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plaatsbepaling

Cees van den Bos,

directeur Vrijwilligerscentrale ArnhemIn Bowling Alone luidt Putnam in 2000 de noodklok. Hij analyseert een aantal

ontwikkelingen die op daling van participatiebereidheid binnen de

Amerikaanse samenleving wijzen. Zijn onderzoek is grondig en overtuigend

en zijn pessimistische boodschap wordt ook ver buiten Amerika verstaan.

Echter niet altijd herkend. In Nederland bijvoorbeeld is er volgens De Hart en

Dekker (1999) nauwelijks tot geen sprake van participatiedaling. Dalton (2004)

stelt dat Putnams bevindingen vooral gelden voor traditionele organisaties,

zoals we die binnen het verenigingsleven tegenkomen. Wuthnow bevestigt in

zijn boek Loose Connections (1998) ook een afname van betrokkenheid bij

traditionele organisaties als serviceclubs en buurtverenigingen, maar ziet

tegelijkertijd nieuwe, lossere vormen van maatschappelijke betrokkenheid

ontstaan. Die prikkelen zijn nieuwsgierigheid. Naar zijn mening is er geen

sprake van een afname van betrokkenheid, maar een verandering in de wijze

waarop mensen hun betrokkenheid tot uitdrukking brengen. Een veranderen-

de samenleving en arbeidsmarkt maken dat mensen “always feel rushed”,

flexibel moeten zijn en geen langdurige verbindingen meer aangaan. Dat

heeft zijn weerslag op de manier waarop zij maatschappelijk participeren. De

behoefte om betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan blijft onvermin-

derd, maar leidt onder deze veranderende omstandigheden tot innovatieve

vormen van burgerparticipatie. Voorbeelden daarvan werkt Wuthnow uit,

maar ook niemand minder dan Putnam in Better Together (2003).

Tegen deze achtergrond is het verrassend om in dit artikel te lezen, dat de

participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen tussen 1998-2005 een

redelijk stabiel beeld vertoont en dat zelfs de door Putnam onderzochte ont-

wikkelingen geen noemenswaardige invloed op die participatie lijken te heb-

ben. Het beschreven onderzoek beperkt zich niet tot participatie in zijn alge-

meenheid, maar onderzoekt de verhouding tussen actieve en passieve leden

en de participatie van jongeren, en concludeert dat er in die zeven jaar geen

sprake is van een significante daling van de participatieniveaus. 

Net zoals in Vlaanderen is in Nederland het aantal leden van sportclubs de

afgelopen jaren gestegen. Tegelijkertijd is het gemiddelde aantal uren vrijwil-

lige inzet per lid gedaald, zodat er meer vrijwilligers nodig zijn om alle vereni-

gingstaken uit te voeren. Dit onderzoek nu maakt nieuwsgierig hoe stabiel de

vrijwillige inzet - één van de meest gangbare manieren om participatie tot uit-

drukking te brengen - binnen het Vlaamse verenigingsleven in die zeven jaar

is gebleven.

2 De participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen,
1998-2005. Stabiliteit en verandering.
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1. Inleiding

De bezorgdheid over een daling van de participatie

aan het verenigingsleven is wijd verspreid. We vinden

deze bezorgdheid zowel terug in wetenschappelijke

publicaties, als in het politiek en maatschappelijk dis-

cours. De empirische ondersteuning voor deze

bezorgdheid is echter eerder wisselvallig te noemen.

Voor de Verenigde Staten beschikken we inderdaad

over studies waaruit een daling blijkt bij vooral tradi-

tionele en formele participatiemechanismen (Skocpol

2003), maar een zelfde trend werd niet gedocumen-

teerd voor West-Europa (Offe & Fuchs 2002). Ook

voor wat Vlaanderen betreft weten we op dit ogenblik

niet of er inderdaad sprake is van een daling van de

participatie aan het verenigingsleven. Weliswaar

weten we dat een aantal grote organisaties systema-

tisch leden verliezen (Meireman 1999), maar we

weten niet of dit fenomeen kan veralgemeend worden

naar het verenigingsleven in het algemeen. Hoogstens

beschikken we over studies die op cross-sectionele

basis tot de conclusie komen dat er geen aanwijzingen

zijn voor een daling (Hooghe 2003), maar het is duide-

lijk dat een betrouwbare uitspraak over participatiet-

rends onder de Vlaamse bevolking dient gebaseerd te

zijn op tijdsreeksen.

