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Het vrijwilligersklimaat in de toekomst 

Zes artikelen van onderzoekers die inzicht geven in

hun visie op de ontwikkelingen binnen het vrijwilli-

gerswerk 

Veel Nederlanders doen vrijwilligerswerk. In vergelij-

kende studies met andere landen scoort Nederland

hoog. Dit roept een beeld op dat we ons geen zorgen

hoeven te maken over de vrijwillige inzet in Neder-

land. Dit beeld wordt bevestigd door de belangrijkste

meerjarenonderzoeken naar het aantal vrijwilligers

waaruit naar voren komt dat in de afgelopen jaren het

aantal vrijwilligers vrij constant hoog is, evenals het

aantal uren dat mensen besteden aan de vrijwillige in-

zet (CBS, Vrijwillige Inzet, 2010). In de Toekomstver-

kenning vrijwillige inzet 2015 (Dekker et al., 2007) zijn

naast de kwantitatieve analyse ook verschillende

trends, beleidsontwikkelingen en organisatorische ver-

anderingen in het vrijwilligerswerk geïnventariseerd

en geanalyseerd met als conclusie dat in het aanbod

van vrijwilligers de komende jaren geen grote verande-

ringen te verwachten zijn. 

De algemene cijfers en de toekomstverkenning geven

geen aanleiding om somber te zijn over de toekomst

van het vrijwilligerswerk. Dat wil niet zeggen dat er

geen problemen te verwachten zijn op deelgebieden

binnen het vrijwilligerswerk. Een aantal sectoren

kampt al langere tijd met een tekort aan vrijwilligers,

en door de veranderde houding van vrijwilligers zelf

zal het moeilijker worden om ze langer aan de eigen or-

ganisatie te binden. Ook zijn er grote maatschappelijke

verschuivingen gaande door de bezuinigingen, de ver-

grijzing en verkleuring van de samenleving die van in-

vloed zijn op de vraag naar vrijwillige inzet. Hierdoor

zal de beschikbaarheid van vrijwilligers de aandacht

blijven vragen. 

Het relatief hoge percentage vrijwilligers in Nederland

is een belangrijke reden geweest om in de doelstellin-

gen van het Europese jaar van het vrijwilligerswerk de

nadruk te leggen op het vieren en waarderen van het

vrijwilligerswerk in Nederland en het zichtbaar maken

van de vele vormen waarin het vrijwilligerswerk

plaatsvindt. Daarnaast is als derde doelstelling opge-

nomen: het behoud van een gunstig vrijwilligerskli-

maat. Met deze derde doelstelling wordt nadrukkelijk

over de grens van 2011 heen gekeken naar de vrijwilli-

ge inzet in de toekomst. 

De toekomst van het vrijwilligerswerk 

De vraag wat voor de toekomst belangrijke aandachts-

punten zijn, hebben we voorgelegd aan een aantal we-

tenschappers die het vrijwilligerswerk onderzocht

hebben. We hebben ze gevraagd om een eigen artikel

te kiezen dat een goed of vernieuwend inzicht geeft in

de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk de komende

vijf à tien jaar. Dit leverde een inspirerende bundeling

aan publicaties op, over schillende onderwerpen, die

de komende jaren binnen het vrijwilligerswerk spelen.

De onderzoekers die hebben meegewerkt zijn: 

• Paul Dekker, hoofd van de onderzoeksgroep Partici-

patie en bestuur van het Sociaal en Cultureel Plan-

bureau in Den Haag en hoogleraar Civil society aan

de Universiteit Tilburg.

• Marcel Hoogenboom is universitaire medewerker

Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universi-

teit van Utrecht.

• René Bekkers medewerker Filantropische studies

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

• Lesley Hustinx, wetenschappelijk medewerker van

het Centre for Social Theory aan de Universiteit van

Gent.

• Lucas Meijs, hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil So-

ciety en Ondernemingen en Strategic Philanthropy.

• Theo Schuyt, hoogleraar Filantropische studies aan

de Vrije Universiteit van Amsterdam

Leeswijzer

In deze publicatie hebben we de artikelen gebundeld

van de onderzoekers die hebben meegewerkt aan de

bijeenkomst over de toekomst van het vrijwilligers-

werk. Elk artikel wordt voorafgegaan door een be-

schrijving van de inhoud en relatie tot de toekomst van

het vrijwilligerswerk. 

Met de auteurs van de artikelen wensen we u veel lees-

plezier. 

Redactioneel
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plaatsbepaling

Paul Dekker en Joep de Hart 1. 

Dit artikel is een bewerking van een arti-

kel in Vrijetijdstudies, 2010/3.

1 Sociaal en Cultureel Planbureau, Postbus 16164,
2500 BD Den Haag; p.dekker@scp.nl /
j.de.hart@scp.nl. Dit artikel is voornamelijk ge-
baseerd op bundel van Dekker en De Hart
(2009), te vinden op www.scp.nl. en verder aan
te duiden als D&dH. We verwijzen daar in de
tekst naar met auteursnamen en paginanum-
mers. Dit hoofdstuk is een bewerking van een
artikel in Vrijetijdstudies 2010/3. 

In dit artikel van Paul Dekker en Joep de Hart geven de beide medewerkers van het SCP een cijfer-

matige kijk op het vrijwilligerswerk. Deze cijfers geven de stand van zaken weer en kunnen helpen

bij het bouwen aan een toekomstbeeld van het vrijwilligerswerk in Nederland. In hun publicatie:

Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015, (Dekker, De Hart en Faulk, 2007) laten ze zien aan de

hand van modellen, gebaseerd op verschillende onderzoeken naar aantal en inzet van vrijwilligers

in Nederland, dat er nauwelijks verschuivingen te verwachten zijn in de omvang van de vrijwillige

inzet in Nederland tot 2015.

In dit artikel gaan de onderzoekers in op de achterliggende sociale en maatschappelijke ontwikke-

lingen en de verwevenheid van de vrijwillige inzet hiermee. De vrijwillige inzet is aan de ene kant

een indicator van de sociale staat van het land. Het aantal vrijwilligers is een indicatie van het soci-

aal kapitaal (Putman, 2000); het vormt een spiegel van de samenleving en de structurele en cultu-

rele maatschappelijke veranderingen, waaronder de demografische veranderingen, veranderin-

gen in de sociale organisatie, het opleidingsniveau, leefstijl, religie en de moraal (Dekker et al.,

2007). Aan de andere kant zijn het de maatschappelijke ontwikkelingen die een bedreiging kunnen

vormen voor de vrijwillige inzet. De samenleving verandert, daarmee verandert ook de vrijwillige

inzet. Moderne initiatieven zijn minder ideologisch geladen, komen op een minder vanzelfspreken-

de wijze tot stand, worden minder gedicteerd van boven af, zijn vaker gemotiveerd door persoonlij-

ke betrokkenheid en hebben een tijdelijk karakter. Het vrijwilligerswerk heeft zich ontwikkeld van

georganiseerde morele plicht tot individuele onbetaalde dienstverlening (Dekker en De Hart, 2010).

De vraag of de doorgestoten individualisering van de samenleving ook zichtbaar is in de kwantita-

tieve inzet van vrijwilligers in Nederland wordt door Dekker en De Hart in dit artikel op verschillen-

de niveaus bekeken. Uit kwantitatief grootschalig onderzoek komt naar voren dat Nederland in Eu-

ropees verband hoog scoort op de actieve deelname aan vrijwilligerswerk. Ook laten de onderzoe-

ken zien dat er weinig verschuivingen zijn in absolute aantallen vrijwilligers. Wel is een

verschuiving zichtbaar sinds de jaren negentig waaruit blijkt het percentage vrijwilligers onder ou-

deren het hoogst is. Ouderen investeren ook de meeste tijd in vrijwillige activiteiten. In dit artikel

wordt het vrijwilligerswerk voor meerdere sociaal demografische kenmerken langs de meetlat ge-

legd. De meest in het oog springende constatering is dat hoger opgeleide autochtone Nederlan-

ders het meest participeren. 

Hoewel de onderzoekers een lichte afname constateren van het percentage burgers in Nederland

dat is aangesloten bij een organisatie (Van de Berg, 2008), zien ze aan de andere kant allerlei nieu-

we vormen van vrijwillige en maatschappelijke inzet ontstaan, waarbij het traditionele lidmaat-

schap een ondergeschikte rol speelt. Er is geen aanleiding om te somberen. De cijfers van de actie-

ve deelname aan vrijwillige inzet zijn geruststellend en bemoedigend. In de toekomst zullen naast

de traditionele vormen van vrijwilligerswerk steeds meer nieuwe vormen ontstaan, met lossere

verbanden. Dit artikel is een verkenning van de consequenties van deze losser wordende relaties

van burgers met hun verenigingen en het ontstaan van allerlei hybride vormen van maatschappelij-

ke inzet in combinaties van de civil society met de overheid, markt en de privésfeer.

Vrijwilligerswerk in beweging: 
Nederlandse cijfers in breder perspectief1
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Samenvatting. 

Met behulp van diverse grootschalige enquêteonder-

zoeken brengen we in dit artikel vrijwilligerswerk in

Nederland in kaart. Vergelijkend met andere Europese

landen scoort Nederland hoog en in de tijd vinden we

fluctuaties maar geen trendmatige afname. Sport is een

het belangrijkste terrein en ouderen en hogeropgelei-

den doen meer dan jongeren en lageropgeleiden. Af-

hankelijk van de vraagstelling verschillen de deelna-

mecijfers sterk; groepsverschillen wijken af afhanke-

lijk van de focus op actief lidmaatschap (populairder

bij mannen en jongeren) of onbetaalde dienstverlening

(vrouwen en ouderen). Vrijwilligerswerk vindt steeds

minder plaats in vaste functies voor lidmaatschapsor-

ganisaties en steeds meer een individuele activiteit in

lossere verbanden. Ook is er een verschuiving van vrij-

willigerswerk van de kern van de civil society naar

haar periferie waarin nieuwe vormen ontstaan in over-

gangsgebieden naar overheden, bedrijfsleven en de in-

formele sfeer. Die nieuwe vormen voldoen lang niet al-

tijd aan de eisen van ‘onverplicht’ en ‘onbetaald’ en ‘in

enig georganiseerd verband’ in de gemeenschappelijke

definitie van vrijwilligerswerk van beleidsmakers en

onderzoekers in Nederland, maar er is nog teveel in be-

weging om de maatschappelijke inzet nu in andere be-

grippen vast te leggen.

1. Inleiding

Of men vrijwilligerswerk nu links ziet als blijk van te-

kortschietende publieke dienstverlening en vorm van

politieke participatie, in het midden plaatst als natuur-

lijk complement van overheidszorg of rechts be-

schouwt als een goed alternatief voor overheidsbe-

moeienis, in het hele politieke spectrum wordt het be-

lang van vrijwilligerswerk onderschreven. Daarvoor

bestaat ook wetenschappelijk alle aanleiding. Een lan-

ge stoet van sociale wetenschappers, van De Tocque-

ville (1992) via Almond en Verba (1963) tot hedendaag-

se auteurs zoals Verba et al. (1995), Skocpol en Fiorina

(1999), Putnam (1993, 2000) en Warren (2001) heeft de

vitaliteit van democratische waarden en instituties ge-

relateerd aan de bereidheid tot vrijwillige inzet onder

de bevolking. Bij Putnam fungeert het aantal vrijwilli-

gers tevens als een belangrijke indicator van de hoe-

veelheid sociaal kapitaal waarover een gemeenschap

beschikt (naast de mate waarin het gemeenschapsle-

ven is georganiseerd, politiek activisme, informele

contacten en sociaal vertrouwen; zie Putnam 2000:

291). In zijn baanbrekende studie over Italië (Putnam

1993) gebruikt hij de vrijwillige inzet van burgers als

aanwijzingen voor onder meer het vertrouwen dat de

bewoners van een regio in elkaar hebben en het beeld

van de politiek dat zij huldigen.

