leiden;
– sponsoren van een reis voor vrijwilligers naar een Unicef-project in Tanzania;
– relaties enthousiasmeren voor een samenwerking met Unicef (bv. Europeesche Verzekerin-

gen).
Djoser heeft een project gesteund voor kindvriendelijk onderwijs voor de Maya-indianen in 
Mexico en steunt nu een Unicef-project voor moeders en kinderen op de theeplantages in 
Sri Lanka. 
(www.unicef.nl/unicef/show/id=78346#anchor102582, geraadpleegd op 24 februari 2006)

Anno 2007 kan over mbo en werknemersvrijwilligerswerk in Nederland in het 
algemeen worden gesteld dat er veel vooral grote bedrijven aan het experimenteren 
zijn met nieuwe vormen van mbo, dat er meer gebeurt dan enkele jaren geleden, dat 
er meer strategisch wordt ingezet, en dat er voornamelijk veel aandacht bestaat voor 
werknemersvrijwilligerswerk. De Ondernemerschapsmonitor. Winter 2002-2003 (ez 2003: 
16) geeft de volgende percentages met betrekking tot maatschappelijke betrokken-
heid onder bedrijven:
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Figuur 11.1
Maatschappelijke betrokkenheid onder bedrijven (in procenten)
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Dit betekent dat bijna 30% van de bedrijven hun werknemers toestaat om vrijwilli-
gerswerk te doen tijdens werktijd (middelgrote bedrijven, 23%; grote bedrijven (>100 
medewerkers), 45%). De helft van het Nederlandse bedrijfsleven doet aan sponso-
ring. Volgens dit onderzoek geeft het merendeel van de bedrijven op jaarbasis 1% van 
de omzet uit aan sponsoring. Daar speelt direct verwarring of sponsoring wel onder 
mbo valt. Een mogelijke redenering is dat sponsoring van maatschappelijke organi-
saties gelijk staat aan het geven van geld in de transactionele fase van Austin (2000). 
In een andere redenering wordt onderscheid gemaakt tussen sponsoring die vooral 
commercieel is gericht en meer maatschappelijke sponsoring.

Uit onderzoek van Meijer et al. (2006) blijkt dat het doneren van geld of niet-financi-
ële middelen nog voornamelijk uit idealistische overwegingen gebeurt en dat er geen 
structureel beleid wordt gevoerd. Opvallend is dat zij concluderen dat in Nederland 
ongeveer de helft van de donaties aan goede doelen afkomstig is uit bedrijven, terwijl 
dit in Amerika maar zo’n 7% zou zijn. Maar hierbij moet duidelijk worden aange-
tekend dat bijna 90% van de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen, 
negen of minder medewerkers heeft. Uit gesprekken met grote goede doelen zoals 
het Wereld Natuur Fonds en de Hartstichting komt juist naar voren dat financiële 
giften van bedrijven in vergelijking tot de particuliere giften nog van bijzonder 
gering belang zijn, maar dat wel de verwachting is dat dit belang in de toekomst zal 
toenemen.

De twee relatief nieuwe vormen van maatschappelijk betrokken ondernemen, 
‘massa’ en ‘media’, werden tot ongeveer 2004 nog weinig benut in Nederland maar 
zijn nu zeker in opkomst. Een bekend Nederlands voorbeeld is het Pandabroodje, 
waarbij een deel van de opbrengst naar het Wereld Natuur Fonds gaat. Een ander 
voorbeeld is de Stichting Pink Ribbon (bestrijding van borstkanker), waarbij veel 
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bedrijven hebben samengewerkt om een speciaal tijdschrift op de markt te brengen, 
of de informatie over het Duchenne Parents Project op de tasjes en reclamefolders 
van kantoorboekhandel Bruna.

Mbo-uitdagingen
Er is eigenlijk bijna geen enkel (groot) bedrijf dat niet mbo in haar externe com-
municatie heeft meegenomen. Vooral dienstverlenende bedrijven zoals banken en 
consultancyorganisaties nemen hierin het voortouw. Ook alle (grote) non-profits 
wijden een sectie van hun website aan mbo/mvo, in ieder geval voor zover zij voorna-
melijk als dienstverlenende of ledenorganisatie actief zijn. De non-profitorganisaties 
die nog moeite hebben met mbo zijn organisaties met een actief campagnekarakter, 
organisaties die werken met weinig of geen vrijwilligers en/of organisaties die geen 
activiteiten lokaal dan wel binnen Nederland vervullen.

Dit stemt ons positief voor de toekomst van mbo, en anno 2007 lijkt de visie op 
mbo positiever dan in Westerman (2000) nog wordt beschreven; in dat jaar wordt er 
binnen non-profitorganisaties nog massaal getwijfeld over de waarde van mbo. Non-
profits lijken nu in ieder geval massaal doordrongen van zowel de noodzaak, als de 
onafwendbaarheid van betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. De vraag is of dat ook 
geldt voor de mogelijkheden van mbo voor de civil society.

Want hoewel mbo steeds normaler wordt, is er zowel vanuit de samenleving als 
intern bij bedrijven en non-profitorganisaties nog de nodige weerstand, wat een ver-
tragende werking heeft op de verdere ontwikkeling van mbo in Nederland. Hoewel 
de strategische visie op mbo zoals eerder beschreven in potentie waardevol is en voor 
een hernieuwde aandacht voor het fenomeen heeft gezorgd, is er eigenlijk nog maar 
een handjevol bedrijven en organisaties die de veelbelovende strategische visie op 
mbo in de praktijk hebben weten te brengen. Zijn de verwachtingen te hoog gespan-
nen? Misschien.

Een intensieve studie van de praktijk van mbo, als onderdeel van het promotietra-
ject van een van de auteurs, maakt duidelijk dat
1 nog weinig bedrijven en non-profitorganisaties begrijpen welke mogelijkheden 

mbo biedt ter versterking van de civil society, waardoor het aantal ‘goede’ voor-
beelden beperkt blijft (waar blijft het vervolg van tnt’s World Food Project?); en

2 dat de strategische inzet van mbo tot een tweetal legitimiteitdiscussies heeft 
geleid die de praktische uitvoering van mbo in de weg staan, namelijk een prin-
cipiële discussie over de grenzen aan mbo en een praktische discussie over de 
organisatorische inbedding hiervan.

Met betrekking tot het eerste punt wordt in gesprekken met bedrijfsvertegenwoor-
digers vaak aangegeven dat non-profits nog wel heel erg denken vanuit een filantro-
pisch perspectief (zij vragen, zij ontvangen en het liefst geld), wel heel veel moeite 
hebben om aan de vraag naar gepast werknemersvrijwilligerswerk te voldoen, en 
te weinig professioneel en zakelijk zijn ingesteld om op een snelle, efficiënte en 
effectieve wijze mbo aan te pakken. Daartegenover staan met name grote non-profits 
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die het idee hebben dat bedrijven niet snappen wat mbo is, mbo vooral als afvink-
oefening zien in de vorm van ‘verplicht’ vrijwilligerswerk voor werknemers en te 
weinig begrip hebben voor de uitdagingen waarmee een non-profitorganisatie zich 
geconfronteerd ziet. Veel non-profits beschouwen het aangeboden (teambuilding)
vrijwilligerswerk niet als waardevol (maar durven geen nee te zeggen) en zien het als 
extra organisatiewerk (omdat de organisatie er niet op is ingesteld). De non-profit-
organisaties geven de voorkeur aan duurzame relaties maar realiseren zich ook dat 
deze vaak klein beginnen.

Wat de principiële discussie rondom mbo binnen bedrijven betreft, gaat het om 
zowel de grenzen aan ‘inmenging’ van bedrijven met de (lokale) samenleving, als 
de interpretatie van mbo als een individuele versus bedrijfsverantwoordelijkheid. 
Grenzen aan inmenging veranderen door de tijd. Zo werd in de jaren negentig nog de 
legitimiteit van maatschappelijke teambuilding betwist. Anno 2007 lijkt er binnen 
bedrijven weinig weerstand meer tegen maatschappelijk teambuilding te bestaan. 
Sterker nog, met dit onderdeel van mbo en werknemersvrijwilligerswerk wordt 
eerder ingegaan op de verwachting ‘ons bedrijf hoort aan mbo te doen’ of zelfs ‘ons bedrijf 
moet aan mbo doen’, dan op de constatering ‘ons bedrijf mag aan mbo doen’. Daarnaast 
kun en mag je meer verwachten van werknemers en werkgevers (en ook meer top-
down aan hen opleggen) als je mbo als een bedrijfsverantwoordelijkheid beschouwt, 
dan wanneer je maatschappelijke betrokkenheid ziet als een persoonlijke keuze, 
eventueel gefaciliteerd door het bedrijf. Een dergelijk onderscheid in interpretaties 
van mbo heeft enorme consequenties voor de inbedding van mbo binnen bedrijven 
en vooral ook voor hoe mbo door medewerkers wordt ervaren. De belangrijke vraag 
voor mbo-units binnen bedrijven is hoe te garanderen dat ook op de langere termijn 
dergelijke activiteiten als legitiem worden ervaren.

Dezelfde discussie, maar dan gespiegeld, speelt ook bij non-profitorganisaties. 
Gesprekken met vertegenwoordigers (zowel directeuren als mbo- en marketingver-
antwoordelijken) van diverse (grote) non-profits, leveren een aantal discussiepunten 
rondom mbo op. Hoewel de toegevoegde waarde van mbo wel wordt erkend (vooral 
in het kader van de terugtrekkende overheid en de vraag naar nieuwe vrijwilligers) 
staat de noodzaak en wenselijkheid van dergelijke relaties ter discussie. Mogen en 
moeten we die bedrijven wel binnen laten? Met welke bedrijven zouden we wel in 
zee willen gaan? Welke criteria moeten we daarbij hanteren? Kunnen we wel onze 
zelfstandigheid behouden? Waarom willen bedrijven dit? Wat betekent dat voor onze 
reputatie? Wat betekent dat voor onze organisatie (in termen van verandering)? Kost 
het qua organisatie niet veel meer dan het ons opbrengt? Hoe gaat onze achterban 
(vrijwilligers/donateurs/leden) reageren? Daarbij wordt een groot vraagteken gezet 
bij de toegevoegde waarde van mbo voor de civil society, zeker wanneer het vooral 
eenmalige en ad-hocactiviteiten betreft. En meer nog dan binnen bedrijven (waar 
mbo toch veelal in een aparte afdeling of stichting wordt ondergebracht) staat ook 
de praktische implementatie ter discussie, omdat mbo de kern van het functioneren 
van de non-profit raakt. Waarbij de vraag ‘hoe organiseren we dit’ onoverkomelijk 
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discussies losmaakt over het wezen van de organisatie, de rol van marketing en fond-
senwerving daarin, en de visie op wat vrijwilligerswerk is en hoort te zijn. Veel lokale 
vrijwilligers geven aan dat de werknemersvrijwilligers de krenten uit de pap halen 
met veel cliëntcontact, terwijl zij het rottige organiseerwerk mogen doen.

11.3 De volgende fase: vier ambitiemodellen

Uit de schets van mbo in Nederland anno 2007 komen een paar trends naar voren die 
leiden tot een groter algemeen belang van mbo:
– Het hebben van een mbo-beleid is en wordt voor een groot deel van de bedrijven 

en non-profits een ‘verplicht’ nummer.
– Bedrijven zullen hun cashdonaties nog meer gaan vervangen door donaties in 

middelen/materialen en werknemersvrijwilligerswerk.
– Werknemersvrijwilligerswerk zal vaak ‘beperkt’ gefaciliteerd worden door middel 

van een programma, terwijl de omvangrijke donaties van werkuren achterwege 
blijven.

– Een kleine kopgroep van bedrijven zal zich meer gaan richten op een inhoudelijk 
thema en daar expertise voor ontwikkelen.

– Slechts een beperkte groep van bedrijven zal het mbo plaatsen in het perspectief 
van hun competitieve context;

– Een aantal maatschappelijke organisaties zal in staat blijken om de kansen van 
mbo voor hun organisatie volledig te benutten.
Wij vertalen deze trends in vier ambitiemodellen voor mbo.