Vlaamse onderzoekers hebben daarbij lange tijd als

handicap gehad dat betrouwbare tijdsreeksen niet

bestonden voor ons gewest. Sinds 1996 voert de

Administratie Planning en Statistiek van het Minis-

terie van de Vlaamse Gemeenschap echter elk jaar

een survey uit over de sociale en culturele verschui-

vingen onder de Vlaamse bevolking (vroeger: APS-sur-

vey, nu SCV-survey). Die survey werd intussen tien

keer uitgevoerd en het grote voordeel van deze studie

is dat vanaf 1998 steeds dezelfde bevraging van parti-

cipatiegedrag wordt gebruikt. Hoewel we moeten toe-

geven dat de observatieperiode nog relatief kort is,

willen we hier toch het unieke karakter van deze data-

verzameling benadrukken. Voor zover we weten is er

geen enkele regio ter wereld, waar met zo’n grote

regelmaat een dergelijke uitgebreide en gedetailleerde

bevraging van de deelname aan het verenigingsleven

wordt georganiseerd. Hoewel onze observatieperiode

beperkt blijft tot zeven jaar (1998-2005), zijn de gege-

vens in de SCV-dataset zo gedetailleerd dat ze ons toch

toelaten trends te onderkennen.

2. Het debat over de vermeende daling van de

participatieniveaus

Het internationale debat over de vermeende daling

van de participatiebereidheid wordt in de praktijk nog

steeds gedomineerd door het werk van de

Amerikaanse politicoloog Robert Putnam (Stolle &

Hooghe 2005). In zijn werk ‘Bowling Alone’ (2000) ziet

hij een aantal hoofdoorzaken voor die teloorgang. Ten

eerste is er een proces van generationele vervanging:

“the long civic generation”, die geboren is tussen de

twee wereldoorlogen, is aan het verdwijnen en in de

plaats komt een generatie die zich niet meer inzet,

geen contact meer heeft met zijn medemens en enkel

en alleen televisie kijkt, om het enigszins in zwart-wit-

termen te stellen. Ten tweede verwijst hij naar de

invloed van televisie: hoe meer tijd mensen besteden

Marc Hooghe
Ellen Quintelier

De participatie aan het verenigings-
leven in Vlaanderen, 1998-2005.
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voor de buis, hoe minder tijd er over blijft voor maat-

schappelijk engagement. Ondanks het feit dat de wer-

ken van Putnam over het algemeen gebaseerd zijn op

een uitgebreide verzameling van empirische gegevens,

krijgen zijn pessimistische veronderstellingen uiter-

aard ook de nodige kritiek. Zo stelt Dalton (2004) dat

Putnam enkel oog heeft voor de daling van de partici-

patie in de traditionele organisaties. Putnam is ook

eerder sceptisch over de capaciteit van nieuwe sociale

bewegingen (zoals milieuverenigingen) om sociaal

kapitaal te genereren, omdat er weinig of geen face-to-

face contact is tussen de leden. Putnam gaat hier dui-

delijk uit van het model van de traditionele organisa-

ties waarbinnen er, via plaatselijke afdelingen, veel

ruimte is voor face-to-face interactie tussen de leden.

Ook deze aanname kan enkel aan kritiek onderwor-

pen worden: misschien hebben meer afstandelijke

vormen van engagement wel net zozeer een socialise-

rend effect, als de traditionele, meer intensieve vor-

men van lidmaatschap (Selle & Stromsnes 2001).

Terwijl Putnam weinig waarde hecht aan passieve vor-

men van lidmaatschap, stellen sommige andere

auteurs dat dit soort engagement wel degelijk waarde-

vol kan zijn (Wollebæk & Selle 2003).

Specifiek voor de situatie in Nederland komen De

Hart en Dekker (1999) op basis van tijdsreeksen tot de

conclusie dat er nauwelijks of niet sprake is van een

daling van de participatieniveaus. Ook voor wat

betreft de informele vormen van betrokkenheid, en de

informele solidariteit binnen vriendschapsnetwerken

en dergelijk is er de afgelopen drie decennia duidelijk

geen sprake van een daling van het sociaal kapitaal

(Scheepers & Janssen 2001). Voor zover we kunnen

nagaan ontbreekt voorlopig dergelijk longitudinaal

onderzoek in Vlaanderen. Het feit dat we nu voor het

eerst over een betrouwbare reeks waarnemingen

beschikken, laat ons echter toe nu ook de evolutie in

Vlaanderen in kaart te brengen.

3. Data en methoden

We zullen de stellingen van Putnam dat de participatie

daalt testen aan de hand van de SCV-data (Sociaal

Culturele Verschuivingen - vroeger Administratie

Planning en Statistiek - APS). Deze survey peilt sinds

1996 jaarlijks naar de waarden, houdingen en gedra-

gingen en andere relevante thema’s bij elk jaar onge-

veer 1500 Vlamingen. Voor 1998 doen we tevens een

beroep op de gegevens van de Middenveldsurvey, die

dat jaar werd afgenomen door de Vakgroep Sociologie

van de Vrije Universiteit Brussel, en die identiek

dezelfde vraagstelling omvatte.