Uit onderzoeken onder de bevolking komt al sinds eni-

ge tijd telkens weer naar voren dat Nederlanders kri-

tisch zijn over het sociale gehalte van hun samenleving

(SCP 2004; Dekker et al. 2009). Zij verlangen naar

meer solidariteit en onderlinge bekommernis, naar

meer geborgenheid en voorkomendheid in het dage-

lijks verkeer, maar zij vrezen ‘het ijzige water van de

egoïstische berekening’ (‘eiskalten Wasser egoistischer

Berechnung’), zoals het ooit heette in het Communis-

tisch Manifest (Marx en Engels 1995), en de opmars

van de calculerende burger die zich breed maakt ten

eigen bate. Tegelijkertijd zijn moderne Nederlanders

ook zeer gehecht aan hun individuele identiteit en keu-

zevrijheid; zij wensen die ook erkend te zien door de

instituties waarmee zij te maken hebben en de maat-

schappelijk verbanden waarin zij participeren: het on-

derwijs, hun arbeidskring, de politiek, de rechtspraak

1
Paul Dekker en Joep de Hart 
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etc. Deze paradox manifesteert zich eveneens in het

kroondomein van de vrijwillige inzet, de civil society. 

Vrijwilligerswerk vormt de schering in het sociale

weefsel van de civil society – de maatschappelijke

sfeer tussen staat, markt en privésfeer (Dekker 1999,

2002). Het is een belangrijke indicator van sociaal kapi-

taal. Het vormt eveneens een spiegel van de samenle-

ving en van structurele en culturele maatschappelijke

veranderingen – demografische veranderingen, veran-

deringen in de sociale organisatie, in het opleidingsni-

veau, de leefstijl, de religie en de moraal (zie o.a. Dek-

ker et al. 2007: 48-79). Volgens veel cultuurfilosofen en

sociale wetenschappers vormt individualisering daar-

van een van de belangrijkste. Tipton bijvoorbeeld

spreekt van de opkomst van een ‘expressieve ethiek’

die de oude nadruk op onderschikking aan de groep,

gehoorzaamheid aan externe autoriteiten en oriëntatie

op tradities als morele inspiratiebronnen verdringt

(Tipton 1984). De beoordeling en waardering wordt

daarbij vooral gestuurd door de persoonlijke ervaring

en door individuele behoeften. In zijn magnum opus

Sources of the self gebruikt Taylor, net als Bellah c.s.,

hiervoor de term ‘expressief individualisme’ (Bellah et

al. 1985; Taylor 1989, vgl. ibid. 1991). Roof spreekt van

een ‘expansief zelf’, een zelfnotie die sterk gebaseerd is

op gevoelens en gevoeligheden, expressiviteit en culti-

vering van het innerlijk, het zoeken naar zin, zelfon-

derzoek en authenticiteit (Roof 1996, 1999). Het is een

“turn away from life lived in terms of external or ‘ob-

jective’ roles, duties and obligations, and a turn to-

wards life lived by reference to one’s own subjective

experiences (relational as much as individualistic).”,

vatten Heelas en Woodhead de discussie samen (Hee-

las en Woodhead 2005: 2; vgl. Gullestad 1996). Vaste

gewoontes, het vaak levenslange lidmaatschap van or-

ganisaties, merkentrouw, anonieme opofferingsbereid-

heid, wegcijfering voor de groep maken plaats voor de

deelname aan een project, cursus of workshop, belang-

stelling voor wat ‘nieuw’ is, bezoek aan manifestaties,

het vinden van een ‘uitdaging’ in wat past in de huidi-

ge levensfase, het ad hoc kiezen tussen vele opties of

het combineren van meerdere daarvan, zelfontplooi-

ing en zelfverwerkelijking worden zelden vergeten. In-

dividualisering manifesteert zich op vele terreinen van

het moderne leven en vrijwilligersorganisaties hebben

al net zozeer rekening te houden met deze verandering

van windrichting als politici, docenten, dominees,

speelgoedfabrikanten, webmasters of belastingconsu-

lenten.

In hoeverre het tamelijk massaal gesomber over de so-

ciale kwaliteit van de samenleving een recent ver-

schijnsel is, is niet zo duidelijk. Het is dat in elk geval

niet als een intellectueel verschijnsel. Zeker in conser-

vatief geïnspireerde commentaren op de tijdgeest vor-

men dit soort tonen in mineur een basso continuo in de

Westerse ideeëngeschiedenis, die vooral in tijden van

maatschappelijke stroomversnelling kan aanzwellen

tot een machtig koor. Van Jeremias tot de huidige paus,

van Tacitus tot Novalis, en van Edmund Burke tot de

hedendaagse stichting die zijn naam voert. Rond de vo-

rige eeuwwisseling ontstond de sociologie als een ge-

systematiseerde vorm van crisisbewustzijn. Bezorgd-

heid over de schaduwzijden van de afbrokkeling van

oude sociale verbanden (in het kielzog van ingrijpende

moderniseringsprocessen) vormde bij alle grondleg-

gers van de sociale wetenschappen (Durkheim, Tön-

nies, Weber, Simmel) een belangrijk element van de di-

agnoses die zij stelden over de moderne cultuur. Tegen

die tijd ontwikkelde zich ook het moderne vrijwilli-

gerswerk.

Onbetaalde hulp voor medeburgers en groepen waar-

mee men zich verbonden voelt is van alle tijden, maar

vertrekkend vanuit de definitie van vrijwilligerswerk

als ‘werk dat in enig georganiseerd verband onver-

plicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van an-

deren of de samenleving’, zijn vooral de ontwikkelin-

gen vanaf het eind van de 19e eeuw relevant. Pas dan

kan op enige schaal, als een herkenbaar verschijnsel en

in de moderne betekenis van het woord van vrijwilli-

gerswerk gesproken worden. Van oudsher was de ver-

lichte burger ook een verplichte burger. Naast het tra-

ditionele stelsel van filantropie en gedragen door ver-

lichte geesten uit de gezeten burgerij ontstaat vanaf de

laatste decennia van de negentiende eeuw een bunde-

ling van particuliere initiatieven onder de paraplu van

de verzuiling. Het verenigingsleven begint zich te ont-

wikkelen onder invloed van het emancipatiestreven

van uiteenlopende bevolkingsgroepen en het gaat een

belangrijk milieu en een inspiratiebron van vrijwillige

inzet vormen.

Zoals gezegd: als een belangrijke indicator van actieve

maatschappelijke inzet weerspiegelen ontwikkelingen

in het lidmaatschap of donateurschap van maatschap-

pelijke organisaties en vooral in het vrijwilligerswerk

nieuwe oriëntaties op de samenleving. Nederland is

niet meer hetzelfde land als ruim honderd jaar geleden

en ook de vrijwillige inzet van burgers is sterk veran-

derd. In de beschouwingen daarover wordt nogal eens

Vrijwilligerswerk in beweging
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– meestal impliciet – het paradijs in het verleden ge-

projecteerd en op menige plaats aangedrongen op een

revitalisering van de maatschappelijke inzet van de

burger. Politici, bestuurders, media, economen, Ame-

rikaanse politicologen: er verzamelen zich bij tijd en

wijle zoveel redders rond de patiënt dat die bijna wordt

doodgedrukt onder alle aandacht. Maar pessimist of

optimist: beiden gaan ze er doorgaans vanuit dat het

vrijwilligerswerk van karakter aan het veranderen is.

Moderne initiatieven zijn minder ideologisch geladen,

komen op een minder vanzelfsprekende wijze tot

stand, worden minder gedicteerd van bovenaf, zijn va-

ker gemotiveerd door persoonlijke betrokkenheid en

hebben een eerder tijdelijk karakter – hierover bestaat

weinig verschil van mening. Het zijn typeringen die

eveneens naar voren komen uit gesprekken met indivi-

duele vrijwilligers en mensen die zich beroepshalve

met vrijwilligerswerk bezighouden en die, we zagen

het al, ook aansluiten op sociaalwetenschappelijke in-

zichten in moderniseringstrends (Dekker et al. 2007,

D&dH: hoofdstuk 4 e.v.; De Hart 2005; Van den Berg

en De Hart 2008; Van den Berg et al. 2008). Tabel 1 vat

enkele polariteiten van oude en moderne vrijwillige in-

zet samen. Van de ‘traditionele’ vrijwillige inzet vormt

het verzuilde Nederland van tussen 1850 en 1950 het

voorbeeld par excellence.

traditioneel modern

motivatie en
verwachtingen

intrinsiek, ideologisch, vanuit
organisatiebelang, voor het leven, fundament
van leefstijl

instrumenteel, pragmatisch, vanuit concrete
ervaring en gevoel, regelmatige
heroverweging, faciliteit voor leefstijl

organisatie landelijk/centralistisch, intern gericht, formele
functies, sterk genormeerd, vooral
lidmaatschapsorganisaties

lokaal georiënteerd, gericht op netwerken,
inhoud van werk, individuele invulling, ook
bemiddelingsorganisaties

vormgeving vaste rollen, statisch, herhaling, regelmatige
participatie, vaste plaats, fysiek aanwezig, in
groepsverband

flexibele rollen, dynamisch, ad hoc, in
specifieke situaties, mobiel, virtueel en
bereikbaar, individueel inpasbaar

Tabel 1 Enkele kenmerken van traditionele en moderne vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk heeft zich ontwikkeld van georgani-

seerde morele plicht naar individuele onbetaalde

dienstverlening. Op huidige ontwikkelingen in de aard

van de activiteiten en de toekomst van het vrijwilli-

gerswerk gaan we aan het einde van dit artikel verder

in. We zullen echter eerst het vrijwilligerswerk zo goed

mogelijk kwantitatief in kaart brengen met behulp van

grootschalige enquêtes. In hoeverre spoort het beeld

van een samenleving waarin de individualisering over

haar doel is heen geschoten met de realiteit? We gaan

daarop in via drie soorten analyses. Om te beginnen

aan de hand van een Europese vergelijking: steekt ons

land internationaal ongunstig af, qua bereidheid tot

vrijwillige inzet? Vervolgens stellen we de vraag of die

inzet de afgelopen decennia is afgekalfd. Ten slotte:

wordt er niet in te algemene termen over de kwestie

gesproken? Moet geconcludeerd worden tot een alge-

hele teruggang of concentreert die zich in specifieke

sectoren van vrijwilligerswerk of bij specifieke bevol-

kingsgroepen? In elk van deze opzichten zullen we het

beeld van een (meer) asociaal Nederland corrigeren.

Waarmee niet gezegd wil zijn dat de vaderlandse civil

society een windstil reservaat van oude ambachten

vormt, waarop de tijd geen vat heeft. In de slotpara-

graaf gaan we kort in op een aantal transformaties die

zich aandienen.

Bron: D&dH 19-20

      



3. Nederland in de tijd

Deze verschillende invalshoeken van onbetaald werk

en actief lidmaatschap zijn ook herkenbaar in de wijze

waarop in enquêtes in Nederland naar vrijwilligers-

werk wordt geïnformeerd. In het onderstaande tekst-

kader worden de belangrijkste onderzoeken met me-

tingen over meer jaren vermeld en wordt toegelicht

wat daarin wordt gevraagd. 
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2. Nederland internationaal

Figuur 1 toont de huidige 27 EU-lidstaten op twee di-

mensies van vrijwillige inzet eind 2004: horizontaal

het actief zijn voor een of meer maatschappelijke orga-

nisaties of daarvoor vrijwilligerswerk verrichten en

vertikaal daaraan geld doneren (geen lidmaatschaps-

bijdragen).  Nederland blijkt een topper op beide di-

mensies en die positie neemt het land ook in andere

onderzoeken in, vrijwel altijd in combinatie met de

Noordse landen. De figuur laat zien dat het geven van

geld en van tijd positief met elkaar samenhang.2 De-

zelfde databron gebruikten we eerder om de actieve le-

den en vrijwilligers als percentage van alle leden af te

zetten tegenover de percentages leden van organisaties

(Van den Berg et al. 2008: 66). Dan blijkt Nederland

met de Noordse landen (en in dit geval Luxemburg)

een land met een grote aanhang van organisaties,

waarvan een groot deel echter niet actief is. Ook dat is

overeenkomstig ander onderzoek. Wat op basis van de

cijfers niet te zien is, is dat vrijwilligerswerk tussen

landen ook nog steeds verschilt naar aard en waarde-

ring. Waar in Groot-Brittannië en Nederland het ac-

cent ligt op werk dat onbetaald is, ligt de nadruk in

Duitsland traditioneel de nadruk meer op actief bur-

gerschap (Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement)

en wordt in Scandinavië vrijwilligerswerk vooral ge-

zien in het perspectief van actief lidmaatschap (van

volksbewegingen en vrijetijdsorganisaties; Dekker et

al. 2007: 23 e.v.). 