Allereerst het model strategische reactie. Binnen dit model passen alle bedrijven en 
non-profits die maatschappelijke teambuilding en andere beperkte vormen van 
mbo ontwikkelen. Het gaat hier om bedrijven/organisaties die wel een mbo-beleid 
hebben, maar er feitelijk niet echt actief mee bezig zijn. Bedrijven en organisaties 
doen elkaar vooral na. Bij bedrijven is dat duidelijk zichtbaar als het gaat om maat-
schappelijke sponsoring in de sport of bij grote ‘evenementen’ zoals de Tsunami. Dit 
model bouwt voort op onder meer Galaskiewicz (1997), die constateert dat bedrijven 
(maar ook non-profits) vooral naar elkaar kijken (lokale netwerken) bij het bepalen 
van hun mbo-beleid. Achter dit model zit meestal een reactief motief. Dit model 
kan zowel top-down (directie stuurt) als bottom-up (werknemer/vrijwilliger stuurt) 
worden ingevuld, maar kenmerkt zich met name ook door weinig onderlinge samen-
hang in activiteiten. Bij dit ambitiemodel zal de mbo-portfolio slechts een beperkt 
onderdeel werknemersvrijwilligerswerk kennen, omdat het simpelweg moeilijker is 
te organiseren dan de andere onderdelen van de portfolio. Overigens kan werkne-
mersvrijwilligerswerk binnen dit model kwantitatief nog wel omvangrijk zijn wan-
neer bijvoorbeeld met veel afdelingen aan teambuilding wordt gedaan of er jaarlijks 
meerdere momenten zijn waarop deelname wordt gefaciliteerd (bijvoorbeeld als het 
bedrijf een jaarlijkse vrijwilligersweek heeft).
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Het model strategische reactie met een focus is als het ware het vervolg op het vorige 
model. Het wezenlijke verschil is dat hierbij in gezamenlijk overleg tussen bedrijf 
en non-profit (top down hoewel consultatie van deelnemende werknemers mogelijk 
is) een focus is aangebracht in het programma; er is een duidelijk partnerschap. 
Overigens is deze focus niet strategisch voor het bedrijf, maar hij is wel gebaseerd op 
het idee dat mbo-activiteiten impact op de samenleving moeten hebben. In principe 
ontstaat dit model omdat er een ‘klik’ is tussen bedrijf en non-profitorganisatie, 
tussen ondernemer met winst en ondernemer zonder winstoogmerk. De impact van 
dit model is voor de gehele samenleving beperkt maar is heel duidelijk voor de orga-
nisaties die uitgekozen zijn. Een voorbeeld anno 2007 is Shell Cares. ‘Met het Shell 
Cares-project wil Shell in Nederland helpen een actueel maatschappelijk probleem 
aan te pakken. Van 2000-2003 werd gewerkt aan huiswerkbegeleiding van alloch-
tone kinderen; van 2003-2006 wordt gewerkt aan het thema sociale leefbaarheid in 
achterstandswijken. (zie www.shell.com). Een mooi voorbeeld voor het midden- en 
kleinbedrijf is de samenwerking tussen Statement en de Vijfhuizenkrant.

Statement, een communicatieadviesbureau, produceert samen met de bewoners van de 
Stichting Het Huis te Groningen zes keer per jaar de Vijf huizenkrant, een interne nieuwsbrief 
geschreven en gemaakt voor en door bewoners/cliënten. Het bureau zet haar expertise in 
door het redactieteam professioneel te begeleiden en organiseert daarnaast ook de hele 
productieketen, gebruikmakend van het netwerk van Statement (vormgever, papierleverancier 
tot en met drukker). Zij werken in het project mee voor een vriendenprijs, die Statement 
betaalt. Het bureau doet dit nu voor het 4e jaar. Alle medewerkers worden betrokken. Er is 
dus sprake van een duurzame en breed gedragen relatie in de maatschappelijke betrokkenheid. 
De meerwaarde is dat er sprake is van interactie en ontmoeting van twee werelden die elkaar 
beter leren kennen. Daarmee werd de basis gelegd, waaruit de betrokkenheid is gaan groeien 
waardoor het begrip en de waardering voor elkaar groeit. Daarnaast geeft het een goed gevoel 
om anderen te kunnen helpen door de inzet van je ervaring. (www.statement.nl)

‘Strategische reactie met een focus’ is aantrekkelijk voor de kleinere bedrijven en 
non-profits, omdat hierbij een link wordt gelegd tussen het bedrijf en de maatschap-
pelijke organisatie via gedeeld ondernemerschap. Dit zal voor bedrijven zeker het 
geval zijn bij directeur-grootaandeelhouders. Dit is een duidelijk top-downmodel, 
hoewel de participatie van werknemers- en vrijwilligers belangrijk is.

Het derde model, strategisch (pro)actie, wordt gehanteerd door bedrijven en non-profits 
die een echte link maken tussen competitieve context (Porter en Kramer 2002), 
strategische doelen en het werknemersvrijwilligerswerk respectievelijk mbo. Voor 
het bedrijf kan deze link met strategische doelen op verschillende manieren worden 
vormgegeven, bijvoorbeeld via hrm, reputatie of een voor het bedrijf relevant thema. 
Een voorbeeld is Fortis. Fortis Foundation Nederland werkt volgens het principe 
Mensen voor Mensen; dit betekent dat Fortis-medewerkers zelf actief een bijdrage 
leveren aan ideële maatschappelijke projecten. Fortis Foundation biedt hierbij 
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ondersteuning in de vorm van organisatie, advies en geld. Daarnaast organiseren de 
Stimulans Comités, het interne ambassadeursnetwerk van Fortis Foundation Neder-
land, op lokaal niveau maatschappelijke projecten. Het programma is in de loop van 
de jaren gegroeid van 13,4% (2002) tot 26% (2006) deelnemende medewerkers van 
Fortis (www.fortisfoundation.nl, eigen opgave).

Omdat dit model slechts door weinig bedrijven zal worden omarmd, zijn de 
effecten hiervan op de totale omvang van het vrijwilligerswerk beperkt. Echter, zeker 
wanneer combinaties worden gemaakt van ‘denken en doen’-projecten waarin een 
voor het bedrijf relevant thema centraal staat, dan kan de impact groot zijn omdat de 
eigen kennis wordt ingezet.

Het vierde model, policy entrepreneur, heeft in potentie de grootste toegevoegde 
waarde voor de civil society als het niet naast maar in partnerschap met bestaande 
non-profitorganisaties wordt ondernomen. Dit model is anno 2007 nog niet echt 
openlijk (her)ontwikkeld in Nederland.2 In dit model onderneemt het bedrijf zelf 
inhoudelijk actie op gebieden waar in zijn ogen maatschappelijke ontwikkeling en 
falend overheidsbeleid het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengt. Een 
dergelijke ontwikkeling is treffend beschreven door Dutton en Dukerich (1991) in de 
ontwikkeling van het dak- en thuislozen mbo-beleid van de New York Port Autho-
rity: een busmaatschappij beschouwt de dak- en thuislozenproblematiek in eerste 
instantie als een extern probleem, maar definieert zichzelf uiteindelijk als pro-
bleemeigenaar en draagt actief oplossingen aan voor het probleem waarmee zij zich 
geconfronteerd ziet. In Nederland vinden we enkele aarzelende voorbeelden zoals 
van de Rabobank die zich inzet voor het in stand houden van de kleine kernen, van 
woningbouwcorporaties die zich sterk maken voor leefbaarheid en buurtontwik-
keling, en van technische bedrijven die investeren in technische opleidingen. Deze 
voorbeelden geven wel aan dat bij policy-entrepreneurmodel een ‘moreel’ spannings-
veld kan ontstaan wanneer de activiteiten nauw aansluiten bij de corebusiness van 
het bedrijf, zoals bij te openlijke reclame op lesmateriaal voor basisscholen.

11.4 Discussie: mbo, werknemersvrijwilligerswerk en de civil society

Mbo, met als onderdeel daarvan werknemersvrijwilligerswerk, is voor bedrijven (en 
non-profits) een niet te vermijden fenomeen. Zowel de druk van externe stakehol-
ders zoals financiers en klanten, als de interne druk van medewerkers zullen eerder 
gericht zijn op meer dan minder mbo. Al in 2007 vormen mbo en werknemersvrij-
willigerswerk een onderdeel van de reputatie waarop organisaties worden beoor-
deeld door potentiële klanten, werknemers en financiers. De verwachting is dat de 
combinatie van economische groei en krapte op de arbeidsmarkt positieve effecten 
zal hebben op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ouderschapsverlof, zorgverlof 
en werknemersvrijwilligerswerk. Deze zullen steeds meer worden gebruikt als een 
additionele beloning en lock-in waarmee werknemers aan de organisatie kunnen 
worden gebonden.3 Daarmee schetsen wij een redelijk positief beeld van werkne-
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mersvrijwilligerswerk dat echter wel duidelijke beperkingen heeft gezien vanuit de 
civil society.

Werknemersvrijwilligerswerk biedt langs twee verschillende lijnen kansen voor het 
vrijwilligerswerk. Allereerst kan door werknemersvrijwilligerswerk de beschikbaar-
heid van mensen voor vrijwilligerswerk positief worden beïnvloed. De eenvoudigste 
vorm is het aanpassen van het werkrooster aan verplichtingen rond vrijwilligers-
werk. In het artikel over geleid vrijwilligerswerk (hoofdstuk 12) wordt dit geïllu-
streerd aan de hand van ouderparticipatie op basisscholen, die, zeker aan het begin 
en einde van de dag, waarschijnlijk aanzienlijk zou worden bevorderd als bedrijven 
dit massaal zouden benoemen als een terechte reden om later te komen, c.q. eerder 
weg te gaan. Taakcombineerders zijn gebaat bij een soepele opstelling van de werk-
gever aangaande de tijden waarbinnen zij aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast 
zijn er natuurlijk varianten waarin een deel van de werktijd kan worden ingezet voor 
vrijwilligerswerk. Doordat werkgevers invloed uitoefenen op de beschikbaarheid, 
is werknemersvrijwilligerswerk waarschijnlijk niet de best denkbare methode om 
nieuwe vrijwilligers binnen te halen. Maar het kan wel, zeker wanneer de tijdsdruk 
op mensen verder toeneemt door allerlei andere alternatieven en verplichtingen, een 
middel zijn om te voorkomen dat mensen moeten stoppen met vrijwilligerswerk.

Ten tweede ontstaat er met werknemersvrijwilligerswerk een nieuwe of alterna-
tieve vindplaats voor vrijwilligers. De effectiviteit van deze vindplaats zal grotendeels 
afhangen van de inrichting van het programma rond werknemersvrijwilligers-
werk. De eerste component is de manier waarop wordt gevraagd. Programma’s 
waarin medewerkers redelijk passief worden benaderd, bijvoorbeeld via intranet, 
zijn waarschijnlijk minder effectief dan programma’s waarbij medewerkers actief 
worden geworven voor specifieke klussen. De tweede component is de morele en 
sociale druk. Programma’s die ondersteund worden door de bedrijfscultuur zijn 
waarschijnlijk effectiever. Daarin wordt als het ware de bereidheid om vrijwilligers-
werk te doen gemanipuleerd. Daarmee lijkt deze vindplaats op de vindplaats ‘kerk’, 
waarbij de effectiviteit eveneens voortvloeit uit de combinatie van moreel appel in 
de kerk en ontmoeting op het kerkplein. Programma’s rond werknemersvrijwil-
ligerswerk hebben in ieder geval de potentie een oplossing te bieden voor het niet 
gevraagd worden voor vrijwilligerswerk (dat doet de mbo-unit van het bedrijf nu), 
het niet beschikbaar hebben van tijd (die stelt het bedrijf gedeeltelijk beschikbaar) 
en het uitoefenen van sociale en morele dwang (via collega’s en de bedrijfscultuur). 
De verwachting is dat veel werknemers die deelnemen aan het werknemersvrijwil-
ligerswerk-programma waarschijnlijk anders ook vrijwilligerswerk (willen) doen. 
Daarmee is werknemersvrijwilligerswerk misschien meer een instrument om te 
voorkomen dat (potentiële) vrijwilligers niet beginnen of afhaken, dan een instru-
ment om totaal ‘onwilligen’ over te halen.
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Beperkingen en risico’s
De belangrijkste beperkingen van mbo en werknemersvrijwilligerswerk, naast de 
waarschijnlijk beperkte omvang van het aantal nieuwe vrijwilligers, is tweeledig. 
Vanuit maatschappelijke organisaties worden bij voortduring vraagtekens gezet bij 
de motivatie van nieuwe vrijwilligers die zich in het kader van deze programma’s 
melden. Men is namelijk sceptisch ervan de motivatie van bedrijven en sommige 
werknemers. Bedrijven claimen in het openbaar nog te vaak geen enkel nut na te 
streven, iets dat maatschappelijke organisaties moeilijk kunnen geloven. Daarnaast 
wordt, zeker voor organisaties die het tweede, derde en vierde model volgen, gewe-
zen op het grote gevaar van de aaibare doelen, eigenlijk altijd iets met kinderen of 
jongeren. In het verlengde daarvan moet duidelijk zijn dat veel organisaties met een 
campagne- of actiecomponent niet in aanmerking komen voor mbo, omdat bedrijven 
zich hiermee niet kunnen of willen verbinden. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook 
voor kerken. mbo is daarmee slechts relevant voor een klein deel van de civil society. 
Een ander issue is de zich verder ontwikkelende relatie tussen mvo en mbo. Bij de 
herintroductie van mbo in Nederland is er min of meer bij toeval een scheiding der 
geesten en netwerken rondom deze twee thema’s ontstaan. Deze scheidslijn begint 
nu te vervagen. Bedrijven die goed scoren op mvo moeten vandaag de dag ook aan 
mbo gaan doen en andersom. Daarmee maken mvo en mbo een verschuiving door 
van een hype naar een echt commitment.
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Noten

1 In dit hoofdstuk concentreren we ons op mbo bij bedrijven. Er zijn echter ook overheden 
en non-profitorganisaties die aan mbo doen. Bij overheden gaat dit over werknemersvrij-
willigerswerk in het kader van hrm. Bij onder meer woningcorporaties en hun bijdrage 
aan leefbaarheid lijkt het maatschappelijk betrokken ondernemen ingewikkelder.