Als we gegevens van verschillende cross-secties met

elkaar willen vergelijken, is het echter van cruciaal

belang dat de vraagstelling constant is. In de eerste

APS-surveys bleef de vraagstelling over het vereni-

gingsleven zeer beperkt, en deze surveys zijn dan ook

ongeschikt voor onze vergelijking doorheen de tijd.

Vanaf 2001 wordt bijna elk jaar gewerkt met een rela-

tief uitgebreide lijst van bijna twintig verschillende

verenigingen, met daarin ook telkens dezelfde ant-

woordmogelijkheden. Dankzij die antwoordmogelijk-

heden kunnen we ook een onderscheid maken tussen

actieve leden, passieve leden en bestuursleden van de

desbetreffende organisaties.

Het materiaal van de SCV-surveys laat ons toe een aan-

tal vragen te beantwoorden. Ten eerste kunnen we de

vraag beantwoorden of er, op die tijdsspanne van

zeven jaar tijd, sprake is geweest van een significante

daling van de participatieniveaus. We doen dat door de

cijfers te analyseren voor alle soorten verenigingen, en

voor de volledige populatie van de survey (leeftijd 18

tot 75 jaar). Een variant van de pessimistische stelling

over de daling van de participatieniveaus stelt echter

dat de daling dan misschien niet algemeen is, maar in

elk geval wel zal opduiken bij de jongste leeftijdsco-

horten, die immers in veel mindere mate bereid zou-

den zijn zich in te zetten voor collectieve doelstellin-

gen (Putnam 2000, 247-276). Deze hypothese kunnen

we toetsen door ons enkel toe te spitsen op het jongste

leeftijdscohort in de analyse (18 tot 35 jaar). Een twee-

de variant, ten slotte, is de stelling dat we niet zozeer

te maken hebben met een algemene daling van de par-

ticipatieniveaus, maar wel met een verzwakking van

de verenigingsverbanden. Nominaal blijven mensen

wel lid, maar ze zouden zich dan in veel mindere mate

ook inzetten voor het verenigingsleven. Die verenigin-

gen zouden dan in eerste instantie door betaalde pro-

fessionals gerund worden (Skocpol 2003). Als deze

stelling klopt, dan zouden we moeten zien dat het tota-

le ledenaantal dan misschien wel gelijk blijft, maar dat

het percentage passieve leden stijgt ten opzichte van

het percentage actieve leden. Ook deze stelling kun-

nen we toetsen aan de hand van de SCV-data. 

Daarna gaan we dieper in op de eventuele daling van

de factoren die volgens Putnam de participatiegraad

Participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen
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1998 2001 2002 2003 2004 2005  98-05

Vakbond/werkgeversorganisatie 35,8 29,2 35,6 30,9 38,4 40,7 4,9

Sportvereniging of -club 24,8 26,5 25,9 24,3 28,2 27,0 2,2

Gezinsverenigingen 14,1 13,9 14,0 13,0 13,1 11,9 -2,2

Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige brandweer 9,5 8,1 8,9 7,9 9,1 6,4 -3,1

Hobbyclub of groep 8,4 8,4 9,2 10,4 8,5 8,1 -0,3

Socio-Culturele Vereniging 7,8 9,8 8,9 8,8 7,8 8,0 0,2

Vereniging die gehandicapten,... helpen 7,8 6,7 7,8 6,3 7,3 6,3 -1,5

Vereniging voor (amateur-)kunstbeoefening 8,5 9,4 9,1 6,8 7,3 7,3 -1,2

Milieu- en natuurvereniging 6,2 6,6 5,7 6,9 6,5 6,6 0,4

Groepering verbonden plaatselijk café 6,1 7,2 6,1 5,4 6,1 4,4 -1,7

Vrouwenbeweging 11,0 8,5 9,1 7,1 6,1 7,5 -3,5

Jeugdbeweging en -club 3,9 4,9 6,4 3,3 5,8 4,3 0,4

Wijk- of buurtcomité 5,1 5,2 4,7 5,1 5,6 4,9 -0,2

Vereniging voor internationale vrede en ontwikkeling 4,9 4,2 4,7 5,4 5,5 5,5 0,6

Politieke vereniging of partij 5,4 6,9 5,0 4,9 5,4 4,6 -0,8

Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 4,0 5,0 5,8 5,8 5,0 3,6 -0,4

Vereniging bond gepensioneerden 6,3 6,3 5,4 5,3 4,9 5,0 -1,3

Religieuze of kerkelijke vereniging 4,0 5,1 4,9 4,1 3,3 4,3 0,3

Fanclub 0,6 1,5 2,3 1,3 2,7 2,4 1,8

Zelfhulpgroep 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7 -0,1

Gemiddeld aantal lidmaatschappen per respondent 1,74 1,74 1,74 1,64 1,78 1,69 -0,05

Gemiddeld aantal lidmaatschappen zonder vakbond 1,38 1,45 1,38 1,33 1,39 1,29 -0,09

N 1341 1332 1369 1341 1471 1429
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kunnen beïnvloeden, zoals kerkelijke betrokkenheid,

televisiegebruik en gender.