Vrijwilligerswerk in beweging

Figuur 1 Het vrijwillig geven van tijd en geld aan maatschappelijke organisaties in de Europese Uniea

a In procenten van de bevolking van 15 jaar en ouder. De landen zijn vermeld met tweelettercodes, in alfabetische volgorde: AT = Oostenrijk, BE
= België, BG = Bulgarije, CY = Cyprus, CZ = Tsjechië, DE = Duitsland, DK = Denemarken, EE = Estland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FI
= Finland, FR = Frankrijk, HU = Hongarije, IE = Ierland, IT = Italië, LV = Letland, LT = Litouwen, LU = Luxemburg, MT = Malta, NL = Ne-
derland, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SE = Zweden, SI = Slovenië, SK = Slowakije en UK = Verenigd Koninkrijk.
Bron: Eurobarometer 62.2 (herfst 2004)
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CV = Culturele veranderingen in Nederland (16 e.o.) is sinds 1993 de vraag: ‘Hoeveel uur gemiddeld

per week verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of geor-

ganiseerd door een instelling of vereniging?’ Verderop rapporteren we het percentage respon-

denten dat één uur of meer meldt.

EVS = European Values Studies (18 e.o.) van 1981, 1990 en 1999 (2008 is nog niet beschikbaar) wordt

een lijst van ongeveer 15 ‘organisaties en activiteiten’ voorgelegd met de vragen of men daar lid

van is of aan meedoet en of men ‘voor een van deze organisaties of activiteiten, onbetaald vrij-

willigerswerk doet’. De verderop gepresenteerde cijfers betreffen het aandeel van de bevolking

dat aangeeft voor minstens één van de volgende organisaties vrijwilligerswerk te verrichten:

Welzijnszorg voor ouderen, gehandicapten of misdeelden; onderwijs, kunst, muziek of culturele

activiteiten; vakbonden; beroepsverenigingen, beroepsorganisatie; politieke partij of groeperin-

gen; ontwikkelingsproblemen in de Derde wereld of mensenrechten; natuurbescherming, mi-

lieuzorg, dierenbescherming; en jeugdwerk (bijv. padvinderij, gidsen, jongerenclubs).

GIN = Geven in Nederland (18 e.o.; de cijfers zijn afkomstig uit Van Daal en Plemper (2003: 82) en van

René Bekkers). De vragen betreffen hier ‘onbetaald werk … dat los staat van uw eventuele be-

taalde baan en waarvan het werk niet alleen ten goede komt aan u of uw familie’ en later ‘werk-

zaamheden waarvoor u geen salaris of loon ontvangt, maar eventueel wel een kleine onkosten-

vergoeding’ en er worden activiteiten en terreinen/organisaties opgesomd. Er wordt gevraagd

naar activiteiten in de afgelopen 12 maanden en naar de frequentie. 

POLS = Permanent Onderzoek Leefsituatie (18 e.o.) Er wordt vanaf 1997 (de cijfers uit eerdere jaren ko-

men uit het Doorlopend Leefsituatieonderzoek (DLO)) gevraagd of men in de afgelopen twaalf

maanden wel eens activiteiten heeft verricht op de volgende terreinen: jeugdwerk, school, ver-

zorging en verpleging, sportvereniging, hobby- en gezelligheidsvereniging, culturele verenigin-

gen, kerk en levensbeschouwelijke groepering, vakbond en bedrijfsorganisatie, politieke partij

en actiegroep, en organisaties op een ander gebied. 

TBO = Tijdbestedingsonderzoek (hier 15-74 jaar). In de vragenlijst wordt geïnformeerd of de respon-

dent in zijn of haar vrije tijd op één of meer van zestien terreinen al of geen ‘onbetaalde arbeid’

verricht. Er wordt geen tijdshorizon opgelegd en er vindt geen beperking plaats tot een ‘georga-

niseerd verband’. We sluiten buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp uit in de veronderstelling

dat het veelal ongeorganiseerd gebeurt. In het dagboekje van het TBO houden de respondenten

een oktoberweek lang in kwartieren hun bezigheden bij. Vrijwilligerswerk wordt geïndiceerd

met een aantal activiteitencategorieën, waaronder ‘vrijwilligerswerk, onbetaalde hulpverlening

aan niet-familieleden’, ‘het leiden van’ en ‘activiteiten voor’ enkele organisatie en ‘activiteiten

voor het overige verenigingsleven’ (met voorbeelden). We rapporteren verderop wie er minstens

een kwartier aan besteedt.

In figuur 2 worden de ontwikkelingen gepresenteerd.

Wat allereerst opvalt, is de grote reikwijdte van de vrij-

willigerscijfers: van 19% in de EVS 1981 tot 45% in

POLS 1999 en 2000 en 46% volgens de vragenlijst van

het TBO 1995. Het is op voorhand duidelijk dat het

niet alleen kan liggen aan de verschillende meetpun-

ten en de afwijkende leeftijdsgrenzen van de geënquê-

teerde bevolking (12+ tot 18+). Verschillen in vraag-

stellingen zullen ook een rol spelen. 
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De verschillende niveaus van deelname aan vrijwilli-

gerswerk in tabel 2 volgens verschillende onderzoeken

zijn op zich geen probleem. Het is niet vreemd dat een

algemene vraag naar ‘activiteiten’ in de afgelopen

twaalf maanden in POLS meer vrijwilligers oplevert

dan een vraag naar het gemiddelde aantal uren onbe-

taalde arbeid in georganiseerd verband in CV. Het is op

zich mooi dat we over verschillende vragen beschik-

ken met zo verschillende uitkomsten. Er is geen onom-

streden omschrijving van vrijwillige inzet die door de

jaren heen door alle betrokkenen wordt gehanteerd.

Het is daarom goed dat er verschillende metingen zijn,

waarmee achteraf ook uiteenlopende indicatoren kun-

nen worden geconstrueerd. Vervelender is dat de me-

tingen om onduidelijke redenen verschillende ontwik-

kelingen tonen en zonder meer verontrustend zijn en-

kele onwaarschijnlijk grote veranderingen per

onderzoek. Hiervoor hebben we veelal geen verkla-

ring, laat staan mogelijkheden om er achteraf voor te

corrigeren (uitvoeriger hierover: Dekker et al. 2007:

29-32).

In figuur 2 ging het om aantallen vrijwilligers c.q. het

aandeel van de bevolking dat (wel eens of regelmatig)

vrijwilligerswerk doet. We keken nog niet naar hun

tijdsinvestering. Die is wel van belang om een idee te

krijgen van de hoeveelheid vrijwilligerswerk die wordt

verricht. In tabel 2 is weergegeven hoeveel tijd vrijwil-

ligers in de onderzoeksweek van het TBO (een niet-va-

kantieweek in oktober) aan hun activiteiten besteden.

Dat gaat van 4,6 uur in 1975 naar 5,1 uur in 1990 en

weer terug naar 4,5 uur in 2005. Verdeeld over de hele

bevolking van 16 tot en met 74 is dat dus ruim een uur

per week. Heel veel is dit niet vergeleken met het tijds-

beslag van lichamelijke verzorging (ruim 76 uur), de 26

uur die in betaalde arbeid gaat zitten, de 20 uur ze in

gezin en huishouden steken of bijvoorbeeld de 10 uur

die voor de televisie wordt doorgebracht. 

Vrijwilligerswerk in beweging

Figuur 2   Ontwikkelingen in percentage vrijwilligers in de Nederlandse bevolking volgens diverse
onderzoeken

Bronnen: CV (SCP), EVS (UvT), GIN (VU), POLS (CBS) en TBO (SCP) (zie tekstkader voor toelichtingen)

Tabel 2      Tijdbesteding aan vrijwilligerswerk in leeftijdsgroepen,a in uren per week per vrijwilliger
die minimaal 1 kwartier per week opgeeft (en tussen haakjes deze groep als % van alle
leeftijdgenoten)

a Alle groepen bevatten meer dan 100 vrijwilligers m.u.v. 55-74-jarigen in 1975 (n= 78) en 16-34-jarigen in 2000 (n= 76).
Bron: TBO 1975 – 2005 (dagboekjes) (SCP)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
16-34 (24) 4,7 (27) 4,0 (25) 3,8 (21) 4,0 (21) 4,2 (13) 3,7 (17) 3,7
35-54 (32) 4,8 (37) 3,8 (36) 5,0 (34) 5,5 (39) 5,0 (28) 4,3 (25) 3,6
55-74 (28) 4,0 (34) 5,2 (34) 5,7 (37) 5,7 (36) 5,3 (36) 5,7 (33) 6,0
to taa l
16-74- jarigen

(27) 4,6 (31) 4,3 (31) 4,8 (28) 5,1 (31) 4,9 (25) 4,7 (25) 4,5
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Gezien de diversiteit van gegevens over vrijwilligers-

werk in bevolkingsonderzoeken in figuur 2, putten we

ook voor de tijdsinvestering nog uit een tweede bron.

Tabel 3 toont gegevens uit het onderzoek ‘Culturele

veranderingen’. Deze zijn ruwer omdat ze niet zijn ge-

baseerd op een dagboekje maar op een schatting van

de respondent in antwoord op een vraag naar het ge-

middeld aantal uren per week. Zowel dat minimum als

de waarschijnlijkheid dat mensen hun goede werken

overschatten, leiden ertoe dat de vrijwilligers in tabel 3

meer tijd investeren dan in tabel 2, zonder duidelijke

trend variërend tussen 5,5 en 6,8 uur. 

Tabel 3      Tijdbesteding aan vrijwilligerswerk in leeftijdsgroepen,a in uren per week per vrijwilliger
die minimaal 1 uur per week opgeeft (en tussen haakjes deze groep als % van alle
leeftijdgenoten)

a Alle groepen bevatten meer dan 100 vrijwilligers m.u.v. 16-34-jarigen in 2000 (n= 95), 2002 (93), 2004 (93) en 2008/9 (96).
Bron: CV 1993-2008/9 (SCP)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008/9
16-34 (19) 5,7 (20) 5,1 (18) 4,2 (19) 5,4 (22) 5,4 (16) 4,9 (20) 3,9 (17) 3,3
35-54 (30) 5,6 (34) 6,0 (32) 5,7 (34) 6,0 (33) 4,9 (26) 6,0 (27) 5,1 (31) 4,8
55-74 (30) 8,6 (34) 8,4 (31) 6,6 (34) 9,1 (40) 8,3 (32) 8,2 (32) 7,6 (33) 7,7
totaal
16-74- jarigen

(26) 6,4 (29) 6,5 (27) 5,6 (29) 6,8 (31) 6,1 (25) 6,6 (26) 5,7 (27) 5,5

In de beide tabellen hebben we ook drie leeftijdsgroe-

pen opgenomen. Dit kenmerk krijgt in discussies over

veranderingen in de deelname aan vrijwilligerswerk

altijd veel aandacht, soms vanuit het idee dat jongere

generaties steeds minder doen (vanwege toenemende

drukte en/of toenemend egoïsme) en soms omdat men

vrijwilligers per levensfase wil mobiliseren (hoe de

‘zilveren kracht’ van vroeggepensioneerden en oude-

ren te benutten?). De verschillen tussen de tabellen en

tussen de jaren verschillen, maar aannemelijk is wel

een verschuiving van het zwaartepunt van vrijwilli-

gersland naar de ouderen: sinds het midden van de ja-

ren negentig is het percentage vrijwilligers onder de

ouderen veelal het hoogst en oudere vrijwilligers in-

vesteren de meeste tijd aan hun activiteiten.3

4. Nederland nu: werkterreinen en

bevolkingsgroepen

Aan de hand van gegevens uit het recente Aanvullend

Voorzieningengebruikonderzoek (AVO) geeft tabel 4

een indruk van de sectoren waarin vrijwilligers actief

zijn. De sportwereld komt naar voren als het belang-

rijkste terrein waarop vrijwilligerswerk wordt ver-

richt. Van de Nederlanders doet 10% wel eens vrijwil-

ligerswerk voor een sportvereniging; van alle voor de

organisaties werkzame vrijwilligers (laatste kolom) is

maar liefst 40% (ook) voor een sportvereniging actief.