2  ‘Policy entrepreneur’ is niet hetzelfde als de ‘maatschappelijke onderneming’ (een non-
profit die gerund wordt alsof het een bedrijf is).

3 Een heel andere vorm van maatschappelijke betrokkenheid, waarbij studenten vrijwilli-
gerswerk verrichten voor het Rode Kruis, wordt in verband gebracht met het voordeel dat 
zij daarme onder de aandacht komen bij enkele potentiële werkgevers (www.eendikke-
plusopjecv.nl). 
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12 Geleid vrijwilligerswerk

Over het vrijwilligerspotentieel van de Nederlandse samen-
leving (en nieuwe strategieën om het te bevorderen)

Lesley Hustinx, Lucas Meijs en Esther ten Hoorn

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan recente en doorgaans als zorgwekkend 
geduide evoluties in de deelname aan vrijwilligerswerk binnen de Nederlandse civil 
society, en aan nieuwe strategieën waarmee men hierop een antwoord poogt te 
bieden. Met deze nieuwe initiatieven wordt ingespeeld op het vermeend afnemende 
vrijwilligerspotentieel van de Nederlandse bevolking, anders gezegd de bereidheid, 
beschikbaarheid en geschiktheid van mensen voor vrijwilligerswerk (Meijs et al. 2006; 
vergelijk Hustinx en Lammertyn 2003; Hustinx 2005). Onder invloed van het bre-
dere proces van individualisering, heeft ook binnen de civil society het principe van 
individuele keuzevrijheid aan terrein gewonnen, en is er in toenemende mate sprake 
van zapgedrag, persoonlijk voordeel, en een gebrek aan loyaliteit en verantwoor-
delijkheidszin van de kant van de burgers (Dekker et al. 2004: 195). Niet alleen de 
kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de vrijwillige inzet zou erop achteruitgaan. 
Deze evoluties raken de kern van de civil society, die tegenwoordig door velen als een 
bedreigde maatschappelijke sfeer wordt beschouwd.

Om dit te remediëren, wordt de inzet van burgers steeds frequenter afgedwongen 
en/of beloond, vaak door externe partijen zoals de overheid, bedrijven en scholen. 
Een typisch kenmerk van deze nieuwe initiatieven is dat ze twee van de vier basis-
dimensies van de definitie van vrijwilligerswerk, met name de mate van vrije keuze 
versus verplichting en de mate van beloning, gaan versoepelen (zie Cnaan et al. 1996; 
vgl. Van Daal 1990). Dit leidt tot grensvervagingen die, ondanks de beoogde en gere-
aliseerde toename in het vrijwilligerspotentieel van burgers, als onbedoeld neven-
effect kunnen hebben dat ze de fundamenten van de civil society verder dreigen te 
ondermijnen.

Met de notie ‘geleid vrijwilligerswerk’ verwijzen we precies naar deze nieuwe 
vormen van inzet waarbij de deelname aan, of de voorwaarden waaronder en de 
wijze waarop wordt deelgenomen, door anderen worden geïnitieerd en/of ingericht. 
Naast vormen van maatschappelijke inzet die een sterk dwingend of zelfs verplich-
tend karakter hebben en doorgaans geïnitieerd worden vanuit andere institutio-
nele domeinen (arbeid, onderwijs, justitie, overheid), valt hieronder ook de meer 
planmatige en calculerende benadering en omkadering van tal van activiteiten 
binnen vrijwilligersorganisaties zelf. In deze benadering wordt de verwachting van 
de organisatie ten aanzien van de vrijwilliger geëxpliciteerd, zowel wat betreft de 
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beloning voor het doen van vrijwilligerswerk, als wat betreft de sanctie voor het niet 
deelnemen. Wanneer leden van een sportvereniging bijvoorbeeld niet meewerken 
aan het barrooster, kan dit leiden tot feitelijke of emotionele uitstoting. In deze bij-
drage nemen we als centraal uitgangspunt dat geleide vormen van vrijwilligerswerk 
tot doel hebben het vrijwilligerspotentieel te faciliteren en opnieuw te stimuleren. 
We introduceren een continuüm van absoluut vrijwilligerswerk via vrijwillig geleid 
vrijwilligerswerk tot dwingend geleid vrijwilligerswerk:
1 Vrijwillige inzet in de meest absolute zin kent geen beloning en geen beperking 

van de keuzevrijheid van de vrijwilliger.
2 Tot vrijwillig geleid vrijwilligerswerk behoren vormen van inzet die nog steeds 

gebaseerd zijn op vrijwillige keuze. Individuen stappen dus vrijwillig over de 
drempel, maar als de keuze om mee te doen, eenmaal is gemaakt, is er sprake van 
verplichting. Hiertoe kan bijvoorbeeld een verplichte stage in het kader van een 
keuzevak tijdens de opleiding worden gerekend, of het toetreden tot een sportclub 
op basis van vrije keuze, waarna de vrijwillige inzet verloopt volgens de strakke 
regels van de club.

3 Dwingend geleid vrijwilligerswerk, opgelegd of afgedwongen door derden, waar-
bij sprake is van onbetaalde, maatschappelijk georiënteerde vormen van inzet in geor-
ganiseerd verband (drie essentiële dimensies van vrijwilligerswerk), maar waarbij 
de vierde dimensie, namelijk de vrijwilligheid, heel soepel wordt geïnterpreteerd.1 
Voorbeelden zijn alternatieve straffen, gedwongen werkloosheid onder dwang 
van korting op de uitkering, opgelegde maatschappelijke stages voor scholieren, 
sociale dienstplicht.
Naarmate de keuzevrijheid van de vrijwilliger sterker wordt ingeperkt, en de mate 

van verplichting en beloning toenemen, verschuift het vrijwilligerswerk van absoluut 
naar geleid (zie figuur 1). We kunnen dus veronderstellen dat naarmate deze nieuwe 
initiatieven meer opschuiven naar de verplichte kant van het continuüm, er in de 
toekomst steeds minder sprake zal zijn van vrijwilligerswerk in de strikte zin van het 
woord. Recent landenvergelijkend onderzoek wijst namelijk uit dat in de beoorde-
ling van wie al dan niet een vrijwilliger is, mensen vrij eensgezind uitgaan van een 
strenge definitie (Handy et al. 2000; Meijs et al. 2003). Vooral de dwingend geleide 
vormen van vrijwilligerswerk staan op gespannen voet met wat mensen doorgaans 
als vrijwilligerswerk beschouwen. Voorlopig situeren deze initiatieven zich nog ‘in 
de marge’ van het vrijwilligersgebeuren, maar de verdere institutionalisering van 
dergelijke initiatieven kan mogelijk tot een versoepeling of aanpassing van de per-
ceptie en beleving van vrijwilligerswerk leiden.
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Figuur 12.1
Continuüm van absoluut naar geleid vrijwilligerswerk
Figuur 12.1
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In wat volgt wordt vooreerst ingegaan op de vraag waarom geleid vrijwilligerswerk 
belangrijk is om verder te onderzoeken. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed 
aan het individuele vrijwilligerspotentieel, organisatorische en maatschappelijke 
behoeften aan geleid vrijwilligerswerk en de potentiële effecten op de samenleving. In 
paragraaf 12.2 en 12.3 wordt het concept geleid vrijwilligerswerk nader bekeken aan 
de hand van vier centrale katalysatoren en hieraan gekoppelde concrete voorbeelden. 
Het hoofdstuk rondt af met een aantal kritische beschouwingen over de kansen en 
bedreigingen van de toenemende institutionalisering van nieuwe vormen van geleide 
vrijwillige inzet voor de toekomst van de civil society en het vrijwilligerswerk.

12.1 Waarom geleid vrijwilligerswerk?

In vergelijking met het traditionele vrijwilligerswerk, dat zich kenmerkt door een 
langdurig, veeleisend en organisatiegebonden engagement, zou het vrijwilligerswerk 
vandaag de dag steeds meer de gedaante aannemen van een kortlopende, sporadi-
sche en vrijblijvende inzet. Nieuwe en populaire bewoordingen als de zappende, 
shoppende, draaideur-, afvink-, doe-het-zelf- of virtuele vrijwilliger suggereren de 
opkomst van een meer kortstondig, projectmatig, op de eigen interesses gericht, en 
ongebonden type engagement (zie onder andere Cnaan en Handy 2005; Dekker et al. 
2004; Hustinx en Lammertyn 2003; Meijs en Hoogstad, 2001).

Deze evolutie vormt niet alleen een bedreiging voor de toekomstige veerkracht van 
de Nederlandse civil society, maar is ook een acuut probleem voor tal van vrijwilli-
gersorganisaties en verenigingen. Deze zouden met een prangend tekort aan vrijwil-
ligers kampen, omdat zowel de bereidheid als de beschikbaarheid en geschiktheid 
van mensen voor vrijwilligerswerk aan het verminderen is. Mensen zouden zich 
steeds minder, en/of op een meer voorwaardelijke manier, willen engageren (een 
kwestie van bereidheid); daarnaast zouden zij zich steeds minder, en/of op een 
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minder voorspelbare manier, kunnen engageren (een kwestie van beschikbaarheid of 
geschiktheid). Dit laatste kan gebeuren doordat de toelatingseisen (m.b.t. vaardighe-
den, kennis en kunde van de vrijwilligers) niet aansluiten bij wat ze kunnen of willen 
bieden. Vaak gaat het om wel kunnen maar niet willen bieden.2

In deze bijdrage nemen we als centraal uitgangspunt dat de nieuwe geleide 
vormen van vrijwilligerswerk tot doel hebben het vrijwilligerspotentieel opnieuw 
te faciliteren en te stimuleren. Dit kan door de bereidheid, beschikbaarheid of 
geschiktheid van mensen (of combinaties van deze drie factoren) te beïnvloeden. 
Enerzijds wordt het (vermeende) gebrek aan engagement (oftewel het niet meer 
willen) geremedieerd door vormen van inzet met een belonend of verplichtend 
karakter te organiseren. Anderzijds wordt aan de dalende beschikbaarheid en 
geschiktheid (niet meer kunnen) tegemoet gekomen door tijd en andere hulpbron-
nen (bv. vaardigheden) te manipuleren.

Het is cruciaal om het vrijwilligerspotentieel niet als een puur individueel gegeven 
te beschouwen. Contextuele of organisatorische factoren (mesoniveau) en collec-
tieve factoren (macroniveau, bv. de gemeenschap of de overheid) moeten evenzeer in 
ogenschouw worden genomen. In die zin is het vrijwilligerspotentieel niet louter een 
attribuut van individuen, maar ook (en vooral) een gemeenschappelijk goed en een 
collectieve verantwoordelijkheid. Concreet kan het vrijwilligerspotentieel als volgt 
op de verschillende niveaus worden gesitueerd (Meijs et al. 2006: 39-40):
– Microniveau: mensen willen zich inzetten (factor engagement), ze beschikken over 

voldoende tijd om zich in te zetten (factor beschikbaarheid), en ze hebben ook 
de nodige kennis, vaardigheden en ervaringen om aan de slag te kunnen (factor 
geschiktheid).

– Mesoniveau: organisaties hebben een grote wervingskracht, ze creëren aantrek-
kelijke en flexibele mogelijkheden, en zijn succesvol in het behouden van vrijwil-
ligers.