4. Het lidmaatschap van verenigingen

De pessimistische veronderstelling van Putnam (2000)

en andere auteurs is dus dat de participatie aan het

verenigingsleven langzaam maar zeker zou afnemen.

Deze hypothese valt relatief eenvoudig te toetsen door

de survey-gegevens van 1998 tot 2005 met elkaar te

vergelijken (Tabel 1).

Tabel 1. Leden van verenigingen 18-75 jaar

Als we voorlopig alle soorten lidmaatschappen bij

elkaar voegen (dus zowel het passief als het actief lid-

maatschap), dan zien we dat er sprake is van een zeer

lichte daling, maar die is zeer niet systematisch.

Terwijl de respondenten in 1998 nog gemiddeld 1,74

lidmaatschappen rapporteren, is dat in 2005 nog altijd

1,69. Als we echter de verschillende soorten vereni-

gingen afzonderlijk bekijken, dan zien we toch een

aantal duidelijke evoluties. Vakbonden blijken nog

altijd de belangrijkste verenigingen in Vlaanderen, en

we kunnen stellen dat ruim een derde van alle respon-

denten lid is van een vakorganisatie. Vakbonden blij-

Bron: Middenveldsurvey (1998), SCV-surveys (2001-2005). Eenheden zijn percentages van de respondenten dat aangeeft actief of passief lid te zijn
van deze vereniging.
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ken echter ook meteen de organisatie die het moei-

lijkst te meten valt. Voor de vakbonden zien we enor-

me fluctaties optreden, met tussen 2003 en 2004 zelfs

een stijging met meer dan 7 procent. Het is duidelijk

dat deze gegevens niet aan de realiteit beantwoorden:

uit onderzoek naar de reële ledencijfers van vakbon-

den blijkt dat er sprake is van een gestage, maar lang-

zame stijging van het aantal vakbondsleden in België

(Vandaele 2004). De onbetrouwbaarheid van de

meting in de SCV-survey heeft blijkbaar vooral te

maken met het feit dat respondenten tijdens syndicaal

rustige periodes ‘vergeten’ hun passief lidmaatschap

van een vakbond te vermelden, waardoor er belangrij-

ke fluctuaties van jaar tot jaar ontstaan. Het is echter

belangrijk te benadrukken dat die fluctuaties geens-

zins het totale resultaat beïnvloeden: als we het

gemiddeld aantal lidmaatschappen per respondent

overlopen, zonder de vakbonden mee in rekening te

nemen, dan zien we een zelfde stabiele trend.

Bij de sportverenigingen, daarentegen, is de trend wel

bijzonder duidelijk: we hebben hier te maken met een

gestage groei. Dit sluit aan bij een algemene trend in

de samenleving, waarbij sport en lichaamsbeweging

steeds meer aan belang winnen. Ook hier kunnen we

er van uit gaan dat de surveydata een reële trend

weerspiegelen, gelet op het stijgend aantal leden van

sportclubs (Scheerder, Pauwels & Vanreusel 2004).

Een systematische ledendaling vinden we enkel voor

een beperkt aantal verenigingen. Het gaat dan in de

eerste instantie om de vrouwenorganisaties die zowat

halveren op deze toch relatief korte periode. Voor

zover we kunnen nagaan op basis van gepubliceerde

ledencijfers, correspondeert dit inderdaad met de ster-

ke daling van het ledenaantal van traditionele en voor-

al christelijke organisaties. Ook bij de gezinsorganisa-

ties kan het verlies bijna volledig op rekening worden

geschreven van één organisatie, namelijk de Gezins-

bond. Als we de gegevens van Tabel 1 in een grafiek

verplaatsen, en daaruit alle kleinere organisaties (min-

der dan vijf procent leden) verwijderen, dan valt

opnieuw de grote stabiliteit op (Figuur 1).

Participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen

Figuur 1. Leden van verenigingen 18-75 jaar
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Het gemiddelde zegt echter niet alles, en het zou bij-

voorbeeld kunnen dat voor de gehele bevolking er wel

sprake is van een daling, maar dat dit gecompenseerd

wordt door een kleine groep van ‘activisten’ die steeds

actiever wordt. Hoewel dit misschien een vergezochte

veronderstelling lijkt, kunnen we ze relatief gemakke-

lijk onderzoeken door ook het aantal verenigingen per

respondent meer in detail te onderzoeken (Tabel 2).