Heel anders is de situatie bij organisaties op het terrein

van matuur en milieu. Hier gaat het veelal om mailing-

listorganisaties waaraan mensen wel onbaatzuchtig

geld geven maar nauwelijks tijd.
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Tabel 4    Lidmaatschap en vrijwilligerswerka in 2007, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

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 doen, doet 40% iets voor een sportvereniging, 16% iets voor
een school- of onderwijsvereniging, etc.; bij elkaar opgeteld meer dan 100% omdat vrijwilligers op meer gebieden actief kunnen zijn. 
c Percentage dat minstens één uur vrijwilligerswerk per week doet in antwoord op de vraag ‘Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilli-
gerswerk (dat wil zeggen onbetaald werk waarvoor u maximaal een onkostenvergoeding krijgt)? 
Bron: AVO 2007 (SCP) (n=11.390)

lidmaatschap vrijwilligerswerk
idem als aandeel
van vrijwilligersb

sportvereniging 27 10 40
onderwijs- of schoolvereniging 7 4 16
organisatie specifiek maatschappelijk doel
(actiegroepen, Wereldwinkel, Amnesty enz.) 8 3 10
zang-, muziek- of toneelvereniging of vereniging
voor beeldende vorming (schilderen, beeldhouwen e.d.) 6 3 11
jeugdvereniging clubhuis, padvinderij 2 2 7
hobbyvereniging 4 2 6
politieke partij of vereniging 4 1 6
vrouwenvereniging of -bond 3 1 5
organisatie op het gebied van
natuur en milieu (Natuurmonumenten, Greenpeace e.d.) 18 1 4
werkgeversorganisatie,
vakbond of middenstandsorganisatie 15 1 3
ander soort vereniging of organisatie 13 8 31
minstens één van bovenstaande organisaties 59 25 100
verricht vrijwilligerswerk volgens een andere metingc 21
verricht vrijwilligerswerk volgens minstens één meting 32

Wie doet vrijwilligerswerk? Leeftijd kwam al even aan

bod, maar er zijn natuurlijk meer kenmerken waarop

de deelname aan vrijwilligerswerk kan verschillen. Ta-

bel 5 brengt de differentiatie naar een aantal sociaalde-

mografische kenmerken en een simpele religieuze en

politieke indeling in kaart. Vermeld worden afwijkin-

gen in het percentage vrijwilligers in diverse sociaalde-

mografische categorieën en groepen met een verschil-

lende geloofsovertuiging en politieke voorkeur. In de

lijn van eerder onderzoek vinden we minimale seks-

everschillen en een geringere deelname aan vrijwilli-

gerswerk in de jongste leeftijdsgroep. In afwijking van

ander onderzoek (zie ook tabel 3 en 4) doet de oudste

onderzoeksgroep minder dan de tussengroep van 35-

54-jarigen. Mogelijk heeft het te maken met nadruk op

lidmaatschapsorganisaties in de AVO-meting. Een

vraagstelling die meer focust op vrijwillige zorg en

dienstverlening zou wellicht meer vrijwilligerswerk

bij ouderen hebben geregistreerd.4 Autochtonen doen

vaker vrijwilligerswerk dan allochtonen, waarbij niet-

westerse allochtonen weer minder deelnemen dan

westerse. Vergelijking van de ongecorrigeerde en ge-

corrigeerde relatieve kansenverhoudingen leert dat de

achterstand van de niet-westerse allochtonen deels te

herleiden is op andere kenmerken in tabel 5. Vooral

het gemiddeld lagere opleidingsniveau zal hen parten

spelen. Zo dadelijk gaan we nog wat verder in op de

verschillen naar etnische achtergrond. 
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Tabel 5      Vrijwilligerswerk naar diverse achtergronden in 2007, afwijkingen van
bevolkingspercentage in procentpunten en in relatieve kansenverhoudingen

a Iets afwijkend van de 32% onderin tabel 4 omdat een aantal respondenten afvalt vanwege ontbrekende gegevens.
b Relatieve kansenverhoudingen (odds ratios) groter dan 1 geven aan dat er de betreffende categorie meer geneigd is tot vrijwilligerswerk dan de
referentiecategorie (per kenmerk steeds de als eerste vermelde categorie), coëfficiënten kleiner dan 1 duiden op een geringere geneigdheid vrij-
willigerswerk te doen. De coëfficiënten zijn vermeld zonder rekening te houden met de effecten van andere kenmerken (ongecorrigeerd) en daar
wel rekening mee houdend (gecorrigeerd). Significatie: * <0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001 (tweezijdig).
c Op basis van de partijkeuze bij de TK-verkiezingen van november 2006. De PvdA is als referentiecategorie genomen omdat het aandeel vrijwilli-
gers bij de stemmers op deze partij overeenkomt met het bevolkingscijfer.
Bron: AVO 2007 (SCP) (n=10.724)

relatieve kansenverhoudingenb totaal
33 %a ongecorrigeerd gecorrigeerd

man (49%) + 1 - -
vrouw (51%) - 1 0,88** 0,83***
leeftijd: 16-34 (28%) - 4 - -
35-54 (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 levensbeschouwing (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***
partijvoorkeur:c PvdA (18%) - 0 - -
CDA (18%) + 7 1,37*** 1,19*
VVD (12%) + 2 1,09 0,95
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***
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De opleidingsverschillen in tabel 5 zijn substantieel –

43% van de hogeropgeleiden is vrijwilliger en 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. Gecontro-

leerd voor de statistische effecten van andere kenmer-

ken, heeft een minder dan volledige baan (of een vol-

tijdse opleiding) een positief effect op de vrijwillige in-

zet.5 In het noorden en oosten van het land doen iets

meer mensen vrijwilligerswerk dan in het westen,

maar als met andere kenmerken rekening wordt ge-

houden maakt landsdeel geen verschil meer. De onge-

controleerde verschillen zijn waarschijnlijk vooral een

gevolg van verschillen in verstedelijking. Die door-

staan 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 5 respectievelijk 37% en 27%).6 Tot slot

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.7 Anders dan bij de andere religieuze cate-

gorieën verdwijnt het effect van de Islam als rekening

wordt gehouden met de andere kenmerken (waaron-

der niet-westers allochtoon, dat sterk overlapt). Bij de

politieke voorkeuren staan CDA, GroenLinks en voor-

al ChristenUnie met veel vrijwilligers tegenover PVV-

ers en de groep zonder partijvoorkeur met weinig vrij-

willigers. Die verschillen kunnen statistisch niet ge-

heel herleid worden tot andere verschillen, zoals

geloof, stedelijkheid en opleidingsniveau.

Verdere statistische analyse van combinaties van ken-

merken laat geen opvallende interacties zien, c.q. groe-

pen met onverwacht grote of geringe deelname, maar

laat wel grote verschillen zien. De deelname aan vrij-

willigerswerk varieert van zeer laag in diverse catego-

rieën laagopgeleiden (13% bij oudere allochtone man-

nen, 14% bij jongeren en 16% bij 35-54-jarigen in zeer

stedelijke gebieden) tot 57% bij de categorie hoog opge-

leide autochtonen in de minst stedelijke gebieden. 

In tabel 5 zijn westerse en niet-westerse allochtonen

onderscheiden, maar de ervaring leert dat m.n. niet-

westerse allochtonen in reguliere Nederlandstalige en-

quêtes een nogal selectieve (hoger opgeleide) groep

zijn. Daarom en om de belangrijkste groepen nieuwe

Nederlanders te onderscheiden, biedt tabel 6 aanvul-

lende informatie op basis van een speciaal onder deze

groepen uitgezet onderzoek. 

Vrijwilligerswerk in beweging

Tabel 6      Maatschappelijke participatie en betrokkenheid van groepen uit verschillende
herkomstlanden, 15 en ouder, 2006 (in procenten)

c Doet ‘op dit moment wel eens’ vrijwilligerswerk, d.w.z. ‘werk waarvoor u niets betaald krijgt, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op een school, in
een ziekenhuis of in een bibliotheek’
Bron: SIM 2006 (SCP) (n = 986 (Antillianen en Arubanen) – 1132 (Turken))

Marok-
kaans Turks

Antilliaans/
Arubaans Surinaams autochtoon

verricht vrijwilligerswerkc 8 9 15 14 29
afwijkingen daarvan in procentpunten:
man - 1 +1 - 1 +1 - 2
vrouw + 1 - 1 +1 - 1 + 2
15-29 jaar + 1 - 2 - 2 - 5 - 7
30-49 + 1 + 3 + 2 + 2 + 3
50+ - 6 - 2 - 0 + 3 + 1
laag opleidingsniveau (tot VMBO) - 4 - 3 - 3 - 4 - 4
midden (VMBO t/m MBO) + 2 + 1 - 1 - 2 - 3
hoog (HAVO+) + 9 + 7 + 6 + 8 + 6
rekent zich niet tot een religie . . - 0 - 1 - 8
doet dat wel - 0 - 0 + 0 + 1 + 7
eerste generatie - 3 - 0 - 2 + 1 .
tweede of latere generatie + 4 + 1 + 3 - 1 0
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Autochtonen zijn het meest actief en Turken en Marok-

kanen het minst. Dat spoort met eerder onderzoek

naar de leefsituatie van allochtone en autochtone ste-

delingen (LAS). In dat onderzoek deden bij Turken en

Marokkanen vrouwen aanzienlijk minder vrijwilli-

gerswerk dan mannen.8 Dat dit nu niet het geval is,

heeft waarschijnlijk weer veel te maken met de wijze

waarop naar activiteiten wordt gevraagd: in het LAS

vooral aan de hand van een lijst lidmaatschapsorgani-

saties, in het onderzoek van tabel 6 met een verwijzing

naar onbetaald werk in scholen, ziekenhuizen en bibli-

otheken. In beide onderzoeken doen in alle groepen

hogeropgeleiden meer dan lageropgeleiden.

5. Toekomstperpectief

In onze Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015

(Dekker et al. 2007) hebben we de verschillende

trends, waarschijnlijke beleidsopties en mogelijke or-

ganisatorische ontwikkelingen zo goed mogelijk geïn-

ventariseerd en afgewogen om tot een kwantitatieve

verwachting te komen. Die kwam neer op een tot in

het midden van het volgende decennium tamelijk sta-

biel aanbod van vrijwilligers. We zien geen reden om

op die verwachting terug te komen. Dat sluit niet uit

dat op deelterreinen en voor bepaalde functies grote

tekorten kunnen ontstaan. Te denken is aan respectie-

velijk de vrijwillige zorg (m.n. vanwege een toenemen-

de vraag naar hulp) en bestuursfuncties. Zoals in de in-

leiding aangeduid, komt modern vrijwilligerswerk

minder voort uit een vaste binding met organisaties en

de bereidheid zich daarvoor langdurig en met vaste re-

gelmaat in te zetten. Bij de tekorten lijkt eerder sprake

van een kwantitatief en kwalitatief gestegen vraag en

van problemen bij de matching van vraag en aanbod.