– Macroniveau: in de samenleving bestaat er een sterke wilskracht tot, en draagvlak 
voor vrijwillig engagement, en is er voldoende ruimte voor vrijwillige inzet. Er 
worden beleidsmatige initiatieven genomen om het maatschappelijk draagvlak 
voor vrijwilligerswerk te vergroten, en om de tijd beschikbaar voor vrijwillige 
inzet te vergroten.3

Geleid vrijwilligerswerk is er bijgevolg op gericht het vrijwilligerspotentieel te 
optimaliseren door zijn componenten op verschillende niveaus te manipuleren. De 
notie ‘geleid’ geeft uitdrukking aan de aanname dat het hier om een nieuwe vorm 
van inzet gaat, die vanuit het meso- en macroniveau wordt geïnitieerd. Vaak wordt 
een ‘derde partij’ (school, bedrijf, uitkeringsinstantie) geïntroduceerd om de link te 
maken tussen het aanbod van de (weigerachtige) vrijwilliger en de vraag van de (vrij-
willigersorganisatie) (Haski-Leventhal et al. nog te verschijnen). Daarmee kunnen 
de oorzaken van het fenomeen geleid vrijwilligerswerk ook worden gezocht in meer 
algemene normatieve en functionele behoeften die bij organisaties en in de samen-
leving leven. Normatieve behoeften verwijzen dan naar het tekortschietend appel op 
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iedereen om een bijdrage te leveren. Functionele behoeften verwijzen naar de nood-
zaak om kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van vrijwillige inzet te verminderen. 
Naast deze normatieve en functionele doelen onderscheiden wij, in navolging van 
de gedachtevorming over het sociaal jaar (zie Boutellier et al. 2004), een oriëntatie-
behoefte. Vrijwilligerswerk wordt hierbij vooral gehanteerd als een instrument voor 
ontwikkeling, oriëntatie op de samenleving of de arbeidsmarkt, en integratie op 
het individuele niveau. Deze oriëntatiebehoefte sluit naadloos aan op de normatieve 
behoefte, maar dan heel specifiek voor individuen en groepen die nog geen ervaring 
hebben met het doen van vrijwilligerswerk.

Behoeften van de samenleving
Binnen de samenleving leeft er vooreerst een breed gedragen morele verontrus-
ting over de voorschrijdende individualisering van de samenleving. Solidariteit en 
gemeenschapszin zouden onder invloed van dit proces tanende zijn. Dit vertaalt zich 
in pessimistische observaties over de toekomst van het vrijwilligerswerk. Zo blijkt uit 
recent onderzoek dat ruim de helft van de respondenten verwacht dat de deelname 
aan vrijwilligerswerk in de Nederlandse bevolking (veel) minder zal zijn in 2020. 
Slechts 15 % verwacht dat het (veel) meer zal zijn (Dekker et al. 2004: 212-213). Naast 
een afname van het vrijwilligerspotentieel zou er ook een gedaanteverandering optreden 
in de wijze waarop burgers zich engageren. In het verlengde van de individualisering 
van de persoonlijke levensloop zouden individuen ook hun vrijwillig engagement 
meer autonoom gaan organiseren en vormgeven (Hustinx en Lammertyn 2003). 
Parallel aan het bredere proces van individualisering gaan vrijwilligers ook een gro-
tere keuzevrijheid en engagement-op-maat opeisen, een tendens die zich vooral op 
het niveau van de organisatie laat voelen.

Behalve vanuit normatieve drijfveren kan geleid vrijwilligerswerk ook worden 
geïnitieerd vanuit een functionele behoefte van de samenleving. De overheid trekt 
zich terug uit tal van welzijnsvoorzieningen; om die reden, en door de trends van 
ontgroening en vergrijzing stijgt de vraag naar vrijwilligers dramatisch (Meijs 2004; 
Meijs et al. 2006). Anno 2006 is daar in Nederland de Wet maatschappelijke onder-
steuning een duidelijk voorbeeld van.

Behoeften van de organisatie
De gevolgen van de bredere individualiseringstrend doen zich ook voelen op het 
niveau van de organisatie. Bij de nieuwe generatie vrijwilligers leeft de verwachting 
dat zij de vorm en inhoud van hun engagement perfect kunnen negotiëren en vol-
ledig op maat van hun hoogstpersoonlijke voorkeuren kunnen kneden. Klassieke 
vrijwilligersdeugden als loyaliteit en dienstbaarheid ten opzichte van de organisatie 
hebben plaatsgemaakt voor het streven naar zelfontplooiing en het vooropstellen 
van hedonistische waarden (De Hart 2005). Meer concreet leidt het veranderende 
(en vermeend afnemende) vrijwilligerspotentieel tot een reeks organisatorische 
problemen ten aanzien van de bereidheid, beschikbaarheid en geschiktheid van 
vrijwilligers. Het gaat enerzijds om functionele of praktische problemen, omdat er 
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zich vermoedelijk een tekort aan vrijwilligers en vrijwilligersuren voordoet wanneer 
vrijwilligers zich niet meer op eenzelfde regelmatige en intensieve wijze als de vrij-
willigers van weleer kunnen inzetten. Bij de (potentiële) vrijwilligers groeit boven-
dien de vraag naar meer flexibele en pragmatische vormen van engagement, die 
heel duidelijk zijn omlijnd, zodat ze gemakkelijker in hun drukke en onregelmatige 
leven kunnen worden ingepast. Anderzijds worden ook (leden)organisaties gecon-
fronteerd met nieuwe normatieve kwesties. In veel ledengroepen heerst nog steeds 
de verwachting dat iedereen in gelijke mate en ‘automatisch’ bijdraagt, maar leden 
ontsnappen in toenemende mate – uit noodzaak of te kwader trouw – aan dit soort 
groepsnormen. Organisaties moeten dus de impliciete verwachtingen ten aanzien 
van de participatie in hun organisaties expliciteren, zeker ook omdat de groeiende 
groep free riders (leden die zich niet geroepen voelen om als vrijwilliger de boel mee 
draaiende te houden) de motivatie van anderen kan uithollen.

Dit probleem wordt aangepakt door middel van meer programmatische en gepro-
fessionaliseerde vormen van rekrutering en management van vrijwilligers (Meijs en 
Hoogstad 2001). Het gaat daarbij om steekwoorden zoals planmatig, projectmatig 
en flexibel werken. De combinatie van gewijzigde voorkeuren en een afnemende 
beschikbaarheid leidt er bovendien toe dat organisaties en vrijwilligers in toene-
mende mate een ruilmodel hanteren. Geleid vrijwilligerswerk manifesteert zich hier 
in de vorm van een strakkere regie, bijvoorbeeld door het opstellen van expliciete 
roosters voor taken in sport- en andere verenigingen.

Figuur 12.2
Vormen en drijfveren van geleid vrijwilligerswerk
Figuur 12.2
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Op basis van deze inzichten kunnen we de definitie van ‘geleid vrijwilligerswerk’ als 
volgt vervolledigen:

Vrijwillige of dwingende vormen van maatschappelijke inzet die geïnitieerd 
worden vanuit het mesoniveau (organisatie) en macroniveau (samenleving) en die 
fungeren als een antwoord op normatieve en/of functionele behoeften op beide 
niveaus.

Figuur 12.2 toont het conceptuele veld waarbinnen concrete verschijningsvormen 
kunnen worden gesitueerd.

12.2 Katalysatoren van geleid vrijwilligerswerk

In tabel 12.1 onderscheiden wij vier ‘katalysatoren’ achter verschillende vormen van 
geleid vrijwilligerswerk.

De eerste katalysator kan worden gevonden in alle organisaties waar vrijwilligers en 
leden/ cliënten samenvallen en dus worden ingeschakeld bij het organisatieproces. 
Wij noemen dit zelfwerkzaamheid. Het is vooral een instrument op het meso- of 
organisatorische niveau en wordt door organisaties ingezet als de oude automatische 
bereidheid, maar ook beschikbaarheid, afneemt waardoor bepaalde uitvoerende 
taken in het gedrang komen. Zelfwerkzaamheid manipuleert met name de bereid-
heid. Zelfwerkzaamheid gaat dus allereerst in op een normatieve behoefte om de 
leden expliciet te maken wat van hen wordt verwacht en om free-ridergedrag tegen te 
gaan. Free riders zijn in de meeste verenigingen waarschijnlijk niet zozeer een pro-
bleem omdat ze zelf niets doen, maar vooral omdat ze de ‘sfeer’ zo verpesten. Iets 
ondergeschikt aan de normatieve behoefte is de functionele allocatie van uren voor 
uitvoerend werk. Zelfwerkzaamheid biedt geen oplossing voor de meer ingewik-
kelde opgaven zoals het bestuurswerk. Bij de vrijwillige vorm concentreren we ons 
op roosters voor uitvoerende taken bij sportverenigingen. Bij de verplichte vormen 
denken wij aan verplichte ouderparticipatie op (basis)scholen.
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Tabel 12.1
De behoeften bij de vier katalysatoren en de wijze waarop zij het vrijwilligerspotentieel 
manipuleren

katalysator aangrijpingspunten

vrijwillig geleid dwingend geleid

zelfwerkzaamheid in verenigingen 
en op basisscholen
– normatief
– functioneel

– bereidheid
– beschikbaarheid bij de koppeling 

aan een andere katalysator

voorbeeld: roosters voor  
(uitvoerende) taken in sport- en  
andere verenigingen

– bereidheid
– beschikbaarheid bij de koppeling 

aan een andere katalysator

voorbeeld: ouderparticipatie op 
(basis)scholen

vrijwilligerswerk als leermethode 
op scholen en universiteiten
– oriëntatie – beschikbaarheid

– geschiktheid als het werk 
aansluit bij het schoolcurriculum

voorbeeld: maatschappelijke stages 
met een vrijwillig karakter

– beschikbaarheid
– bereidheid
– geschiktheid als het werk 

aansluit bij het schoolcurriculum

voorbeeld: maatschappelijke stages 
met een verplicht karakter

sociale periode
– normatief
– functioneel

– geschiktheid als de taak  
aansluit bij de competenties

voorbeeld: mensen die vrijwillig een 
sociaal verlofjaar opnemen

– bereidheid
– beschikbaarheid
– geschiktheid als de taak aansluit 

bij de competenties
 
voorbeeld: mensen die verplicht aan 
een sociaal jaar deelnemen

belonen en straffen
– normatief – bereidheid

– geschiktheid

voorbeeld: ‘wederzijds vrij- 
willigerswerk’ via tijdbankena

– bereidheid
– beschikbaarheid
– geschiktheid als taak aansluit bij 

competenties

voorbeeld: taakstraffen, korting op 
uitkering

a Het begrip tijdbanken wordt toegelicht in paragraaf 12.3.

De tweede ‘katalysator’ is het onderwijs in de vorm van maatschappelijke stages en 
service learning. Hierbij staat in feite de oriëntatiebehoefte van de samenleving, en 
soms het onderwijs zelf, voorop. Dit is dus een maatregel op het macro- of samen-
levingsniveau, waarbij de middelbare school, de hbo-instelling of de universiteit als 
intermediair wordt gebruikt. Maatschappelijke stages en service learning zullen 
zowel plaatsvinden binnen het raamwerk van een keuzevak (vrijwillig karakter) 
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als binnen dat van een basisvak (verplicht karakter). Het gaat hierbij overigens 
niet alleen om een behoefte aan oriëntatie op vrijwilligerswerk, men wil zich ook 
oriënteren op vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. 
De grotere, langdurige trajecten (meer dan 40 uur per jaar) staan ook duidelijk in het 
teken van de functionele noden van organisaties. Bij maatschappelijke stages, ervan 
uitgaande dat die binnen de lesuren plaatsvinden4, wordt in zowel de vrijwillige als 
de verplichte vorm vooral de beschikbaarheid gemanipuleerd. Bij de verplichte vorm 
wordt natuurlijk ook de bereidheid stevig gemanipuleerd. Als er een duidelijke kop-
peling is tussen de opleiding en de stages wordt ook de geschiktheid beïnvloed.

De derde katalysator kan worden gezien als een uitgebreide variant van de maat-
schappelijke stages, maar heeft (gelet op de vele buitenlandse voorbeelden) volgens 
ons toch een ander karakter. Wij typeren deze katalysator als de ‘sociale periode’: 
een langere tijd waarin mensen (met name jongeren maar ook andere sabbaticals) 
zich beschikbaar stellen of worden gesteld voor het vrijwilligerswerk. Zoals onder 
andere beschreven door Boutellier et al. (2004) zijn hiervan in Europa en de Ver-
enigde Staten meerdere voorbeelden te vinden. Daarnaast is er een duidelijke trend 
van vrijwilligerstoerisme (Wearing 2001). Het mag duidelijk zijn dat de vrijwillige 
variant hiervan ‘autonoom’ zal worden ingevoerd, maar dat dit door het creëren van 
ondersteunende programma’s, met name financieel ter compensatie van de levens-
kosten, aanzienlijk kan worden versneld. Voor de verplichte variant, al dan niet 
voor alle jongeren of alleen voor ‘randgroepen’, zal aanzienlijk meer water door de 
politieke rivier moeten stromen. De vrijwillige variant sluit aan op een normatieve 
behoefte van mensen en geeft antwoord op de functionele noden van organisaties. 
Afhankelijk van het aanbod aan vrijwilligers zullen organisaties in staat zijn om een 
goede match te maken met de professionele vaardigheden waaraan behoefte is. De 
verplichte variant komt vooral voort uit een normatieve behoefte van de samenleving 
om (bepaalde) mensen te dwingen ook maatschappelijk actief te zijn. De functionele 
behoefte wordt vanzelfsprekend ook ingevuld, maar kent waarschijnlijk duidelijke 
kwalitatieve beperkingen of risico’s. Kleine, beperkte vormen van de sociale periode 
hebben ook duidelijk een oriëntatiefunctie, waarbij deelnemers kunnen uitzoeken 
of ze dit vaker of altijd (in de vorm van een baan) willen doen. In principe wordt in 
de vrijwillige vorm eigenlijk noch beschikbaarheid, noch geschiktheid of bereidheid 
gemanipuleerd, tenzij er duidelijk sprake is van een beloning. In de verplichte variant 
daarentegen wordt natuurlijk de bereidheid, en in het verlengde daarvan de beschik-
baarheid, stevig gemanipuleerd.