Ook dan zien we echter vooral stabiliteit: het aandeel

respondenten met weinig lidmaatschappen (nul of
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één), blijft hangen rond 55 procent en het aandeel

respondenten met veel lidmaatschappen (vier of vijf)

blijft hangen rond de tien à twaalf procent.

In het algemeen is er dus geen sprake van een daling

van het aantal lidmaatschappen onder

de Vlaamse bevolking. Men zal zich

echter herinneren dat Putnam vooral

de jongste leeftijdscohorten verant-

woordelijk houdt voor de vermeende

daling: zij zouden immers minder

bereidheid tot participatie aan de dag

leggen dan de ‘long civic generation’.

Als dit argument zou kloppen, dan zou

moeten blijken dat er uitgerekend bij

die leeftijdsgroep wél sprake is van

een daling van de participatieniveaus.

Vandaar dat we in Tabel 3 opnieuw

dezelfde metingen uitvoeren, maar

dan nu enkel voor het leeftijdsseg-

ment tussen de 18 en de 35 jaar. 

Tabel 2. Aantal lidmaatschappen gerapporteerd per persoon 
(18-75jaar)

Tabel 3. Percentage lid van een vereniging, 18-35 jaar

Bron: Middenveldsurvey (1998), SCV-surveys (2001-2005). Eenheden zijn percentages van de respondenten tussen 18 en 35 jaar dat aangeeft
actief of passief lid te zijn van deze vereniging.

Eenheden zijn percentage van het totaal aantal respondenten in deze leeftijdsgroep die x aan-
tal lidmaatschappen in verenigingen melden.

# lidmaatschappen 1998 2001 2002 2003 2004 2005  

0 22,9 25,8 22,7 28,3 20,8 20,3

1 31,7 29,0 31,8 28,6 31,8 33,6

2 21,2 20,1 21,0 18,9 21,8 23,4

3 11,4 10,7 11,0 12,8 12,4 11,6

4 6,0 6,3 6,1 5,1 6,7 5,9

5+ 6,7 8,0 9,4 6,2 6,7 5,2

1998 2001 2002 2003 2004 2005  98-05

Vakbond/werkgeversorganisatie 39,8 30,8 36,3 32,5 40,4 38,1 -1,7

Sportvereniging of -club 30,6 34,2 32,3 31,5 35,9 33,6 3,0

Jeugdbeweging en -club 8,0 9,9 11,4 7,9 12,6 9,6 1,6

Gezinsverenigingen 16,6 11,6 14,4 15,1 11,8 11,1 -5,5

Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening 7,4 8,4 8,8 7,3 7,0 5,1 -2,3

Hobbyclub of groep 5,4 5,5 6,3 7,5 6,5 4,9 -0,5

Groepering plaatselijk café 8,2 9,6 10,1 6,6 6,1 4,9 -3,3

Milieu- en natuurvereniging 5,2 6,7 4,3 6,6 5,7 6,9 1,7

Vereniging voor internationale vrede en ontwikkeling 5,0 4,3 4,0 4,9 5,7 7,3 2,3

Politieke vereniging of partij 3,7 3,4 2,3 3,3 4,6 1,5 -2,2

Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 3,3 4,8 5,8 5,6 4,4 3,4 0,1

Rode Kruis, brandweer 5,9 6,0 7,3 6,1 4,4 3,6 -2,3

Wijk- of buurtcomité 6,2 4,6 3,0 3,5 4,4 5,4 -0,8

Vereniging die gehandicapten,... helpen 4,8 6,9 4,5 3,1 3,9 3,2 -1,6

Socio-Culturele Vereniging 3,5 3,6 4,0 4,2 3,3 2,8 -0,7

Fanclub 1,2 2,2 4,3 2,6 3,0 2,1 0,9

Religieuze vereniging 3,4 3,9 2,3 2,1 2,6 2,6 -0,8

Vrouwenbeweging 5,2 3,6 2,8 2,1 1,3 1,1 -4,1

Gemiddeld aantal verenigingen 1,63 1,56 1,64 1,53 1,64 1,49 -0,14

Lidmaatschappen zonder vakbond 1,23 1,26 1,28 1,21 1,24 1,12 -0,11

N 495 415 399 430 459 467

VIO binnenwerk_2-06  19-04-2007  09:35  Pagina 21



22 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

Als we de evolutie bekijken voor deze jongste leeftijds-

groep, dan zien we dat de trend niet afwijkt van die bij

de totale respondentenpopulatie. Sommige verenigin-

gen boeken duidelijk verlies, terwijl andere lijken te

groeien, maar de verdeling is ongeveer dezelfde als die

bij de totale populatie. We zagen eerder al dat de vrou-

wenbeweging aan leden verliest, en hier merken dat

jonge vrouwen niet langer geneigd zijn lid te worden

van een vrouwenorganisatie. Ook bij de gezinsvereni-

gingen zien we dat de jongste groep minder vlot wordt

aangetrokken. 