Voor de toekomst van het vrijwilligerswerk lijken ons

veranderingen in de bereidheid tot vrijwillige inzet

van individuen van veel minder belang dan de vaardig-

heden van organisaties om in te spelen op de mogelijk-

heden en wensen van mensen om daaraan gestalte te

geven. Het gaat daarbij niet alleen om vrijwilligersor-

ganisaties, d.w.z. organisaties die als zodanig drijven

op vrijwilligers en/of daarop zijn aangewezen voor het

uitvoeren van hun kerntaken. Overheidsorganisaties

en bedrijven zijn ook van invloed en daarnaast is er

meer zelforganiserend vermogen van burgers, zij het

laatste zelden geheel los van de instituties.9 Waar vrij-

willige inzet ooit primair voortkwam uit de vrijwillige

associaties in de kern van de civil society, op afstand

van overheden, ondernemingen en informele relaties

in de directe privésfeer, zien we nieuwe vormen vooral

aan de randen van de civil society ontstaan, in hybride

organisaties en samenwerkingsrelaties. Figuur 3 laat

daarvan voorbeelden zien, waarbij we opzettelijk spre-

ken over vrijwillige en maatschappelijke inzet. De vrij-

willigheid is vaak beperkt (er moet bij maatschappelij-

ke stages wel iets worden gedaan) en de persoonlijke

voordelen en ruilrelaties zijn soms zo nadrukkelijk

aanwezig dat ook vraagtekens te plaatsen zijn bij het

‘onbetaalde’. Het gaat om meer en minder ‘geleid vrij-

willigerswerk’ (Lesley Hustinx et al., D&dH 257 e.v.). 

Figuur 3 Vrijwillige en maatschappelijke inzet aan de randen van de civil society

Bron: D&dH, p. 28
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Tussen Oeral en Atlantische oceaan troffen we grote

regionale verschillen aan in de maatschappelijke parti-

cipatie van burgers. Vergeleken met andere Europese

landen is de organisatiegraad in ons land op allerlei

maatschappelijke terreinen groot en dat geldt even-

eens voor de bereidheid tot het doen van vrijwilligers-

werk. Of dit zo zal blijven, moet de toekomst uitwij-

zen. Er zijn tekenen dat het percentage burgers dat is

aangesloten bij een organisatie sinds 1995 aan het te-

ruglopen is – dat geldt voor zowel voor ideële organisa-

ties als belangenorganisaties en recreatieve organisa-

ties (Van den Berg et al. 2008). Aan de andere kant zien

we nieuwe vormen van vrijwillige en maatschappelij-

ke inzet, waarbij traditionele lidmaatschapsorganisa-

ties geen of een ondergeschikte rol spelen. In het ver-

lengde van de verzuiling hebben in Nederland nonpro-

fits (bijzondere scholen, levensbeschouwelijke

zorginstellingen etc.) daarbij een belangrijke rol ver-

vuld. Tegenwoordig krijgt vrijwilligerswerk vorm in

heel verschillende verbanden, waarin losse groepjes

burgers, publieke instellingen, bedrijfsleven en maat-

schappelijke organisaties. De laatste zijn vaak geen or-

ganisaties meer met veel actieve leden, maar eerder

wat de Britse sociologe Grace Davie aanduidt ‘vicari-

ous’: organisaties waarin een kleine minderheid actief

is voor en met instemming van een grote achterban. 

Wat nog wel en geen vrijwilligerswerk meer is, is in-

middels niet alleen onduidelijk voor actieve burgers –

veelzeggend zijn de afwijkende groepsverschillen die

we in dit artikel aantroffen afhankelijk ervan of in en-

quêtes naar actief lidmaatschap of onbetaalde dienst-

verlening werd gevraagd – maar ook voor beleidsma-

kers en onderzoekers. De afgelopen jaren is er ook ge-

zocht naar een alternatieve terminologie (Claassen en

Welling 2006). Vooralsnog tevergeefs en dat is ook niet

zo vreemd gezien de verschillende ontwikkelingen die

optreden: vaak weg van de oude georganiseerde ka-

ders, deels informeler, deels meer elders georgani-

seerd, vaak minder onverplicht en ook niet geheel on-

betaald. Voor een nieuwe terminologische verkaveling

van activiteiten is het nog te vroeg. Laten we liever met

verschillende, concurrerende en deels overlappende

begrippen en perspectieven empirisch blijven onder-

zoeken hoe ze zich ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk in beweging

Noten

1 Op de vragenlijst worden 13 organisaties of organisatietypen opgesomd, van sportvereniging en vakbond tot kerkelijke instelling en politieke par-
tij, alsmede een afsluitende categorie van ‘andere belangengroepen voor specifieke doelen’. 

2 Dat geldt trouwens niet alleen voor landen maar ook op individueel niveau, zo laten René Bekkers en Stijn Ruiter zien (D&dH, p. 188-189).
3 Zie voor de betekenis van leeftijdsfasen en generatieverschillen verder Stijn Ruiter en René Bekkers en (D&dH 43 e.v.), Erik van Ingen (64 e.v.) en

Laila Faulk (83 e.v.).
4 Een beperkte rol speelt ook dat anders dan in tabel 3 en 4 nu ook de 75-plussers meedoen. Hun deelname (17%) is geringer dan die van de 55-64-

jarigen (37%) en de 65-74-jarigen (35%).
5 Nader onderzoek suggereert dat het frequenter in deeltijd werken door vrouwen de sekseverschillen wel verkleint, maar in de eerste kolom toch

niet opheft vanwege o.a. een groter aandeel niet-werkenden. 
6 Zie voor een verdere analyse van lokale verschillen Menno Hurenkamp en Matthijs Rooduijn (D&dH 197 e.v.) en Jeanet Kullberg (216 e.v.). 
7 De kleine categorie ‘anders’ wordt waarschijnlijk vooral bevolkt door respondenten uit diverse kleinere protestantse kerkgenootschappen. Zie

over religie verder Joep de Hart (D&dH 155 e.v.) en René Bekkers en Stijn Ruiter (178 e.v.).
8 Zie Paul Dekker en Joep de Hart (D&dH 109 e.v.) voor dat onderzoek en Trees Pels (130 e.v.) voor verdere analyses van de ontwikkelingen en meer

literatuur. 
9 Zie over het bedrijfsleven Lucas Meijs en Judith van der Voort (D&dH 139 e.d.) en over burgerinitiatieven in relatie tot de overheid Menno Huren-

kamp en Matthijs Rooduijn (D&dH 197 e.v.).
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plaatsbepaling

Marcel Hoogenboom

Dit artikel is eerder verschenen in:

Socialisme en democratie, 63(7/8)

2006:35-41

Marcel Hoogenboom plaatst in dit artikel de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) in een historisch perspectief. Hij neemt de lezer mee naar de periode in onze ge-

schiedenis waar de sociale zekerheid voornamelijk stoelde op het particulier initiatief.

Talloze organisaties ondersteunden de armen, zieken, invaliden, werkelozen en ouden

van dagen. Deze organisaties werden geleid door de kerk, seculiere armenverenigin-

gen, verzekeringsfondsen, filantropische werkgevers of vrouwenverenigingen. Deze

particuliere organisaties hadden een onmisbare functie in het sociale leven, ze vormden

het cement tussen de sociale klassen en zorgden voor rust, orde en saamhorigheid in de

samenleving. De andere kant is dat door dit particuliere initiatief de hogere sociale klas-

se aanzienlijke macht kon uitoefenen op het ‘gewone volk’.

Door de opkomende welvaart, de toegenomen mobiliteit en de geleidelijke verzakelij-

king verliezen de particuliere organisaties meer en meer terrein. Door de sociaal-de-

mocratische arbeidersbeweging wordt sociale zekerheid in de vorm van een wettelijk

verplichte verzekering beheerd door de overheid. Uiteindelijk leidde dit tot het compro-

mis, waarbij de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering wordt neergelegd bij

bedrijfsverenigingen die worden beheerd door vakbonden en werkgeversorganisaties.

Met de invoering van de Wmo lijkt er een nieuwe koers te zijn ingeslagen. Een deel van

de AWBZ, de geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning worden overgeheveld naar

de gemeenten. Gemeenten moeten die zorg overlaten aan het lokaal particulier initia-

tief en waar dat niet aanwezig is, moet de gemeente zich een beeld vormen van de ge-

wenste sociale structuur en deze actief stimuleren.  Marcel Hoogenboom wijst ons erop

dat dit voortbouwt op de oude idee van het particulier initiatief als cement van de sa-

menleving. Echter, er is een omissie, namelijk dat de oude structuren niet meer be-

staan. Dat betekent dat het particulier initiatief min of meer uit het niets moet ontstaan.

Binnen de Wmo worden hier de kaders voor gegeven in verschillende prestatievelden,

waaronder prestatieveld vier ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. 

Dit artikel van Marcel Hoogenboom geeft een beeld van de relatie tussen politieke keu-

zen en vrijwillige inzet. Door de verbondenheid van vrijwillige inzet met de sociale vraag-

stukken kan het niet anders dan dat de vrijwillige inzet voor een deel bepaald wordt door

de sociaal-maatschappelijke keuzen die de politiek maakt. De vraag die Hoogenboom

zichzelf en ons stelt, is of de ambitieuze doelstelling van de Wmo, dat particulier initia-

tief uit het niets ontstaat, wel haalbaar is. Is het mogelijk om via overheidsbeleid bur-

gers aan te zetten tot nieuwe solidariteit en tot de vorming van nieuwe sociale verban-

den, gebaseerd op vrijwillige inzet?

Waar is het particulier initiatief? Balkenende en de rol van het
maatschappelijke middenveld in de toekomstige sociale zorg.2
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Bijna niemand lijkt dat nog te beseffen, maar Jan Peter

Balkenende heeft revolutionaire plannen met de Ne-

derlandse samenleving. Na jaren te hebben gesneden

in allerlei sociale regelingen lijkt voor hem en zijn

geestverwanten de tijd te zijn aangebroken om te gaan

bouwen aan niets minder dan een nieuwe ‘sociale

structuur’. Balkenendes plannen zijn revolutionair

maar gaan tegelijkertijd terug op een lange traditie van

christelijk sociaal denken, een traditie echter die in het

CDA decennialang naar de achtergrond is gedrongen

door ‘middenvelddenkers’ als Ruud Lubbers en Bert

de Vries. Ook in het denken van Balkenende is voor het

middenveld een belangrijke rol weggelegd, maar hij

verstaat daaronder iets geheel anders dan zijn katholie-

ke voorgangers. De grote vraag is echter of Balkenen-

des ideeën wel levensvatbaar zijn.

Jan Peter Balkenende is geen neoliberaal. Het idee dat

de CDA-leider wel een neoliberaal zou zijn, is meestal

afkomstig van politieke tegenstanders die wijzen op de

drastische sociale hervormingen die de kabinetten on-

der zijn leiding in de afgelopen jaren hebben doorge-

voerd – de versobering van de WAO en de WW, de be-

perking van het prepensioen en de introductie van een

nieuw zorgstelsel en de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning. Volgens zijn politieke tegenstanders zal het

gevolg van deze hervormingen uiteindelijk zijn dat

burgers steeds minder op ondersteuning in tijden van

tegenslag kunnen rekenen en derhalve meer en meer

overgeleverd zullen zijn aan de grillen van de markt.

Deze inschatting van de gevolgen van het beleid leidt

de politieke tegenstanders van de Balkenende vervol-

gens tot de conclusie dat dit ook wel de bedoeling zal

zijn. Vandaar de aanduiding ‘neoliberaal’.

Deze aanduiding helpt Balkenendes tegenstanders

naar mijn opvatting echter niet veel verder. Zij doet

Balkenende namelijk niet alleen tekort, ze ontneemt

ons ook het zicht op wat hem en zijn geestverwanten

werkelijk voor ogen staat, en daarmee ook op ten min-

ste één grote tekortkoming in hun politieke program-

ma. Balkenende is namelijk geen neoliberaal maar een

conservatief – zij het een heel bijzondere en paradoxa-

le. Hij is, wat ik zou willen noemen een ‘revolutionair

conservatief’. Wie de moeite neemt om goed te luiste-

ren naar wat hij zegt en goed te lezen wat hij schrijft,

ontdekt daarin frases, redeneringen en idealen, die

passen in een lange conservatieve traditie van denken

over sociale zorg.

Conservatieven, sociale zekerheid en het

‘particulier initiatief’

De conservatieve traditie waarin Balkenende staat gaat

terug tot de tweede helft van de negentiende eeuw,

toen de discussie over de ‘sociale kwestie’, over de ach-

tergestelde positie van de lagere sociale klassen, in Ne-

derland goed op gang kwam. Deze discussie werd des-

tijds vooral aangezwengeld door de opkomende soci-

2

Balkenende en de rol van het maatschappelijk middenveld 
in de toekomstige sociale zorg

Waar is het particulier 
initiatief? 