De vierde ‘katalysator’ bestaat in onze ogen uit allerlei vormen van geleid vrijwil-
ligerswerk waarbij de relatie tussen het vrijwilligerswerk en de beloning vanuit de 
samenleving expliciet wordt gemaakt. Om hieraan invulling te geven zijn er veel 
ruilsystemen voor vrijwilligerswerk ontstaan, overigens vaak vanuit het perspectief 
van een alternatieve economie zoals bij de lets-kringen (zie § 12.3 voor een toelich-
ting). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten draaien op verschillende 
plaatsen tijdbanken waar volgens dit principe gewerkt wordt. Deze systemen worden 
vooral opgezet vanuit een bijna negatieve normatieve behoefte of angst dat zonder 
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drastische maatregelen het vrijwilligerswerk in onze materialistische wereld niet zal 
overleven. In zowel de vrijwillige als de verplichte vorm wordt met name de bereid-
heid gemanipuleerd. De verplichte vorm forceert bovendien ook de beschikbaarheid 
in aanzienlijke mate.

In meer detail zullen nu de hiervoor geïntroduceerde vormen van geleid vrijwil-
ligerswerk worden besproken.

12.3 Vier voorbeelden uitgewerkt5

Zelfwerkzaamheid in sportverenigingen en ouderparticipatie op scholen
Geleid vrijwilligerswerk, of zelfwerkzaamheid in het jargon van het (voormalige) vis 
programma van het noc*nsf, speelt in de sport een belangrijke rol. Zelfwerkzaam-
heid betekent dat bepaalde taken verplicht worden gesteld. Roques (2004: 6) geeft 
aan dat zelfwerkzaamheid belangrijker is geworden in de periode 1998-2002. Wan-
neer het rijden naar uitwedstrijden niet wordt meegenomen, dan legde in 1998 43% 
van de clubs een of meerdere verplichte taken op aan hun leden, en was dit aandeel 
gestegen tot 60% in 2002. Inclusief rijden zijn deze percentages respectievelijk 72% 
en 76%. Er kan overigens een spanningsveld ontstaan tussen professionaliseren 
en vrijwilligerswerk, zeker in de sport. Zo bleek in 2004 dat de professionalise-
ringsplannen van het noc*nsf om meer sportmanagers aan te stellen in sport-
verenigingen niet konden worden uitgevoerd nadat de subsidies werden stopgezet. 
Ondertussen hadden de verenigingen hierop wel geanticipeerd. De ideeën over 
professionalisering zijn nog geheel niet uit de lucht en er is een toenemende invloed 
van beroepskrachten merkbaar, die ‘een van de peilers van het verenigingsleven, het 
vrijwilligerswerk, [zal] ondermijnen’ (Boessenkool en Verweel 2004: 30). Als gevol-
gen, die pas jaren later merkbaar zullen zijn, noemen Boessenkool en Verweel ‘[…] 
verdere afkalving van het vrijwilligerswerk, toenemende gedwongen afhankelijkheid 
van beroepskrachten en voor steeds meer mensen onbetaalbare lidmaatschapskos-
ten. Tenzij de aanwezige tegengeluiden collectiever worden en een trendbreuk weten 
te forceren.’ (Boessenkool en Verweel 2004: 30). Voor het geleid vrijwilligerswerk 
maakt dat waarschijnlijk niet eens zoveel uit. In een verder geprofessionaliseerde 
sportvereniging die zich vooral op dienstverlening richt, zal geleid vrijwilligerswerk 
een optie zijn om minder contributie te betalen. In de minder geprofessionaliseerde, 
en eerder traditionele mutual-supportsportvereniging zal geleid vrijwilligerswerk 
vooral worden ingezet om de onderlinge sfeer goed te houden, omdat iedereen zowel 
sport als meedoet met de organisatie (zie Meijs en Ten Hoorn 2008).

Met ouderparticipatie doelen wij op de activiteiten die ouders op scholen ontplooien 
ten bate van de leerlingen. Dit kan zijn in de rol van klassenouder of voorleeshulp, 
als lid van de medezeggenschaps- of ouderraad, of door zich in te zetten bij het 
schoonmaken of bij het begeleiden van evenementen. Overmaat en Boogaard (2004: 
1) noemen vier redenen waarom ouderparticipatie zo belangrijk is in Nederland: ‘[…] 
taakverlichting geven voor de school (pragmatisch motief) of helpen de opvoeding 
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van school en ouders op een lijn te brengen (pedagogisch motief). Betrokkenheid 
van ouders kan het leerproces van kinderen ten goede komen (onderwijspsychologisch 
motief) en ouderparticipatie kan ook worden beschouwd als een vorm van demo-
cratisering en een middel tot culturele integratie (maatschappelijk motief).’ Overmaat 
en Boogaard (2004: 1-2) vinden onder andere dat ‘[…] er geen aanwijzingen [zijn] 
dat ouderparticipatie in de vorm van deelname aan de medezeggenschapsraad en 
de ouderraad de laatste 10 jaar is afgenomen. Wél zijn er duidelijke aanwijzingen 
dat ouders minder deelnemen aan activiteiten op school.’ Dit laatste is dan vooral in 
uren (volgens schatting door directeuren in 1993 gemiddeld per school 1100 uur op 
jaarbasis, in 2003 gemiddeld 700 uur) en niet in aantallen ouders (in 1993 52 ouders, 
in 2003 58 ouders). Volgens de directeuren komt deze afname vooral door de toe-
genomen werkdruk van ouders en daarnaast door veranderingen in het onderwijs. 
Ouders besteedden in 2003 nog maar 37% van de tijd die zij als leshulp besteden in 
1993. Analoog aan het mogelijke negatieve perspectief van professionalisering in 
de sport stellen Overmaat en Boogaard (2004: 1-2) dat mogelijk ook de aanstelling 
van onderwijs- en klassenassistenten een rol speelt. Ook basisscholen krijgen het 
advies om de ouderparticipatie beter te regelen en daarmee meer ouders te werven 
en te behouden (Overmaat en Boogaard 2004). Daarnaast wordt al meerdere jaren 
gestreefd naar het interculturaliseren van ouderparticipatie (Van Daal et al. 2002).

Geleid vrijwilligerswerk zou voor beide problemen een uitweg kunnen bieden, 
omdat het beter aansluit op de individuele schema ś en belevingen van ouders. 
Scholen lopen in hun vrijwilligerspotentieel echter aan tegen de afnemende beschik-
baarheid van ouders, terwijl de bereidheid lijkt toe te nemen. Dat sluit niet goed 
aan bij het systeem van afgedwongen zelfwerkzaamheid omdat daarmee alleen de 
bereidheid wordt gemanipuleerd. Scholen zijn niet in staat de beschikbaarheid van 
de ouders te beïnvloeden. Het is echter goed denkbaar dat veel (grote) werkgevers, 
bijvoorbeeld de overheid zelf, in het kader van hun beleid rond maatschappelijk 
betrokken ondernemen beleid, hun medewerkers de mogelijkheid bieden als ouder 
vrijwilligerstaken op de school uit te voeren. Een dergelijke actie vanuit bedrijven zal 
zeker makkelijker zijn als het ten eerste om relatief weinig uren paar jaar gaat en het 
ten tweede veel ouders en daarmee veel organisaties raakt.

Vrijwilligerswerk als (leer)methode op scholen en universiteiten
Hoewel er in Nederland al langer wordt geëxperimenteerd met maatschappelijke 
stages, bijvoorbeeld aan internationaal georiënteerde scholen (Wolfert van Borselen 
Internationaal, Rotterdam sinds 1993; Internationale School Larenberg, Laren sinds 
1998), is dit fenomeen in de periode 2005-2006 succesvol geworden onder invloed 
van landelijk beleid. Waar in 2005 de minister als doelstelling formuleerde dat 25% 
van de scholen in 2006-2007 een maatschappelijke stage zou moeten aanbieden 
(ocw 2005), was deze score in 2006 al 51% (Alblas 2006). Volgens de praktijkverha-
len loopt het echt storm. Veel scholen bieden echter een maatschappelijke stage aan 
waar slechts een heel klein groepje leerlingen aan deel kan nemen en waar slechts 
een gering aantal uren voor beschikbaar is. In de periode 2008 -2011 wordt de maat-
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schappelijke stage gefaseerd ingevoerd. In 2011 moeten alle middelbare scholieren 
tijdens hun opleiding 72 uur maatschappelijke stage lopen.

Er zijn twee belangrijke factoren van invloed op de verdere ontwikkeling van de 
maatschappelijke stages. Allereerst de fundamentele discussie of die stages verplicht 
mogen worden gesteld (zie voor de Verenigde Staten Dietz 2006). Tegenstanders 
maken duidelijk dat verplichte maatschappelijke stages niets met vrijwilligerswerk 
van doen hebben en dat daarmee alleen maar ongemotiveerde jongeren worden 
gemobiliseerd. Onderwijsinstellingen claimen eveneens dat verplichte vormen voor 
hun niet te managen zijn. Voorstanders stellen echter dat als vrijwilligerswerk goed 
is voor de leerlingen, zij hier allemaal van moeten profiteren. Deze discussie geeft 
het spanningsveld tussen functionele en oriëntatiebehoeften weer. Daarnaast onder-
vinden non-profit- en civil-societyorganisaties geen voordeel gegeven het beperkt 
aantal stage-uren (72 uur te verdelen over de schooljaren) en de vele invoeringspro-
blemen die zich stellen. De invoering van de maatschappelijke stage in Nederland 
leek anno 2006 te stagneren, omdat non-profit- en civil-societyorganisaties geen 
goede plaatsen kunnen of willen leveren (Mateman 2006). Het gaat hier hoogstwaar-
schijnlijk om typische groeipijnen, die zullen wegebben naarmate er meer ervaring 
wordt opgebouwd.

De promotie en inrichting van maatschappelijke stages moeten vooral worden 
begrepen vanuit een tweeledige normatieve behoefte (Hustinx et al. 2005). Enerzijds 
gaat er een toenemend maatschappelijk appel uit naar het (hoger) onderwijs om 
zijn sociale rol actiever te gaan vervullen en zijn verantwoordelijkheid serieuzer te 
nemen. Universiteiten wordt bijvoorbeeld verweten zich steeds meer te laten leiden 
door de mechanismen van de markt. Ze zouden de jongeren van vandaag (om)
vormen tot puur competitieve en op eigenbelang gerichte individuen (zie Edwards en 
Marullo 1999, voor een discussie). Door maatschappelijke stages (dwingend) voor te 
schrijven, hopen onderwijsinstellingen met andere woorden een bijdrage te leveren 
aan het realiseren van hun eigen maatschappelijke functie (zie Meijs en Van der 
Voort 2004). Anderzijds zouden maatschappelijke stages het vermeende gebrek aan 
engagement bij jongeren moeten remediëren, en hen (her)opvoeden tot actieve en 
verantwoordelijke burgers.

Sociale periode
In 2003/2004 heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar ‘een sociaal 
jaar voor jongeren in Nederland’ (Boutellier et al. 2004). De conclusie was dat er in 
meerdere landen verschillende formules bestaan. In bijvoorbeeld Italië en Duitsland 
is de sociale periode een voortzetting van de alternatieve dienstplicht. In andere 
landen staat internationale uitwisseling en hulp centraal (denk aan de civiele dienst 
in Frankrijk, het Peace Corps in de Verenigde Staten, en de European Voluntary Services 
(evs) in Europa). Zoals bij de meeste vormen van (verplicht) geleid vrijwilligerswerk, 
wordt in de gespecialiseerde publicaties aangegeven dat dit geen vrijwilligerswerk 
is. In de woorden van Boutellier et al. (2004: 9): ‘Een sociaal jaar voor jongeren is iets 
anders dan vrijwilligerswerk. De intensiteit (20-40 uur per week gedurende ½ tot 1½ 
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jaar) en de financiële beloning maken de deelname aan een Sociaal Jaar iets anders 
dan regulier vrijwilligerswerk […] Wel kan het zo zijn dat de activiteiten in een vrij-
willigersorganisatie plaatsvinden.’ (Boutellier et al. 2004: 9).