5. Actief en passief lidmaatschap

Een variant van de pessimistische veronderstelling is

echter dat mensen wel nominaal lid blijven van orga-

nisaties, maar dat ze dit lidmaatschap veel passiever

zullen invullen dan dit in het verleden het geval was.

Het echte werk binnen de verenigingen gebeurt dan

niet langer door vrijwillige leden, maar wel door

betaalde professionals. Deze auteurs gaan er van uit

dat verenigingen meer professionaliseren, specialise-

ren en daarom minder behoefte hebben aan een actief

publiek van leden die hun eigen inbreng doen. Ze wil-

len vooral een groep van passieve leden die lidgeld

betalen en of en toe op straat willen komen voor hun

zaak (Selle & Stromsnes 2001). Dit soort verenigingen

zijn volgens verschillende auteurs gecentraliseerd,

geprofessionaliseerd, niet democratisch en vragen

geld, geen tijd van hun leden (Wollebæk & Selle 2002).

In Tabel 4 gaan we na hoe belangrijk passieve leden

zijn voor een organisatie. We bekijken met andere

woorden het aantal van de passieve leden op het glo-

bale ledenbestand van de organisatie (actief + pas-

sief). Vooral vakbonden, gezinsverenigingen en het

Rode Kruis blijken passieve leden te tellen. Bij sport-

clubs, jeugdverenigingen en schoolraden tellen we

dan weer een ruime meerderheid van actieve leden. 

Als we vervolgens kijken naar de trends, dan zien we

echter dat het aantal passieve leden systematisch

daalt. Bij sommige organisaties, zoals de gezinsvereni-

gingen, hobbyclubs, vereniging die gehandicapten,...

helpen, bond gepensioneerden en religieuze vereni-

gingen, is deze daling zelfs bijzonder drastisch. Enkel

de milieu- en natuurverenigingen laten een duidelijke

stijging optekenen. Waar in 1998 de passieve leden

goed waren voor 47 procent van de leden van alle ver-

enigingen, is dat in 2005 nog 44 procent. De veronder-

stelling van Skocpol dat we opschuiven naar passieve

vorm van participatie wordt zeker niet bevestigd door

de Vlaamse data. Uiteraard moeten we hier met de

nodige omzichtigheid te werk gaan: in de survey

wordt het onderscheid tussen ‘passieve’ en ‘actieve’

leden niet duidelijk gedefinieerd. Respondenten bepa-

len dus grotendeels zelf of ze hun betrokkenheid bij

een organisatie als actief dan wel als passief zullen

rapporteren. We zien echter dat er wel degelijk een

consistent patroon in de antwoorden zit: bij sportver-

enigingen, bijvoorbeeld, lijkt het onderscheid tussen

actieve en passieve leden tamelijk constant.

6. Een multivariate test

Tot dusver hebben we de verbanden vooral op bivaria-

te wijze getest. Tot slot van dit artikel willen we echter

ook tot een multivariate toetsing komen van de geteste

verbanden. We gebruikten hiervoor enerzijds die

variabelen waarvan op grond van de bestaande litera-

tuur kan worden aangenomen dat ze een verband

tonen met participatieniveaus (Verba, Schlozman &

Brady 1995), en anderzijds ook die variabelen waar-

van in de theoretische literatuur wordt gesuggereerd

dat ze verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een

vermeende daling van de participatie (Putnam 2000).

Meer specifiek gaat het dan om de variabelen gender,

leeftijd, opleidingsniveau, televisie kijken en levensbe-

schouwing. Voor onze multivariate analyse doen we

een beroep op het al dan niet actief lid zijn van een

vereniging als afhankelijke variabele. Omwille van het

dichotome karakter van deze variabele doen we een

beroep op een logistische regressie (Tabel 5). Deze

regressie werd uitgevoerd op de databestanden uit

1998 (middenveldsurvey), 2001, 2003 en 2005 (SCV-

survey).

Hoewel we uiteraard zeer voorzichtig moeten zijn bij

het vergelijken van coëfficiënten uit meerdere regres-

sies is het toch opvallend dat we een grote mate van

stabiliteit waarnemen over de vier observatiemomen-

ten heen. Dit duidt er in elk geval op dat deze vier

cross-sectionele waarnemingen consistent zijn.

Gender blijft een significante invloed uitoefenen, met

duidelijk lagere participatieniveaus voor vrouwen.