Marcel Hoogenboom,
Universiteit Utrecht

         



aal-democratische arbeidersbeweging, die onder meer

de totstandkoming eiste van sociale zekerheid, dat wil

zeggen: wettelijk-verplichte verzekeringen die door de

overheid werden beheerd.

Bij hun streven naar sociale verzekeringen kregen de

sociaal-democraten steun van een aanzienlijk deel van

de arbeidersaanhang van de belangrijkste christelijke

partijen, met name de Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

en de katholieke partij. Zoals ik in mijn recent versche-

nen boek Standenstrijd en zekerheid laat zien, kregen

de voorstanders van sociale zekerheid lange tijd echter

geen poot aan de grond in de Nederlandse politiek1.

Tegenover de voorstanders van sociale zekerheid

vormde zich namelijk gaandeweg een blok van ‘con-

servatieven’ dat lange tijd veel machtiger was en de

meeste pogingen tot wetgeving wist tegen te houden. 

Het etiket ‘conservatief’ voor de genoemde politici is

tamelijk ongebruikelijk. Meestal wordt aangenomen

dat er in Nederland in de twintigste eeuw helemaal

geen conservatieven bestonden2.  Een van de oorzaken

van deze, naar mijn opvatting onjuiste aanname is dat

de conservatieven in Nederland over verschillende po-

litieke partijen waren verspreid, partijen die ook pro-

gressieve vleugels kenden. Tot de conservatieven in de

vooroorlogse Nederlandse politiek kan allereerst de Li-

berale Staatspartij worden gerekend, min of meer de

voorloper van de huidige VVD. Maar tot de conserva-

tieven behoorden ook delen van de protestantse ARP,

de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de katholie-

ke partij (later RKSP, de voorganger van de KVP). Hoe-

wel de christelijke conservatieven zich in hun verzet

tegen de komst van sociale zekerheid veelvuldig berie-

pen op christelijke waarden verschilden hun argumen-

ten nauwelijks van die van de liberale conservatieven.

Beide groepen vreesden vooral dat de komst van wet-

telijk verplichte sociale verzekeringen tot de onder-

gang van het zogenoemde ‘particulier initiatief’ zou lei-

den3.  

Met de term particulier initiatief verwezen de vooroor-

logse conservatieven naar de talloze organisaties die

het gros van de armen, zieken, werklozen, invaliden en

ouden-van-dagen van ondersteuning voorzagen: de

kerkelijke en seculiere armverenigingen die in bijna ie-

dere stad en in ieder dorp bestonden, en de verzeke-

ringsfondsen van filantropische werkgevers als de

Twentse metaalbaron Stork en de Delftse gistfabrikant

Van Marken. Het verdwijnen van deze organisaties

was voor de conservatieven om verschillende redenen

onaanvaardbaar. Eén van die redenen was dat deze or-

ganisaties doorgaans door diezelfde tegenstanders van

sociale zekerheid werden bestuurd. Via dit particulier

initiatief konden de conservatieven, die meestal tot de

hogere sociale klassen in de samenleving behoorden,

aanzienlijke macht uitoefenen over ‘het gewone volk’,

onder meer door behoeftigen ondersteuning te onthou-

den in geval van ongewenst gedrag4.  

Maar er was nog een andere reden voor het streven

van de conservatieven naar behoud van het particulier

initiatief. Volgens de conservatieven vervulden deze

particuliere organisaties een onmisbare functie in het

sociale leven: zij vormden het ‘cement’ tussen de socia-

le klassen en zorgden zodoende voor rust, orde en

saamhorigheid in de samenleving. Deze particuliere

organisaties konden volgens de conservatieven niet zo-

maar worden vervangen door instellingen die door de

overheid in het leven waren geroepen. De organisaties

waren  namelijk zo geschikt voor de uitvoering van so-

ciaal beleid, omdat zij spontaan in het maatschappelijk

leven waren ontstaan en hun waarde al decennia,

soms eeuwen lang hadden bewezen. Het streven van

de tegenstanders van sociale zekerheid was, kortom,

gericht op het behoud van oude sociale structuren. Dat

is ook een van de redenen dat ik ze aanduid met de

term ‘conservatief’5. 
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1 M. Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg, (Amsterdam: Boom, 2004).
2 Dit constateert ook H. von der Dunk. Hij betoogt dat er in Nederland weldegelijk conservatieven bestonden, maar dat niemand als zodanig wilde

worden aangeduid omdat de term hier sinds de negentiende eeuw een zeer negatieve lading had. H.W. von der Dunk, ‘Conservatisme in vooroor-
logs Nederland’, in: idem, Cultuur & geschiedenis. Negen opstellen, Den Haag: SDU, 1990), pp. 83-102.

3 Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid.
4 Zie bijvoorbeeld: M.H.D. van Leeuwen , ‘Armenzorg 1800-1912: erfenis van de Republiek’, in: J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen (red.), Stu-

dies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, (Amsterdam: NEHA,
1999), pp. 276-316. L. van der Valk, Van pauperzorg tot bestaanszekerheid. Armenzorg in Nederland 1912-1965, (Amsterdam: IISG, 1986). R.J.S.
Schwitters, De risico's van de arbeid. Het ontstaan van de Ongevallenwet van 1901 in sociologisch perspectief, (Groningen: Wolters-Noordhoff,
1991).

5 Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid.
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Balkenende en het particulier initiatief

Jan Peter Balkenende is op dit moment in de Neder-

landse politiek de belangrijkste erfdrager van de voor-

oorlogse christelijke conservatieven, omdat hij in zijn

beoordeling van de verzorgingsstaat expliciet voortbor-

duurt op hun ideeën – zij het op een opmerkelijke ma-

nier. De huidige hervorming van verschillende sociale

regelingen lijkt bij Balkenende namelijk niet alleen te

zijn ingegeven door economische onvermijdelijkheid,

dat wil zeggen de noodzaak de Nederlandse economie

aan te passen aan trends als globalisering en het ont-

staan van een kenniseconomie. De hervorming kent

ook een sociaal-culturele onderbouwing. 

Wie wil weten wat Balkenende met de Nederlandse sa-

menleving wil, hoeft slechts zijn proefschrift uit 1992

te lezen, of de geschriften er op na te slaan, die hij in de

jaren erna schreef als medewerker van het weten-

schappelijk bureau van het CDA6.  In deze geschriften

breekt Balkenende een lans voor wat hij noemt ‘zelf-

regulering’ door ‘maatschappelijke organisaties’. In

zijn pleidooi baseert Balkenende zich op hedendaagse

sociaal-filosofen als Amitai Etzioni7,  maar meer nog

op zijn christelijk-conservatieve voorgangers, zoals

Groen van Prinsterer, Kuyper en de protestants-chris-

telijke filosoof Dooyeweerd. Aan deze geestverwanten

ontleent hij vooral het inzicht dat de samenleving bij-

een wordt gehouden door particuliere organisaties die

spontaan uit het sociale leven zijn voortgekomen. Deze

organisaties binden hun leden als het ware samen en

verschaffen hen antwoorden op allerlei levensvragen –

zij verschaffen hun leden met andere woorden ‘waar-

den en normen’. Ziehier het verband met de discussie

over sociale omgangsvormen, die enkele jaren geleden

eveneens door Balkenende is aangezwengeld. 

In lijn met zijn christelijk-conservatieve voorgangers is

Balkenende van mening dat de overheid deze functie

nooit van de particuliere organisaties kan overnemen.

Met hen keert Balkenende zich dan ook tegen de ver-

zorgingsstaat, die volgens hem de pluriformiteit van de

Nederlandse samenleving ernstig heeft aangetast.

Door de verantwoordelijkheid voor de sociale zorg, het

onderwijs en andere sociale functies terug te leggen bij

maatschappelijke organisaties en deze organisaties via

het recht de mogelijkheid te geven hun eigen zaken te

regelen, kan de sociale cohesie volgens hem echter

worden versterkt. Balkenende noemt dit ‘privatisering

naar de non-profit sector’8. 

Balkenendes opvattingen over de rol en de organisatie

van de sociale zorg vertonen dus grote gelijkenis met

de ideeën van de vooroorlogse christelijke conservatie-

ven. Net als de vooroorlogse conservatieven heeft hij

een voorkeur voor particuliere organisaties als ver-

strekkers van sociale ondersteuning. Maar anders dan

Balkenende verwezen de vooroorlogse conservatieven

daarmee naar werkelijk bestaande organisaties. An-

ders gezegd: voor de uitvoering van sociale regelingen

vormden de particuliere organisaties destijds een reëel

alternatief, althans tot aan de jaren twintig van de

twintigste eeuw.

Twee concepties van het particulier initiatief

Toen de strijd rond de sociale zorg in Nederland rond

1890 op gang kwam vormde het particulier initiatief

nog een serieus alternatief voor de statelijke sociale

verzekeringen die de opkomende arbeidersbeweging

voor ogen had, maar daarin kwam rond 1920 snel ver-

andering. Uit verschillende onderzoeken die in deze

periode verschenen bleek namelijk dat de particuliere

verzekeringsfondsen snel terrein verloren en dat de or-

ganisaties die wel grote delen van de behoeftigen wis-

ten te bereiken, zoals de lokale armverenigingen,

steeds meer in de problemen kwamen door een chro-

nisch gebrek aan geld9. 

6 Zie o.a. J.P. Balkenende, Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties, (Alphen aan den Rijn: Samsom, 1992). Idem, Verantwoordelijk-
heid en recht. Een beschouwing over pluriformiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en verdeling van taken en bevoegdheden, (Zwolle:
Tjeenk Willink, 1995).

7 In beschouwingen over Balkenende wordt dikwijls benadrukt dat zijn opvattingen grote verwantschap vertonen met de ideeën van de socioloog
Amitai Etzioni. Zoals ik in dit artikel hoop duidelijk te maken is deze verwantschap echter tamelijk oppervlakkig. Het is waar dat Balkenende en
Etzioni een voorkeur delen voor gemeenschappen en voor het ontstaan van waarden en normen vanuit deze gemeenschappen via voortdurende
communicatie en dialoog. Het is echter maar de vraag of Etzioni de zeer specifieke invulling die Balkenende aan term ‘gemeenschap’ geeft zou
kunnen delen. Bovendien is twijfelachtig of Etzioni zover zou gaan om ‘gemeenschappen’ (die in sommige gevallen nog amper bestaan) bijvoor-
beeld met de zorg voor behoeftigen te belasten, zoals Balkenende wil. Voor Etzioni’s ideeën: The New Golden Rule. Community and  Morality in
a Democratic Society, (New York: Basic Books, 1996). Voor de verwantschap tussen het denken van Balkenende en Etzioni: A. Brouwer en G.
Haan, ‘Amitai Etzioni. Aartsvader van het communitarisme’, De Groene Amsterdammer, 3 december 2003; en de documentaire van VPRO’s Te-
genlicht ‘De waardenfluisteraar van Balkenende’, 26 september 2004: www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/18793664.

8 Balkenende, Verantwoordelijkheid en recht, p. 34.
9 P. de Rooy. Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid, (Amsterdam: Van Gennep, 1979), pp. 17-25.

Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, p. 193.
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Deze ontwikkeling was het resultaat van een aantal in-

grijpende sociale processen die in deze periode in een

stroomversnelling kwamen en die het maatschappelijk

fundament vernietigden waarop het particulier initia-

tief eeuwenlang had kunnen gedijen. Mede door de

toenemende mobiliteit, de groeiende welvaart en de

geleidelijke verzakelijking van de arbeidsverhoudin-

gen was een egaliseringsproces op gang gekomen dat

het functioneren van de particuliere fondsen gaande-

weg onmogelijk maakte. Enerzijds ontstond onder de

armen en arbeiders steeds meer verzet tegen de pater-

nalistische wijze van ondersteuning door de particulie-

re organisaties. Anderzijds nam de animo onder de ver-

strekkers van de particuliere zorg steeds verder af:

waarom zouden de werkgevers en notabelen van de

stad of streek nog grote bedragen aan de zorginstellin-

gen doneren, wanneer de behoeftigen die door deze in-

stellingen werden ondersteund hun eens verheven

maatschappelijke positie niet langer erkenden?