Een andere mogelijkheid is het gap year, een jaar waarin individuen hun werk 
of studie tijdelijk verlaten om iets anders te doen. Volgens een schatting van Jones 
(2004) nemen in het Verenigd Koninkrijk tussen de 200.000 en 250.000 jongeren 
tussen de 16 en 25 jaar deel aan gap-yearactiviteiten, waaronder verschillende com-
binaties van betaald en onbetaald werk, vrijetijdsbesteding en reizen. Dergelijke 
activiteiten hebben een extra stimulans gekregen na publicatie van het rapport van 
de Russell Commission (2005). Deze commissie heeft als streefdoel gesteld om in 
vijf jaar tijd één miljoen nieuwe vrijwilligers tussen de 16 en 25 jaar te mobiliseren. 
Hoewel het grootste deel van deze vrijwilligers zich zal bezighouden met deeltijds- 
of kortetermijnvrijwilligerswerk, ziet de commissie ook goede mogelijkheden voor 
meer intensief en langdurig vrijwilligerswerk als er 12.000 voltijdse gap-yearplaatsen 
tot stand komen.

Echter, wanneer we de sociaaljaarprogramma’s van de ons omringende landen 
met elkaar vergelijken (alle gegevens komen uit Boutellier et al. 2004), dan blijkt dat 
deze programma’s niet erg groot zijn. In Duitsland kozen in 1993 7100 jongeren in de 
leeftijd tot 26 jaar voor een sociaal jaar en in 2002 meer dan 15.000. Het ging hierbij 
om zes tot achttien maanden voltijds vrijwilligerswerk. Dat lijkt veel, maar Neder-
land loopt ongeveer tien jaar achter met de introductie van een sociaal jaar; boven-
dien is Duitsland met ruim 82 miljoen inwoners (www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html, geraadpleegd december 2006) vijf keer zo groot als 
Nederland. Dit geldt ook voor Italië, waar vanaf 2001 vrijwilligers kunnen deelnemen 
aan de civiele dienstplicht, waarvoor de Italiaanse overheid ruim 430 euro per maand 
als ‘salaris’ betaalt. In 2001 namen 181 vrijwilligers deel aan deze civiele dienst, in 
2002 5520 en in 2003 18.295. Hier zit veel groei in, maar op een bevolking van 58 
miljoen inwoners (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html) 
zijn dit wederom geen grote aantallen. Frankrijk is de hekkensluiter. In 2002 namen 
2600 Franse jongeren tussen de 18 en 28 jaar voor 6 tot 24 maanden deel aan een 
sociaal jaar. We kunnen concluderen dat een sociaal jaar in Nederland waarschijnlijk 
weinig impact zal hebben op het aantal vrijwilligers en het aantal uren dat zij aan 
vrijwilligerswerk besteden. Wel zal de output van deze vorm van vrijwillige inzet 
aanzienlijk kunnen zijn, omdat jongeren die hier bewust voor kiezen, zich zullen 
engageren vanuit een sterke intrinsieke motivatie. Aan de andere kant hebben jonge-
ren minder kennis en vaardigheden dan ervaren beroepskrachten. Dat laatste geldt 
niet indien het idee van een sociaal jaar ook wordt vertaald in een vrijwilligerswerk-
sabbatjaar. Dergelijke verlofjaren zullen vermoedelijk vooral worden ingezet in de 
vorm van vrijwilligerstoerisme.

Belonen en straffen
Geleid vrijwilligerswerk kan ook gebaseerd zijn op het principe van belonen, waarbij 
het traditionele beeld van ‘onbaatzuchtigheid’ bewust wordt onderuitgehaald. 
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Een bloeiende verschijningsvorm zijn de tijdbanken. Time Banking is een beweging 
waarmee men in 22 landen en 6 continenten sociale verandering wil bewerkstel-
ligen (www.timebanks.org, geraadpleegd op 9 december 2006). Tijdbanken kunnen 
worden beschouwd als een innovatieve methode om mensen te belonen voor het 
vrijwilligerswerk dat ze verrichten. De tijdbank introduceert een nieuw type valuta 
of ruilmiddel binnen de gemeenschap, dat bedoeld is om onbetaalde tijd gegeven door 
vrijwilligers om te zetten in een waardevol en bruikbaar goed. De sleutel van het systeem 
is het principe van specifieke wederkerigheid: je geeft, maar krijgt in ruil hiervoor ook iets 
terug. Eén uur vrijwilligerswerk heeft de waarde van één tijdskrediet. Dit tijdskrediet 
kan worden geruild voor bepaalde informele en publieke diensten (Seyfang 2001: 30).

Tijdbanken zijn opgericht om te voorzien in een ontegensprekelijke normatieve 
behoefte om het sociale weefsel in lokale gemeenschappen te versterken (Boyle 1999; 
Seyfang 2001). Met het principe van tijdskredieten wil de Time Banking-beweging par-
ticipatie aanmoedigen bij groepen burgers die traditioneel niet participeren of van 
wie het engagement daalt (jongeren, werklozen, gepensioneerden, mensen met een 
laag inkomen, etnische minderheden enz.), alsook het contact tussen verschillende 
generaties stimuleren. Deze variant van ‘wederkerig vrijwilligerswerk’ (Seyfang 
2001: 30), met tijd als ruilmiddel, moet dus sociale uitsluiting bestrijden en sociale 
samenhang bevorderen.

De tijdbanken verschillen in hun opzet fundamenteel van een ander ruilsysteem 
dat typisch in lokale gemeenschappen opereert, namelijk lets (Local Exchange Trading 
Schemes). lets staat namelijk voor een alternatief lokaal economisch circuit, dat een 
reactie vormt op de uitwassen van de vrijemarkteconomie. Terwijl lets dus eerder 
binnen het economische circuit moet worden gesitueerd, wil men met de tijdbank 
strijden tegen sociale uitsluiting, en de ‘sociale’ economie binnen familie-, gemeen-
schaps- en buurtverbanden versterken. lets is in het leven geroepen om sociaal 
zwakkeren sterker bij het maatschappelijk gebeuren te betrekken en het krachtige 
signaal te geven dat ook hun tijd en vaardigheden waardevol zijn (het principe van 
empowerment). Waar lets bovendien vanuit een erg informeel (en enigszins elitair) 
netwerk van activisten wordt gerund, zijn tijdbanken ingebed in een institutionele 
setting, waarbij een lokale organisatie het gebeuren coördineert en samenwerking 
met lokale en centrale overheden wordt gestimuleerd. Het zijn dus vormen van geleid 
vrijwilligerswerk, geïnspireerd op een sterke normatieve behoefte binnen de samen-
leving in haar geheel en lokale gemeenschappen in het bijzonder (de behoefte om 
het sociaal weefsel te versterken en de sociaal zwakkeren meer bij de maatschappij 
te betrekken). lets’ers zien zichzelf doorgaans niet als vrijwilligers, maar kunnen, 
zo denken wij, wel degelijk worden beschouwd als mensen die een vorm van geleide 
vrijwillige inzet leveren. Afgezwakte vormen van lets zijn de sociale airmilessy-
stemen zoals het Rotterdamse Pot met Goud op Zuid. In 2006 deden hieraan 1500 
kinderen mee, 150 meer dan het jaar ervoor. De leerlingen, tussen de 10 en 25 jaar, 
verrichtten maatschappelijke activiteiten bij 75 instellingen. Als beloning ontvingen 
ze gouden munten die ze konden inwisselen voor kaartjes voor attracties, voorstel-
lingen en zo verder (Scholieren op Zuid doen zinvol vrijwilligerswerk 2006).



271Geleid vrijwilligerswerk

Aangezien tijdbanken in eerste instantie gericht zijn op de sociaal zwakkeren, heeft 
dit ook implicaties voor de aard en kwaliteit van het vrijwilligerswerk. In tegenstel-
ling tot het klassieke ideaal van onbaatzuchtige inzet, kunnen tijdbanken enkel suc-
cesvol opereren op voorwaarde dat de participanten bereid zijn zowel hulp te vragen 
als te geven. Voorts kan de drempel tot deelname slechts laag worden gehouden 
indien beroep wordt gedaan op ‘alledaagse’ vaardigheden en eenvoudige bijdragen 
in een informele setting, zonder dat gespecialiseerde opleidingen moeten worden 
geregeld (Seyfang 2001: 32-33). Op basis van een verkennend onderzoek in het Ver-
enigd Koninkrijk besluit Seyfang vervolgens dat tijdbanken wel degelijk maatschap-
pelijke participatie en integratie stimuleren. Ze groeien en slagen erin hun doelgroep 
te mobiliseren. Ze boren met andere woorden een nieuw vrijwilligerspotentieel aan, 
een groep van mensen die anders niet aan vrijwilligerswerk zou hebben deelgeno-
men (Seyfang 2001: 45). Onderzoek naar de omvang, werking en impact van tijd-
banken blijft echter schaars. Hoewel algemene conclusies voorbarig lijken, gaat het 
vooralsnog om betrekkelijk kleine aantallen.

Bij een andere verschijningsvorm van het beloningsprincipe wordt maatschap-
pelijke inzet opgelegd als een straf. Hier wordt de grens opgezocht van wat nog als 
vrijwilligerswerk kan worden beschouwd. Volgens een rapportage van het Verwey-
Jonker Instituut (Lünneman et al. 2005) zijn er in 2004 36.600 werkstraffen aange-
boden, waarvan ongeveer 75% succesvol is afgerond. In de Wet taakstraffen is de 
taakstraf een combinatie van een werkstraf en een leerstraf. Gemiddeld doet een 
Nederlander ongeveer 40 uur vrijwilligerswerk per jaar. In het geval van werkstraffen 
doet een gedetineerde gemiddeld 85,5 uur werk voor de samenleving. (Lünneman et 
al. 2005).

12.4 Conclusie

Met het fenomeen geleid vrijwilligerswerk, zeker wat de meer dwingende varianten 
betreft, worden de traditioneel strikte grenzen van vrijwilligerswerk opgezocht en 
uitgedaagd. Geleid vrijwilligerswerk is gebaseerd op een soepelere interpretatie 
van de componenten ‘mate van beloning’ en ‘mate van verplichting’ in de definitie 
en beleving van vrijwilligerswerk. Hoewel historisch materiaal ontbreekt, lijkt het 
erop dat wat mensen doorgaans tot het vrijwilligerswerk rekenen, onder invloed van 
nieuwe vormen van inzet kan veranderen. Zo wordt er in het geval van werknemers-
vrijwilligerswerk of verplichte roosters bij sportverenigingen minder vaak betwijfeld 
of het nog vrijwilligerswerk is. Een ander voorbeeld is de vrijwillige brandweer, die 
ondanks een toegenomen financiële beloning nog steeds als vrijwilligerswerk wordt 
neergezet en gepercipieerd. Andere nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals de 
eendagsactiviteiten (bv. Make a Difference Day, ofwel madd), gaan weer uit van 
een soepele beleving van de component ‘georganiseerd verband’. Toch blijft het 
risico bestaan dat niet-ingewijden (burgers op de straat dus) nog met ‘ouderwetse’ 
interpretaties werken. Dit heeft als consequentie dat zij zichzelf bij enquêtes niet 
als vrijwilliger betitelen of zich niet aangesproken voelen door wervingsacties. Een 
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groter risico is echter dat door de grote aandacht voor bijvoorbeeld nieuwe vormen 
zoals maatschappelijke stages of tijdbanken, potentiële vrijwilligers zich niet meer 
laten aanspreken op traditionele vormen.

 Algemeen beschouwd wordt de positie van geleid vrijwilligerswerk belangrijker. 
Deze vorm van vrijwillige inzet zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het op peil 
houden van het aantal vrijwilligers, maar meer waarschijnlijk nog tot een toename 
hiervan leiden. Dit is vooral te danken aan de zelfwerkzaamheid in verenigingen en 
de maatschappelijke stagetrajecten in het onderwijs. Overigens is het goed mogelijk 
dat deze toename niet zal blijken bij onderzoek met zelfrapportage, omdat deze 
vormen niet expliciet tot het vrijwilligerswerk worden gerekend. Geleid vrijwilli-
gerswerk zal een veel beperktere rol spelen bij de omvang van het aantal uren inzet. 
Bij de zelfwerkzaamheid in verenigingen gaat het om de verdeling van grote vrijwil-
ligerstaken over veel uitvoerders, terwijl het bij maatschappelijke stages slechts om 
een beperkte inzet aan uren gaat. Deze analyse verandert fundamenteel indien er een 
politieke keuze zou worden gemaakt voor de invoering van een omvangrijk sociaal-
jaarproject in Nederland.