Hoogstens kunnen we veronderstellen dat het verschil

tussen vrouwen en mannen de afgelopen jaren iets

minder uitgesproken is geworden. De omgekeerde

trend zien we dan weer bij opleidingsniveau. Ook

Participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen
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deze variabele blijft continu significant, maar zowel

op basis van de absolute ledenaantallen, als op basis

van de regressiecoëfficiënten lijkt het er op alsof het

verschil tussen hoog- en laagopgeleiden juist toeneemt

met betrekking tot de participatieniveaus. Van een

democratisering van de maatschappelijke participatie

is in elk geval geen sprake.

Terwijl Putnam (2000) er van uit gaat dat het kijken

naar televisie een belangrijke oorzaak is voor de daling

van de participatieniveaus, blijkt in deze vier regres-

sies dat er nauwelijks een significant verband waar te

nemen valt. Weliswaar lijken de zware televisiekijkers

(meer dan 20 uur per week) iets minder te participe-

ren dan de andere groepen, maar in de regressie is in

dit verband niet significant. De resultaten tonen ech-

ter ook aan dat het verband met levensbeschouwing

zwakker wordt. De praktiserende gelovigen blijven

weliswaar duidelijk de meest actieve groep, maar de

kloof met de niet-gelovigen lijkt kleiner te worden.

De variabele leeftijd, ten slotte, is op geen enkel

moment significant. Als we naar de absolute gegevens

kijken zien we wel dat de traditionele curvilineaire

relatie enigszins wordt omgebogen, naarmate de oud-

ste leeftijdsgroep (55+) steeds actiever wordt. De 35-

tot 54-jarigen blijken echter nog steeds de meest actie-

ve groep.

Tabel 4. Verhouding actieve/passieve leden van verenigingen, 18-75 jaar

Bron: Middenveldsurvey (1998), SCV-surveys (2001-2005). Percentage passieve leden = (aantal passieve leden) / (totaal aantal leden)

1998 2001 2002 2003 2004 2005  98-05

Vakbond/werkgeversorganisatie 87,5 84,5 82,9 78,0 80,9 87,1 -0,4

Sportvereniging of -club 10,5 10,2 9,3 6,7 8,7 67,0 -3,8

Jeugdbeweging en -club 17,3 9,2 13,8 20,5 15,1 8,8 -8,5

Gezinsverenigingen 85,7 84,3 80,1 76,4 80,2 62,9 -22,8

Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening 26,3 16,0 15,3 9,9 15,0 21,1 -5,2

Hobbyclub of groep 30,1 22,5 13,6 16,5 15,2 8,6 -21,5

Groepering plaatselijk café 29,3 28,4 38,6 21,9 23,3 17,5 -11,8

Milieu- en natuurvereniging 69,0 70,5 69,2 71,7 70,8 75,0 6,0

Vereniging voor internationale vrede en ontwikkeling 75,3 73,2 67,2 73,6 75,3 68,3 -7,0

Politieke vereniging of partij 63,9 57,6 62,3 66,7 55,0 63,1 -0,8

Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 15,1 56,7 18,9 14,1 16,4 15,4 0,3

Rode Kruis, brandweer 80,5 67,3 70,2 66,9 76,9 77,2 -3,3

Wijk- of buurtcomité 26,5 24,6 18,8 21,7 22,9 28,5 2,0

Vereniging die gehandicapten,... helpen 64,8 51,7 43,4 31,8 43,9 45,6 -19,2

Socio-Culturele Vereniging 47,6 44,6 46,3 41,5 44,3 44,7 -2,9

Bond gepensioneerden 49,4 53,0 32,9 29,6 52,8 38,0 -11,4

Fanclub                                                                                             n.a. 60,0 48,4 70,6 53,8 60,0           n.a.

Religieuze vereniging 31,5 30,9 27,5 21,8 12,2 18,3 -13,2

Vrouwenbeweging 44,9 32,1 30,9 36,8 37,1 33,6 -11,3

Gemiddelde % passieve leden 47,5 46,2 41,6 40,9 42,1 44,2 -3,3

Gemiddelde % passieve leden zonder vakbond 45,2 44,1 39,3 38,8 39,9 44,3 -0,9

N 1341 1332 1385 1341 1471 1429
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Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat er gedu-

rende deze observatieperiode niet zo veel verandert in

de determinanten van actieve participatie. In tegen-

stelling tot de pessimistische verwachtingen blijkt er

geen negatief verband op te treden met televisie kij-

ken. Ongelijkheden met betrekking tot opleiding blij-

ven duidelijk aanwezig, die met betrekking tot

geslacht en kerkelijke betrokkenheid lijken zwakker te

worden.