De teloorgang van het particulier initiatief leidde in de

jaren twintig mede tot een kentering in het politieke

debat over sociale zorg in Nederland en tot een geleide-

lijke positiewisseling van met name de liberale en ka-

tholieke conservatieven. Nu het particulier initiatief

niet langer een serieus alternatief vormde voor sociale

zekerheid zochten zij toenadering tot de voorstanders

van sociale zekerheid in hun eigen partijen en in de so-

ciaal-democratische SDAP. Deze ontwikkeling mondde

aan het einde van de jaren twintig uit in een compro-

mis over de uitvoeringsorganisatie van de sociale ver-

zekeringen. Volgens dit compromis zouden de sociale

verzekeringen niet door de overheid worden beheerd,

maar door zogenaamde ‘bedrijfsverenigingen’. Deze

organisaties werden bestuurd door de vakbonden en

werkgeversorganisaties, zodat het leek alsof ook de

conservatieven voor een deel hun zin hadden gekre-

gen. Waren de vakbonden en werkgeversorganisaties

immers geen uitingen van particulier initiatief?10

Het compromis over uitvoeringsorganisatie was een

belangrijke doorbraak in de opbouw van de Neder-

landse sociale zekerheid, maar ook in het denken van

vooral de katholieken over het particulier initiatief.

Vanaf de jaren dertig werd het particulier initiatief

voor hen gaandeweg bijna een synoniem voor vakbon-

den en werkgeversorganisaties. Dit bleef zo toen de

term particulier initiatief na de Tweede Wereldoorlog

gaandeweg werd ingeruild voor de uitdrukking ‘maat-

schappelijk middenveld’.

Een belangrijk deel van de conservatieven in de ARP

en CHU bleef zich na het compromis echter verzetten

tegen de praktische invulling die vooral de katholieken

aan de term particulier initiatief hadden gegeven. Voor

hen waren de bedrijfsverenigingen, én de vakbonden

en werkgeversorganisaties die de bedrijfsverenigingen

bestuurden, niet veel meer dan ‘zetbazen’ van een

overheid die achter de schermen de lakens uitdeelde.

De bedrijfsverenigingen waren immers uit het niets

gecreëerd in plaats van spontaan uit het maatschappe-

lijk leven ontstaan en konden zich in de ogen van de

protestants-christelijke conservatieven dus nooit ont-

wikkelingen tot de zingevende en stabiliserende insti-

tuties die de ‘echte’ particuliere organisaties altijd wa-

ren geweest.

In de crisis van de jaren dertig vonden de protestants-

christelijke conservatieven nog éénmaal gehoor toen

de ARP’er Colijn hun denkbeelden kon gebruiken om

zijn vergaande bezuinigingsplannen te legitimeren. Na

de Tweede Wereldoorlog werden de conservatieven in

de ARP en CHU echter gaandeweg verdrongen door

meer progressieve lieden en, na de fusie van ARP,

CHU en KVP in 1980, door de katholieken in het CDA.

Totdat Balkenende hun ideeën in de jaren negentig

nieuw leven inblies.

Twee christen-democratische tradities

In zijn boek Overmoed en onbehagen heeft de oud-

CDA-politicus Bert de Vries onlangs gesuggereerd dat

Balkenende met zijn sociaal-economische beleid een

voor het CDA nieuwe koers is ingeslagen. Balkenendes

nadruk op zelforganisatie en zijn confronterende hou-

ding ten opzichte van de vakbonden en werkgeversor-

ganisaties betekenen volgens De Vries een breuk met

een decenniaoude traditie van christen-democratisch

denken over sociale zorg11.  

Ik denk dat De Vries zich hier vergist. De ideeën van

Balkenende passen weldegelijk in een ideologische tra-

ditie van het CDA, maar dit is een andere traditie dan

Waar is het particulier initiatief?

10 Ibidem, pp. 203-217.
11 B. de Vries, Overmoed en onbehagen. Het hervormingskabinet-Balkenende, (Amsterdam: Bert Bakker, 2005), m.n. pp. 11-32.
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die waartoe De Vries zich rekent en die in het CDA in

de afgelopen decennia dominant is geweest. Daar waar

de oud-ARP’er De Vries zich opmerkelijk genoeg be-

roept op een CDA-traditie die sterk is beïnvloed door

het katholieke denken, baseert Balkenende zich op een

CDA-traditie die haar wortels in het protestants-chris-

telijke gedachtengoed heeft.

Een cruciaal verschil tussen deze twee CDA-tradities

ligt in de waardering van de rol van de vakbonden en

werkgeversorganisaties. In de boeken en artikelen die

Balkenende in de tijd vóór zijn premierschap schreef

benadrukt hij, dat de vakbonden en werkgeversorgani-

saties in de tweede helft van de twintigste eeuw hun

identiteit en hun binding met de achterban voor een

belangrijk deel hebben verloren door hun intensieve

betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering

van het sociaal-economische beleid. Balkenende

spreekt in dit verband dan ook van een ‘onteigende sa-

menleving’.12 Als de overheid, zoals hij wil, taken af-

stoot naar het particulier initiatief, dan moet dat zijn

naar organisaties die ‘van onderop opgebouwd’ zijn,

en dus niet naar organisaties die zich in de afgelopen

decennia tot semi-overheidsorganisaties hebben ont-

wikkeld, zoals de vakbonden en werkgeversorganisa-

ties.13

Maar als de vakbonden en werkgeversorganisaties

zichzelf voorlopig hebben gediskwalificeerd als uit-

voerders van sociale zorg, welke particuliere organisa-

ties blijven dan nog over om deze taak op zich te ne-

men? De charitatieve instellingen van weleer, zoals de

particuliere armenzorgverenigingen en de verzeke-

ringsfondsen, zijn in de afgelopen vijftig jaar groten-

deels verdwenen. Na hun teloorgang in de jaren twin-

tig en dertig van de twintigste eeuw werd hun rol gaan-

deweg overgenomen door formele

uitvoeringsorganisaties, zoals de bedrijfsverenigingen,

de gemeentelijke sociale diensten en de Sociale Verze-

keringsbank. De meeste particuliere organisaties wer-

den daarop gaandeweg opgeheven, terwijl de resteren-

de organisaties zich meer en meer op het maatschappe-

lijk werk gingen richten. Nadat in de jaren vijftig en

zestig bleek dat ook deze nieuwe taak hun financiële

draagkracht te boven ging, wendden zij zich noodge-

dwongen tot de overheid voor financiële ondersteu-

ning. Deze toenemende overheidsinmenging leidde

tenslotte tot een metamorfose van de particuliere orga-

nisaties tot geprofessionaliseerde, semi-publieke in-

stellingen – organisaties, kortom, die volgens Balke-

nende nu juist niet met de verstrekking van sociale on-

dersteuning moeten worden belast.

Gewenste sociale structuur

Bij deze laatste constatering zouden we het kunnen la-

ten, maar daarmee doen we naar mijn opvatting de

ambities van Balkenende en zijn geestverwanten te

kort. Waarom immers zou het particulier initiatief on-

der invloed van gericht overheidsbeleid niet opnieuw

tot ontwikkeling kunnen komen?

De hervorming van allerlei sociale regelingen was in

de afgelopen jaren volgens Balkenende uitdrukkelijk

bedoeld om meer ruimte te scheppen voor de ‘eigen

verantwoordelijkheid’ van burgers. Door de rol van de

overheid te verkleinen kunnen burgers in toenemende

mate hun eigen keuzes maken en hun eigen verstrek-

kers van ondersteuning kiezen, bijvoorbeeld via ‘per-

soonsgebonden budgetten’.14 In de meeste gevallen

koos het kabinet-Balkenende in de afgelopen jaren

voor een tamelijk veilig benadering door terug te tre-

den op die terreinen waar reeds een alternatief voor de

overheid bestond of waar de markt daarin tamelijk

snel kon voorzien. Zo stonden bijvoorbeeld bij de in-

troductie van het nieuwe zorgstelsel de particuliere

verzekeraars reeds klaar om de uitvoering naar zich

toe te trekken en dook een groot aantal ondernemin-

gen direct in het gat dat door de privatisering van de re-

integratie van werklozen ontstond. 

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning (WMO) sloeg het kabinet recentelijk echter

een nieuwe weg in en werd duidelijk waar het Balke-

nende en zijn geestverwanten uiteindelijk om te doen

is. Volgens deze wet, die in februari van dit jaar door de

Tweede Kamer is aanvaard en duidelijk Balkenendes

stempel draagt, wordt een deel van de AWBZ, de gees-

telijke gezondheidszorg en de ondersteuning van ge-

handicapten overgeheveld naar de gemeenten. De ge-

meentes, zo lezen we in de Memorie van Toelichting

12  Balkenende, Verantwoordelijkheid en recht, p. 38.
13  Ibidem, pp. 40-41.
14 Vgl. R. Ossewaarde, Eigen verantwoordelijkheid: bevrijding of beheersing?, (Amsterdam: SWP, 2006).
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bij de wet, moeten de ondersteuning van deze hulpbe-

hoevende groepen zoveel mogelijk overlaten aan het

lokale particulier initiatief. Indien dit particulier initia-

tief onvoldoende is ontwikkeld dient de gemeente zich

een beeld te vormen van ‘de gewenste sociale struc-

tuur’ en de totstandkoming van die structuur actief te

stimuleren.15

‘Gewenste sociale structuur’ – het is deze ambitie die

het streven van Balkenende en zijn geestverwanten tot

een fascinerend project maakt. Een project dat merk-

waardig genoeg tegelijkertijd als ‘conservatief’ én als

‘revolutionair’ kan worden aangeduid. Het is conser-

vatief, omdat het voortbouwt op de idee van particu-

lier initiatief als het cement van de samenleving. Het

project is revolutionair, omdat het lijkt uit te gaan van

de veronderstelling dat het particulier initiatief min of

meer uit het niets kan worden ‘gecreëerd’. In tegenstel-

ling tot wat bijvoorbeeld Bert de Vries betoogt is het

doel van Balkenende en zijn geestverwanten niet sim-

pelweg gelegen in de afbraak van dure sociale regelin-

gen: Balkenende wil oprecht afbreken om iets nieuws

tot ontwikkeling te laten komen buiten de markt om –

de eerder genoemde ‘gewenste sociale structuur’.16  Bij

de totstandkoming van die sociale structuur is voor de

overheid in de visie van Balkenende een belangrijke

rol weggelegd. In zijn revolutionair conservatisme fun-

geert de overheid niet zozeer als de vormgever van ver-

andering, maar als ‘aanjager’. Door de juiste voorwaar-

den te scheppen kan de overheid particuliere initiatie-

ven tot bloei laten te komen, zo is de stellige verwach-

ting. En deze particuliere initiatieven kunnen uiteinde-

lijk de zorgende functie van de overheid overnemen.

Het is, zoals gezegd, een fascinerende gedachte, maar

het is de vraag of zij wel levensvatbaar is. De kwestie

blijft immers of het particulier initiatief inderdaad zo

spontaan tot stand kan komen als Balkenende beoogt.

Wat namelijk ontbreekt in de nieuwe ideologie van

Balkenende is een redenering over de wijze waarop in

onze huidige samenleving nieuwe sociale verbanden

ontstaan. Een dergelijke redenering is wenselijk, om-

dat hij wat dit betreft niet zomaar terug kan vallen op

de ideeën van zijn negentiende- en twintigste-eeuwse

geestverwanten. In hun tijd zorgde een ingewikkelde

mengeling van dwang, afhankelijkheid, statusoverwe-

gingen en traditie inderdaad lange tijd voor het telkens

opnieuw ontstaan van particuliere initiatieven. Deze

mengeling van factoren is door ingrijpende maatschap-

pelijke processen, die de overheid niet of nauwelijks

kan beïnvloeden, in de twintigste eeuw echter groten-

deels verdwenen. Het wachten is dus op een sociologi-

sche analyse van onze huidige democratische en geïn-

dividualiseerde samenleving, en van de wijze waarop

mensen daarin tot samenwerking en vooral altruïsme

zijn te bewegen. Tot die analyse er ligt, kunnen we niet

anders concluderen dan dat de wens bij Balkenende de

vader van de gedachte is.