Deze verkenning van nieuwe vormen van geleid vrijwilligerswerk noopt ook tot 
een meer beleidsmatige waarschuwing. Vanuit de samenleving wordt er vooral een 
normatief appel gedaan op mensen om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk. 
Hierin schuilt soms de emotie dat vrijwilligerswerk voor burgers een optie is (het 
moet dan vooral aantrekkelijk en gemakkelijk worden gemaakt), of een plicht 
(mensen die geen vrijwilligerswerk doen mogen worden gestraft of gedwongen) is. 
Deze normatieve behoefte staat soms haaks op de functionele behoefte van organi-
saties. Voor een geslaagd normatief appel, gekoppeld aan een duurzame oriëntatie 
op het vrijwilligerswerk, moet het (initieel) geleide vrijwilligerswerk namelijk vooral 
leerzaam en leuk zijn. Vertaald naar kleine vormen van bijvoorbeeld maatschappe-
lijke stages, of naar de deelname van kansengroepen via laagdrempelige activiteiten, 
dreigt een conflict met functionele aanspraken vanuit de non-profit- of civil-society-
organisatie. In dit opzicht moet er een manier worden gevonden om de investering 
van deze organisaties in participatie van jongeren en nieuwe doelgroepen te verreke-
nen. Het gaat namelijk om een normatieve en oriëntatiebehoefte die pas op een lan-
gere termijn, en waarschijnlijk voor een andere organisatie, zal renderen. Daarmee 
kunnen de vormen van geleid vrijwilligerswerk die niet op overzienbare termijn aan 
functionele behoeften van de deelnemende organisaties voldoen, beschouwd worden 
als een publiek goed of een collectieveactieprobleem. Een duidelijke ratio om maat-
schappelijke organisaties te vergoeden voor hun inspanningen voor de maatschap-
pelijke stage.

Uit deze beschouwingen blijkt dat geleid vrijwilligerswerk als antwoord op het 
(vermeend) dalende of veranderende vrijwilligerspotentieel van de Nederlandse 
bevolking geen hapklare oplossing biedt. Hoewel het aantal burgers dat zich (al dan 
niet vrijwillig) inzet met geleid vrijwilligerswerk, zeker zal toenemen, is de maat-
schappelijke en organisatorische meerwaarde van het geleid vrijwilligerswerk voor-
alsnog onzeker. Bovendien zijn normatieve en oriënterende behoeften enerzijds en 
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functionele noden anderzijds moeilijk verzoenbaar, en hanteren verschillende acto-
ren uiteenlopende maatstaven. Vanuit het civil-societyperspectief zijn de dwingende 
vormen van geleid vrijwilligerswerk moeilijker te aanvaarden. Deze kunnen echter 
juist vanuit de organisaties bijzonder aantrekkelijk (b)lijken, omdat de hele werving 
hiermee kan worden uitbesteed en er een constante instroom kan worden gegaran-
deerd. Of geleid vrijwilligerswerk een vernieuwende en versterkende dynamiek in de 
Nederlandse civil society kan teweegbrengen, zal afhangen van de mate waarin het 
de verschillende betrokken partijen op één lijn kan brengen, en hun conflicterende 
verwachtingen kan inlossen.
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Noten

1 De dimensie ‘onbetaald’ moet eveneens soepel worden geïnterpreteerd, wil men de vrij-
willige brandweer nog steeds tot vrijwilligerswerk rekenen. 

2 Denk bijvoorbeeld aan een accountant die in een zorgorganisatie cliënten wil helpen 
terwijl de organisatie hem alleen wil als penningmeester. De persoon is geschikt maar 
niet beschikbaar als penningmeester. Het schrijnende is dat uiteindelijk deze potentiële 
vrijwilliger door het conflict geen van beide functies gaat doen.

3 Meijs et al. (2006) laten zien dat ook veel van deze beleidsmatige initiatieven gebaseerd 
zijn op soepele interpretaties van de twee componenten: ‘mate van keuzevrijheid’ en 
‘mate van beloning’.

4 De stage kan wel in de avonden of in het weekend plaatsvinden, maar in ruil daarvoor 
hoeft men minder tijd in het klaslokaal door te brengen of aan studie te wijden. 

5 Ook werknemersvrijwilligerswerk past in dit lijstje; deze vorm van (vrijwillig/verplicht) 
geleid vrijwilligerswerk komt echter uitvoerig aan bod in hoofdstuk 11. Er zijn bovendien 
nog andere vormen denkbaar, nu en in de toekomst, zoals pro-bonowerk.
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Voluntary work: a diversity of forms 
 
Summary

Diversity
This publication is the fifth and final part of the series ‘Civil society and voluntary 
work’ (Civil society en vrijwilligerswerk), in which the Netherlands Institute for Social 
Research/scp has mapped out trends in civil society from various perspectives since 
1994. Vrijwilligerswerk in meervoud (‘Voluntary work: a diversity of forms’) begins with 
a general exploration of the current diversity in volunteering and social engage-
ment. A national survey conducted some years ago by scp on the expectations and 
concerns of the Dutch for the future revealed a clear discrepancy between what 
people hoped would happen and what they feared would happen. The Dutch hope for 
greater social connectedness and sense of community, but fear the development of 
a harder and more performance-oriented society. There appears to be a longing for 
more solidarity, and that will certainly not reduce in the present credit crisis. This 
‘longing for belonging’ is reflected among other things in the quest for new forms of 
connectedness, for example surrounding the death of famous Dutch personages, in 
silent possessions, on national commemoration days, around the Royal House as a 
symbol of national unity, at major sporting events, and so on, either as Internet com-
munities or via youth subcultures. Other research has shown that good citizenship is 
strongly associated with social engagement and concern about one’s fellow human 
beings.

To some extent, the desire for greater solidarity is more about nostalgia for a 
world that used to be (with the 1950s not infrequently serving as a reference point); 
on the other hand, it is probably fuelled by a heightened awareness of the downsides 
of emphasising individual freedom and self-development. As the chapters of this 
book show, however, this does not mean that solidarity and social engagement have 
disappeared, either in people’s concerns or as a factual reality. The modern sense of 
community often manifests itself in ‘light’ communities in which the ties are looser, 
of shorter duration, more open and more informal. New groups, networks and social 
connections are arising in Dutch civil society; innovative forms of volunteering are 
emerging which fit in better with the contemporary spirit of the times and lifestyle. 
This at least is posited by diverse authors; whether and to what extent this is the case 
is an empirical question which is explored at several points in this book.

The Dutch appear to build their organisations in the same way that many birds 
build their nests: apparently each in their own individual way, but often incor-
porating elements from the whole surrounding area. Many developments in the 
social environment are related in the literature to changes within civil society, and 
they recur regularly in the chapters of this study: the processes of ‘depillarisation’ 
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(the breaking down of the old social the old divisions along class and religious lines) 
and secularisation, rising education levels, growing pressure of time and increasing 
mobility, prosperity and the welfare state culture, the successful emancipation of 
some population groups, the spread of hedonistic and post-materialistic value orien-
tations, the rise of the multiple-choice society and the transition from a standard to 
an optional biography, individualisation, informalisation, internationalisation…

Trends in memberships or donorships of civil-society organisations, and espe-
cially voluntary work, are an important indicator of active social engagement and 
reflect new orientations in society. According to a forward study carried out by scp 
on volunteering as well as research on civil-society organisations in which direc-
tors of those organisations were also asked for diagnosis, a shift appears to be 
taking place in the ties with organisations and institutions that can be summarised 
briefly using a few keywords. Representatives of civil-society organisations have the 
impression that the emphasis in voluntary work is shifting more towards short-term 
projects with well-defined tasks and objectives. Time-intensive forms of engage-
ment are giving way to more capital-intensive forms; precisely those who find the 
available 24 hours per day to be a severe limitation often do still have the scope to 
spend money. People then prefer to donate to a worthy cause or professional organi-
sation than to commit themselves to having to turn up to meetings every Wednes-
day evening for routine meetings with other parameters or to carry out a variety of 
odd jobs (whereas in reality many activities which keep associational life afloat do 
require physical presence). The ties with organisations are characterised less by the 
nest-like familiarity of a collectively shared environment and more by the ambition 
to get to know interesting people and activities. Small, local groups of people with 
a common interest offer an attractive alternative in many areas to the anonymity of 
large-scale organisations.

A few figures
The forward study in 2007 brought together many figures on the participation of the 
Dutch population in voluntary work and other forms of volunteering (Dekker et al. 
2007: 29-47). Reference is made to those figures here because almost no new general 
statistics have become available since then. Supplementary figures are however 
given in the forthcoming chapters for specific forms of volunteering – such as giving 
money in chapter 8 and participation in local civic initiatives in chapters 9 and 10 – 
and for specific groups in the population – such as people in different life stages in 
chapters 2 and 3 and ethnic minority groups in chapter 5. Here we will limit our-
selves to the positioning of the Netherlands in a European perspective and to a single 
table showing participation figures for volunteering in a number of sectors.

Figure S.1 shows the present 27 eu member states on two dimensions of volun-
teering at the end of 2004: the horizontal axis represents being active or perform-
ing voluntary work for one or more civil-society organisations, while the vertical 
axis represents donating money (not membership contributions) to organisations. 
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The Netherlands comes out on top on both dimensions, a position that is confirmed 
by many other studies.

Figure S.1
Voluntarily giving time and money to civil-society organisations in countries of the European 
Union, in percentages of the population aged 15 years and older

Source: Eurobarometer 62.2 (autumn 2004)
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AT = Austria
BE = Belgium
BG = Bulgaria
CY = Cyprus
CZ = Czech Republic, 
DE = Germany
DK = Denmark
EE = Estonia
EL = Greece
ES = Spain
FI = Finland
FR = France
HU = Hungary, 
IE = Ireland
IT = Italy
LV = Latvia
LT = Lithuania
LU = Luxembourg
MT = Malta
NL = Netherlands
PL = Poland, 
PT = Portugal
RO = Romania
SE = Sweden
SI = Slovenia
SK = Slovakia
UK = United Kingdom

Table S.1 portrays trends in voluntary work in the Netherlands in a number of 
domains on the basis of figures from the Periodic Life Situation Survey (pols) by 
Statistics Netherlands (cbs).

Apart from the jump in voluntary work for ‘other organisations’ between 2004 and 
2007, probably due to a change in the survey questions, the dominant picture over a 
period of more than ten years is one of stability. In the six measurements over that 
period, between 42% and 45% of the Dutch population sometimes performed volun-
tary work. Other surveys often show substantially bigger fluctuations than the pols 
survey presented here, but even there no strong trends emerge (see chapter 3). There 
are also no signs of major shifts between fields of activity.
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Table S.1
Voluntary work by sector, 1997-2007, in percentages of the population aged 18 years and older

1997 1999 2001 2003 2004 2007

sports club 12 14 13 14 13 13

cultural association (song, music, theatre) 5 5 5 5 5 5

hobby club 5 5 5 5 4 5

youth work 4 4 5 4 4 4

school (parents’ committee, board, library, reading assistant, etc.) 9 9 9 8 9 9

labour organisation 4 4 3 2 2 2

ideological/religious group 9 8 9 8 8 9

political organisation 1 2 1 1 1 1

other organisations 8 7 6 7 7 13a

at least one of these 46 45 43 42 43 44
a A number of extra voluntary work categories were included in the POLS survey in 2007. The change means that the 

percentage of persons doing voluntary work for ‘other organisations’ cannot be readily compared with the preceding 
years.

Source: CBS (POLS’97-’04 and CBS StatLine for POLS’07);weighted results

Table S.2 offers supplementary figures for 2007, taken from the Amenities and 
Services Utilisation Survey (avo) for 2007. In that survey, more than 11,000 respond-
ents aged 16 years and older reported in a written questionnaire whether they were 
members of and/or volunteers for the organisations mentioned. According to the 
avo, 59% of the population were members of one or more organisations in 2007 and 
25% did voluntary work for one or more of those membership organisations. These 
percentages are lower than in other research to ascertain whether people ‘occasion-
ally’ do voluntary work. In itself, the fact that the figures differ depending on the 
question formulation is not a problem at all; voluntary work is not an unambiguous 
concept in the literature, and different people have different associations with it. 
Carrying out different measurements keeps the diversity visible, and comparisons 
can be made in each survey both over time and between groups. For voluntary work, 
the fact that the questions focus on clubs and associations will play a role. The sur-
veys make no mention of organisations which do not have membership (or donor-
ships), such as residential care homes, schools and libraries. It is therefore useful 
that elsewhere the questionnaire asks respondents about performing voluntary work 
in general. In response to that question, 21% of the respondents reported that they 
spend an average of one or more hours per week doing voluntary work. That percent-
age largely overlaps the percentage who reported that they perform voluntary work 
in response to the question on organisations. When the two figures are combined, 
32% of people perform voluntary work according to a least one of the questions.
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Table S.2
Memberships and voluntary worka in 2007, in percentages of the population aged 16 years and 
older

membership voluntary work

voluntary work  
as a proportion  
of volunteersb

political party or association 4 1 6

employers’ organisation, trade union or small  
traders’ association 15 1 3

organisation with a specific social objective  
(action groups, charity shops, Amnesty, etc.) 8 3 10

nature or environment organisation (Natuurmonu-
menten Association, Greenpeace, etc.) 18 1 4

educational or school association 7 4 16

women’s association or union 3 1 5

sports club 27 10 40

choir, music or drama club or association for the visual 
arts (painting, sculpture, etc.) 6 3 11

hobby club 4 2 6

youth association clubhouse, scouts 2 2 7

other type of association or organisation 13 8 31

at least one of the above organisations 59 25 100

performs voluntary work for a least one hour per weekc 21

performs voluntary work according to a least one of the 
measurements 32

a ‘Please indicate for each of the following associations or organisations whether you are a member of it.’ and ‘Please 
also indicate where you sometimes do voluntary work for that association or organisation. (i.e. unpaid work for which 
you receive no more than expenses)?

b Example: 6% of people who do voluntary work for a least one organisation do something for political parties; 16% 
do something for a school or educational association, etc.; added together these come to more than 100% because 
volunteers may be active in more than one area.

c ‘How many hours per week on average do you spend doing voluntary work (i.e. unpaid work for which you receive no 
more than expenses)?