7. Besluit 

Ondanks het feit dat we bij deze longitudinale data-

verzameling slechts een relatief korte periode kunnen

in kaart brengen, moeten we toch stellen dat we geen

enkele aanwijzing vinden voor een systematische

daling van de participatie in Vlaanderen. We zijn er

ons ten volle van bewust dat onze data allicht onder-

hevig zijn aan sociale wenselijkheid, en bovendien

slechts een beperkte periode in de tijd beslaan (1998-

2005). Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat

alle eerdere studies rond dit thema beperkt waren tot

cross-sectionele analyses, en dat voor het eerst in

Vlaanderen nu ook de stap gezet werd naar het opbou-

wen van tijdsreeksen. Het feit dat we een beroep kun-

nen doen op maar liefst zeven observatiemomenten

(als we de twee metingen van 1998 in rekening

nemen), sterkt ons in de overtuiging dat onze observa-

ties waarschijnlijk niet aan toeval te wijten zijn.

Een verdere beperking van deze studie is uiteraard

ook dat wij ons enkel richten op het meetbare niveau.

Participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen

Tabel 5. Determinanten van actief lidmaatschap

Eerste vier kolommen: gemiddeld aantal actieve lidmaatschappen voor deze groepen. Laatste vier kolommen: regressiecoëfficienten voor een
logistieke regressie met als afhankelijke variabele het dichotoom onderscheid: actief lid/geen actief lid.
Nagelkerke R2. Significantie *p<0,05; **p<0,01; *p<0,001

Aantal actieve lidmaatschappen Regressieresultaten

1998 2001 2003 2005 1998 2001 2003 2005

Gender *** *** ** ***
Man (=ref.) 0,90 1,01 1,01 0,92
Vrouw 0,72 0,84 0,84 0,83 0,60 0,65 0,70 0,68

Leeftijdscategorie ns ns ns ns
18-34 (=ref.) 0,76 0,85 0,79 0,81
34-54 0,87 1,02 0,94 0,91 0,95 1,41 1,24 1,12
55-75 0,79 0,88 1,01 0,89 0,74 0,99 1,08 1,01

Opleiding *** *** *** ***
LSO of lager (=ref.) 0,58 0,69 0,69 0,71
Hoger secundair 0,92 0,95 0,89 0,82 1,63 1,69 1,52 1,25
Hoger onderwijs 1,03 1,19 1,29 1,14 1,44 2,05 2,78 1,91

Tijd televisie kijken ns ** ns *
< 14 uur per week (=ref.) 0,97 1,12 1,05 1,00
14-20 uur per week 0,82 0,99 0,89 0,84 1,13 0,91 0,86 0,73
> 20 uur per week 0,67 0,71 0,81 0,69 0,74 0,68 1,03 0,79

Levensbeschouwing *** *** ** **
Niet-christelijk (=ref.) 0,73 0,78 0,79 0,79
Christelijk, niet praktiserend 0,67 0,85 0,87 0,67 0,99 1,42 1,16 0,78
Christelijk, praktiserend 1,18 1,36 1,37 1,02 2,11 1,99 1,70 1,36

R2 0,09 0,15 0,10 0,07

Cte 1,051 1,162 1,141 1,010
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We kunnen vaststellen dat mensen lid blijven, en dat

ze ten minste even vaak geneigd zijn om in te vullen

dat ze actief lid zijn van een organisaties. Wat ze ech-

ter precies doen in die organisatie, en hoe belangrijk

dit engagement is in hun dagelijks leven, kunnen we

echter niet uitmaken op de basis van surveys. De

'nieuwe vorm van vrijwilligerswerk' is even wijdver-

spreid als het vroegere engagement, zo blijkt uit deze

cijfers. Als we echter willen weten wat dit nieuwe vrij-

willigerswerk precies inhoudt, dan zullen we een

beroep moeten doen op meer intensieve en eerder

kwalitatieve studies, binnen de organisaties zelf. Het

is in elk geval belangrijk vast te stellen dat meer leden

tegenwoordig stellen dat ze 'actief' lid zijn, in vergelij-

king met de gegevens uit 1998.

Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen is dus

nog steeds in relatief goede doen, zo kunnen we stel-

len. Het is wel zo dat we duidelijk te maken hebben

met winnaars en verliezers. De vrouwenorganisaties

en de gezinsverenigingen zitten daarbij in het kamp

van de verliezers, met minder leden en ook een verou-

derend ledenbestand. Daar staat tegenover dat sport-

verenigingen nog gestaag leden winnen.

Pessimistische waarnemers zouden natuurlijk kunnen

stellen dat het lidmaatschap van een vrouwenvereni-

ging maatschappelijk waardevoller is dan dat van een

sportclub. Het valt echter buiten het bestek van deze

studie om na te gaan of dat inderdaad het geval is.
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