Source : SCP/CBS (AVO 2007) (n=11.390)

In line with the figures in table S.1 and other research, sport emerges as the most 
important domain in table S.2. 10% of Dutch people sometimes do voluntary work 
for a sports association; of all volunteers working for organisations (last column), no 
fewer than 40% are (also) active in a sports club.

Summarising, the Netherlands turns out to be a country with a high level of vol-
unteering compared with other European countries, with no sign of a substantial 
downward trend in the participation in voluntary work. In the quantitative appendix 
to chapter 1, large differences do however emerge in the participation in voluntary 
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work. Attention is devoted to these differences from various perspectives in this 
publication.

The life course
The life course approach to volunteering, to which part A of this publication is 
devoted, is one of the aspects which received insufficient attention in the earlier 
parts of the Civil Society series. Using both quantitative and qualitative data, part A 
explores volunteering per life stage. When do people generally begin their voluntary 
‘career’ and when do they end it? Which factors play a role in this? How is this related 
to the ties with organisations and differences between organisations? Using retro-
spective information from the 2000 ‘Family survey of the Dutch population’ (Familie-
enquête Nederlandse bevolking), Stijn Ruiter and René Bekkers analyse these facets of 
the voluntary careers of the Dutch (chapter 2). Age, social status and employment 
career help determine people’s enthusiasm for joining, the stability of their involve-
ment and their willingness to become active; the pattern differs depending on the 
type of organisation. The authors conclude with a number of forecasts.

Following on from earlier Time Use Survey (tbo) analyses in Vrijwilligers Vergeleken 
(‘Volunteers Compared’), in chapter 3 Erik van Ingen discusses combinations of 
voluntary work with other forms of time use. He looks at possible shifts in voluntary 
work from the busiest period in people’s lives to the margins of their professional 
careers and later phases in their life course. There is a strong positive correlation 
between voluntary work and household and care tasks in the family, but a negative 
correlation with the concerns of paid employment. Since the middle of the 1970s, 
voluntary work has been displaced to the ‘empty nest’ phase of life: the volunteer’s 
employment career has come to an end and the children have left home; that creates 
free space. In a more general sense, Van Ingen observed that volunteering is linked 
to a more intensive life pattern.

In the many policy documents and scientific discussions that are published about 
voluntary work, ideas are commonly exchanged and conclusions drawn over the 
heads of the volunteers themselves. This is addressed in chapter 4, where volunteers 
themselves are given a voice. Based on interviews, Laila Faulk discusses experi-
ences of voluntary work and the motives for starting or stopping voluntary work at 
certain times. The motives and ambitions of volunteers diverge considerably; the 
same applies for the reasons for becoming active. Faulk also has volunteers reflect 
on the impact of important biographical transitions (such as moving home, living 
with a partner and marriage, family and large in and, separation and divorce), on the 
repercussions of problems within organisations and on the role of the volunteer’s 
personal health.

Immigrants
The number of non-Western immigrants in the Netherlands has risen sharply in 
recent decades. As well as their language, religion and cultural identity, these new-
comers have also brought their attitudes to volunteering. There are still large gaps 
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in the knowledge about these aspects, partly because to date this topic has been 
absent in the Civil Society series. Here – in part B – it is explored for the first time in 
a general quantitative chapter by this author based on a large-scale survey conducted 
among a number of urban ethnic groups (chapter 5), and subsequently in a more 
in-depth chapter by Trees Pels from the Verwey-Jonker Institute (chapter 6). The first 
chapter presents factual data on varying forms of participation in civil society by 
ethnic groups and analyses a number of determinants. In her chapter, Pels looks in 
detail at the backgrounds of differences in participation, volunteering for different 
types of organisations and informal networks and the barriers that are experienced 
in this regard. In the second part of her chapter she looks to the future and identifies 
a number of trends which are emerging.

Religion and values
Old and new values in relation to voluntary work and the significance of church net-
works are topics which have received attention earlier in this series of studies. Two 
themes have however so far not been addressed, and these are now brought together 
in part C. The contribution by churchgoers to Dutch civil society has been docu-
mented in an extensive international literature, but the role of other religious dimen-
sions (such as the specific nature of the faith, the degree of theological orthodoxy 
and religious experiences) has received much less attention, while to date virtually 
nothing is known about the role of alternative spirituality (which consists largely 
of fairly individualised spiritual quests and which until recently was referred to as 
‘new age’). In chapter 7, Joep de Hart explores both topics using data from the ‘God 
in the Netherlands’ (God in Nederland) studies. He observes that religious orthodoxy is 
often accompanied by binding forms of social capital and that among both Catholics 
and Protestants the effects of church membership outweigh those of other religious 
aspects as an incentive for doing voluntary work.

Another gap in the Civil Society publication series relates to the role played by 
values in volunteering, a topic that is addressed in chapter 8 by René Bekkers and 
Stijn Ruiter on the basis of the ‘Giving in the Netherlands’ (Geven in Nederland) study. 
They find substantial differences in volunteering (voluntary work, giving behav-
iour and also memberships) between older and younger generations, which cannot 
be explained by differences in social trust, altruistic values and post-materialism. 
Values such as these do not differ markedly between the generations and have little 
impact on volunteering. Values offer no compensation for the ongoing secularisa-
tion processes. Unlike giving time (voluntary work), when it comes to giving money 
that compensation may be expected from the ongoing educational expansion and 
population ageing.

Local initiatives
Another aspect about which we have written in other places, but which we have 
barely touched on in the Civil Society series, is local diversity in volunteering by 
citizens and local initiatives. In part D of this publication, Menno Hurenkamp and 
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Matthijs Rooduijn explore new civic initiatives and local forms of active citizenship, 
the issues they address and their composition, and their links with established civil-
society institutions and politics, with special attention for the situation in Utrecht 
and Smilde (chapter 9). They identify different types of such initiatives, look at their 
objectives and backgrounds, and analyse their social and political status. In chapter 
10, Jeanet Kullberg presents a detailed exposé of present-day initiatives from and in 
relation to urban districts. She shows what type of initiatives these are and how far 
the quality of the neighbourhood (in terms of liveability) and other neighbourhood 
characteristics play a role alongside all manner of personal characteristics of neigh-
bourhood residents. She also looks among other things at the delegation of tasks 
to responsible authorities and the role of resident participation in urban renewal 
programmes.

New forms
Finally, there are many new kinds of volunteering which have thus far also received 
little attention. The final part of this collection, part E, contains two chapters by 
external authors which look in some depth at this issue. Lucas Meijs and Judith van 
der Voort show in their discussion of trends in business in relation to employee vol-
unteering (Chapter 11) that a bigger role for business need not by definition result in 
local and national variants of ‘McVoluntarization’. Meijs and Van der Voort establish 
that the relationship between civil society and business is changing, and illustrate 
this through a discussion of corporate social responsibility (csr) and employee 
volunteering. They do this from a range of perspectives, or ambition models. The 
usual interpretation of civil society as a civic arena which is based chiefly on free 
civic initiatives and voluntary association leads to question marks concerning recent 
attempts to introduce less than voluntary forms of ‘guided volunteering’. Lesley 
Hunstinx, Lucas Meijs and Esther ten Hoorn conclude this book with an analysis of 
‘guided volunteering’ as a new strategy for promoting voluntary work (chapter 12). 
They discuss the grounds for its existence and its variants, and develop four exam-
ples in more detail. In their conclusions they highlight the social importance, the 
future and the policy indications of guided volunteering.

Which way from here?
The analyses and discussions in this book that have been briefly introduced here 
do not lead to a policy or research agenda for volunteering or voluntary work in the 
coming years. In our ‘Forward study of volunteering 2015’ (Toekomstverkenning vrijwil-
lige inzet 2015) (Dekker et al. 2007), we identified the various trends, likely policy 
options and potential organisational trends as adequately as possible and weighed 
them with the primary aim of formulating a quantitative forecast. This came down 
to a fairly stable supply of volunteers up to the middle of the next decade. As indi-
cated, there is no reason to abandon that forecast at this time, though it is worth 
repeating the warning from the forward study that overall stability does not rule out 
the possibility of acute shortages in specific areas, such as voluntary care. It is also 
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worth repeating that the future does not depend primarily on social and cultural 
trends, but on the way in which organisations and initiatives respond to them and 
offer new possibilities. For further exploration of the future of voluntary work, 
research on the demand side of organisations is at least as important as research on 
the supply side of citizens who are more and less inclined to engage in volunteering. 
Available research on the demand by organisations shows both widespread con-
cerns about the future supply of volunteers and differences in the shortages actually 
experienced. There does not appear to be a growing shortage across the board as a 
result of a declining willingness to perform voluntary work. Rather, the shortages of 
volunteers appear to be due more to increased quantitative and qualitative demand 
and problems in matching supply and demand.

Apart from voluntary organisations – organisations which are effectively run by 
volunteers and/or depend on them to carry out their core tasks – other organisa-
tions have become increasingly important for voluntary work, namely government 
organisations and also businesses. They encourage specific forms of voluntary work 
(and sometimes unintentionally inhibit work as well) and also develop all manner of 
relationships with voluntary organisations. Where we began the series ‘Civil society 
and voluntary work’ in 1994 by describing civil society as a sphere separate from the 
state, market and private spheres and characterised by voluntariness and by unforced 
and selfless civic initiative, over time we have devoted more attention to the transi-
tional zones. In figure S.2 this results in a picture with lots of initiatives in the mar-
gins of civil society. The figure is entitled ‘voluntary and social engagement’, because 
the voluntariness is by no means always self-evident. Apart from the old question 
of the compelling nature of moral considerations and social expectations, there is 
a growing category of engagement which is almost inextricably linked with certain 
social and economic positions (as a user of provisions, as an employee) or which is 
perfectly reasonably requested in a trading relationship from the basis of a more or 
less economic self-interest (in return for a reduced contribution or the performance 
of a service in return).

The concluding chapters of this book devote attention to various new forms of 
volunteering: in chapter 11 to forms of ‘corporate volunteering’, which may be found 
mainly in the top right-hand corner of figure S.2 (see also Meijs 2008) and in chapter 
12 to forms of ‘guided volunteering’, which are positioned more in the top left-hand 
corner. Less attention is given in this book to ‘informal voluntary work’, which 
marks a transition at the bottom of the figure from civil society to informal care in 
the personal sphere. The small-scale civic initiatives discussed in chapter 9 come 
closest to this.
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Figure S.2
Voluntary and social engagement on the margins of civil society

state market

private sphere

non-profits 

civil society

administrative functions

reading assistants bar services

social internships
employees voluntary work

participation bodies

purely voluntary initiative
client councils

neighbourhood organisations time banks

informal voluntary work

informal care

Figuur 1.2
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Following this concluding part of the series ‘Civil society and voluntary work’ and 
several other studies on civil-society organisations and memberships, we would 
like to focus a new scp study mainly on the looser ties between the private sphere 
and organised civil society. The importance of informal networks for both politi-
cal engagement and social engagement and issues concerned with fulfilment has 
been highlighted by American authors in particular, but has received little empirical 
attention in the Netherlands. To some extent this is an extrapolation of individu-
alisation and informalisation tendencies within civil satiety. These not only lead to 
changing power relations and types of ‘emotion regulation’, manifesting themselves 
in more assertiveness, looser social ties and less long-lasting affinities in the mem-
bership of and support for existing organisations; new organisational and work-
ing methods are also developing which we can for now call informal groups: small 
groups of people who regularly come together to work for a given goal, because of a 
shared interest, or to support each other. There is often no institutional framework; 
these groups are characterised by smallness of scale, personal contacts and the lack 
of a formal organisational character (in the form of statutes, an official address, 
job descriptions, registration with the Chamber of Commerce, etc.). This does not 
mean that there is no social structure at all: there is generally some role division and 
leadership, a shared history and regular activities, things that are expected of new-
comers, etc. It also does not mean that informal groups form a self-contained world; 
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there are probably all manner of contacts with established civil-society organisa-
tions (see chapter 9). Those organisations can also form the framework within 
which individual groups occur outside the formal relationships and official activi-
ties. Naturally, we will also continue to monitor developments in organised civil 
society, memberships and donorships, as well as more and less traditional forms of 
voluntary work.
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