Waar is het particulier initiatief?

15  Memorie van Toelichting Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 131, nr. 3, p. 10.
16  De Vries, Overmoed en onbehagen, pp. 31-32.
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plaatsbepaling

René Bekkers en Stijn Ruiter

Dit artikel is eerder gepubliceerd in

Vrijwilligerswerk in meervoud, civil

society en vrijwilligers 5, SCP 2009.  

Eeuwenoud is de klacht dat jongere generaties sterker egocentrisch en daarmee minder maat-

schappelijk betrokken zijn, zo stelt René Bekkers in zijn toelichting bij dit artikel. Onlangs werd de

angst voor een toekomst gedomineerd door de jeugd van tegenwoordig, weer zichtbaar in het Moti-

vaction-rapport ‘De Grenzeloze Generatie’. En ook de cijfers van het CBS (Sociale samenhang,

2010) over deelname aan vrijwilligerswerk laten zien dat scholieren en studenten het minst aan

vrijwilligerswerk doen. Niet voor niets dus dat de invoering van de maatschappelijke stage nog

steeds een belangrijk agendapunt is bij de overheid. 

Maar René Bekkers en Stijn Ruiter tonen aan dat de tekortkomingen in participatie van de huidige

generatie-Y niet voortkomen uit specifieke kenmerken van deze generatie. Inderdaad, probleem-

gedrag wordt vaker door jongeren vertoond dan door ouderen, en de vrijwillige bijdragen van oude-

ren zijn omvangrijker dan die van jongeren. Uit dit artikel blijkt dat het een veel gemaakte denkfout

is dat deze verschillen tussen jongeren en ouderen veroorzaakt worden door verschillen tussen ge-

neraties. 

In het maatschappelijke debat worden de leeftijdsverschillen bovendien vaak nog moreel geduid

als het gevolg van een gebrek aan gemeenschapszin. In deze bijdrage aan het debat rond de Toe-

komstagenda laten de auteurs zien dat maatschappelijke waarden maar weinig verschillen tussen

ouderen en jongeren. Bovendien verklaren deze maatschappelijke waarden in de meeste gevallen

de verschillen in vrijwillige bijdragen niet. 

De auteurs bekijken een aantal wetmatigheden die te maken hebben met deelname aan het vrijwil-

ligerswerk; zoals het opleidingsniveau, de religieuze overtuiging en kerkgang van de oude en jon-

gere generaties. Want, hoe hoger het opleidingsniveau, hoe actiever men zich inzet voor de ander. 

Het opleidingsniveau in Nederland stijgt, over het algemeen zijn de huidige jongeren dus hoger op-

geleid dan de oudere generatie. Alleen blijkt dit opleidingsniveau het verschil in inzet tussen oude-

ren en jongeren maar weinig te compenseren. Dit komt doordat de samenhang tussen opleidings-

niveau en vrijwilligerswerk minder bepalend is geworden. Wel vangt het stijgende opleidingsniveau

de negatieve effecten van de ontkerkelijking op. Ook omdat daar de samenhang tussen kerkgang

en vrijwillige inzet steeds meer blijkt af te nemen. 

Deze aanwijzingen brengen de auteurs tot de stelling dat het niet de jeugd van tegenwoordig is die

is veranderd, maar de samenleving die de jeugd tegenwoordig meer vrijheid geeft. En daar komt

opnieuw de mogelijke winst op lange termijn van de maatschappelijke stage om de hoek kijken.

Want als blijkt dat participatieverschillen tussen generaties vooral te maken hebben met de be-

schikbare tijd die men heeft voor vrijwilligerswerk, zoals cijfers van het CBS lijken uit te wijzen, dan

belooft dit gouden bergen voor het moment dat de huidige Y-generatie van nu de leeftijd tussen de

30-50 jaar bereikt. 

Want een andere wetmatigheid ten aanzien van vrijwilligerswerk is ‘jong geleerd is oud gedaan’. Op

jonge leeftijd starten met vrijwilligerswerk is de beste garantie voor inzet in latere generaties. Als

deze voorspelling uitkomt, dan hoeven we ons geen zorgen te maken voor de participatie van de Y-

generatie in de komende decennia. De meeste recente cijfers lijken dit te bevestigen. In de publica-

tie Vrijwillige inzet 2010 van het CBS is te lezen dat meer dan 50% van jongeren tussen de 15-17 jaar

vrijwilligerswerk doet. In geen enkel andere leeftijdscategorie is de deelname zo groot. Dit is een

direct gevolg van de invoering van de maatschappelijke stage waarin jongeren kennismaken met

het vrijwilligerswerk.

Generatieverschillen in maatschappelijke
waarden en vrijwillige inzet 3
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Generaties en waarden 

Het aanbod aan vrijwillige inzet is van oudsher gecon-

centreerd onder enkele sociaal-demografische groepen

en onder burgers met specifieke waarden. Een hoger

niveau van vrijwillige inzet vinden we onder meer on-

der ouderen, kerkelijke Nederlanders en hogeropgelei-

den: mensen met meer sociaal vertrouwen, altruïsti-

sche waarden en een postmaterialistisch waardepa-

troon (Bekkers 2000; Bekkers en De Graaf 2002; De

Hart 1999; Dekker en De Hart 2002; Putnam 2000). In

welke mate komen de verbanden tussen deze kenmer-

ken en vrijwillige inzet voort uit generatieverschillen? 

Zijn oudere generaties wel sterker geneigd tot vrijwilli-

ge inzet dan jongere generaties? Of is het zo dat Neder-

landers zich in de loop van hun leven steeds vaker vrij-

willig gaan inzetten? In het eerste geval spreekt men

over generatie-effecten, in het tweede geval over le-

vensfase-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

kerkelijke achtergrond, een bepaalde opleiding, en so-

ciale waardeoriëntaties. 

We verwachten dat generatieverschillen de verschillen

tussen ouderen en jongeren gedeeltelijk verklaren.

Oudere generaties zijn vaker kerkelijk en hebben naar

verwachting daardoor sterkere altruïstische waarden.

Aan de andere kant hebben jongere generaties gemid-

deld een hoger opleidingsniveau en vaker postmateria-

listische waarden. Eerder onderzoek naar lidmaat-

schappen van maatschappelijke organisaties heeft aan-

getoond dat de negatieve effecten van ontkerkelijking

gecompenseerd zijn door de opleidingsexpansie en het

toegenomen postmaterialisme (Bekkers en De Graaf

2002). Het is een empirische vraag in hoeverre de ef-

fecten van ontkerkelijking en vergrijzing elkaar in

evenwicht houden, of dat de ene een groter gewicht 

heeft dan de andere. 

Generatieverschillen in vrijwillige inzet zijn vaak toe-

geschreven aan generatieverschillen in maatschappe-

lijke 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 ge-

neratieverschillen in maatschappelijke waarden echter

niet direct vastgesteld. Dat doen we in deze bijdrage

wel. We besteden aandacht aan drie maatschappelijke

waarden die vrijwillige inzet bevorderen: het sociaal

vertrouwen, altruïstische waarden, en postmaterialisme. 

3

Generatieverschillen in
maatschappelijke waarden
en vrijwillige inzet

René Bekkers en Stijn Ruiter 

In dit artikel onderzoeken we verschillen die zich in de afgelopen decennia tussen generaties voordeden in het

aanbod aan vrijwillige inzet in de vorm van lidmaatschap 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 ge-

neratieverschillen? 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? 
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We maken voor onze schattingen gebruik van de gege-

vens uit het onderzoek Geven in Nederland (gin), dat

sinds 1997 om het jaar door de werkgroep Filantropi-

sche Studies van de Vrije Universiteit wordt gepubli-

ceerd. De gegevens hebben betrekking op de kalender-

jaren 1995, 1997, 2001, 2003 en 2005 (voor nadere in-

formatie zie Schuyt en Gouwenberg (2005) en de

internetbijlage bij dit hoofdstuk op www.scp.nl). 

Vertrouwen 

Sociaal vertrouwen is de mate waarin mensen vertrou-

wen hebben in anderen, met name in onbekenden

(Uslaner 2002). Het is een basale instelling ten opzich-

te 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 kos-

te van anderen. 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 toegenomen. 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 bevolking dat men-

sen over het algemeen te vertrouwen zijn (Bekkers

2006b). 

Er zijn enkele specifieke verschillen zichtbaar tussen

geboortecohorten in het sociaal vertrouwen (zie tabel

3.1). 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 Ne-

derlanders geboren tussen 1921 en 1930. De generatie

van voor 1920 heeft overigens nog minder vaak een

sterk vertrouwen.

Generatieverschillen in maatschappelijke waarden 

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 1921-1930 a
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. 
De volledige resultaten zijn afgedrukt in tabel B8.1 van de internetbijlage: 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Vrijwilligerswerk_in_meervoud,
bijlage bij hoofdstuk 8. 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 he-

terogeniteit in een gebied negatief samenhangen met

het vertrouwen. Burgers hebben een lager niveau van

sociaal vertrouwen in landen met een grotere inko-

mensongelijkheid (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 Ko-

ninkrijk 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 zo-

Tabel 3.1 Generatieverschillen in maatschappelijke waarden, personen van 18 jaar en ouder, 2002 
(in procenten) 

1 In de internetbijlage bij dit hoofdstuk worden nadere details gegeven over de meting van sociaal vertrouwen:
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Vrijwilligerswerk_in_meervoud
De cofficiënt voor betrouwbaarheid van het instrument is 0.59; de coëfficiënt voor stabiliteit over een periode van vier jaar is 0,83. 
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wel deelname aan vrijwilligerswerk bevordert (Usla-

ner 2002; Bekkers 2006b) als het doen van giften aan

goede doelen (Uslaner 2002; Bekkers 2003a). De politi-

coloog Robert Putnam is bekend geworden met de stel-

ling dat deelname aan maatschappelijke organisaties

het vertrouwen in anderen bevordert. Inderdaad heb-

ben mensen die deelnemen aan maatschappelijke or-

ganisaties een hoger niveau van sociaal vertrouwen.

Longitudinaal onderzoek laat echter zien dat deelname

aan maatschappelijke organisaties niet leidt tot meer

vertrouwen (Claibourn en Martin 2000; Bekkers

2006b). Vertrouwen in anderen is eerder een belang- 

rijke voorwaarde om deel te nemen aan maatschappe-

lijke organisaties, die beïnvloed wordt door  ontwikke-

lingspsychologische factoren (Uslaner 2002).

Altruïstische waarden 

Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties

wordt door vrijwilligers zelf vaak gemotiveerd met de

wens andere mensen te helpen en met sociale bewo-

genheid (Leijenaar en Niemöller 1999). Het ligt voor de

hand dat mensen die het helpen van anderen belang-

rijk 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 ka-

tholieken, hervormden, gereformeerden en overige re-

ligieuzen. Bekkers (2003b) laat zien dat de sterkere al-

truïstische 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 organi-

saties buiten de kerk en doen zij er vaker vrijwilligers-

werk. Het vrijwilligerswerk van katholieken buiten de

kerken kan echter niet door altruïstische waarden wor-

den verklaard. 

Opvallend is dat jongere geboortecohorten even vaak

altruïstische waarden hebben als oudere cohorten (zie

tabel 3.1). Er zijn geen significante verschillen tussen

geboortecohorten in altruïstische waarden. Dit bete-

kent dat verschillen tussen geboortecohorten in vrij-

willige 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 open-

bare orde, een sterke economie en een sterk leger.3 

Volgens Ronald Inglehart (1977) zouden de generaties

die opgroeiden na de Tweede Wereldoorlog minder

waarde hechten aan materiële doelen, omdat zij in hun

jeugd weinig materiële tekorten hebben gekend. Jon-

gere cohorten zijn daardoor vaker postmaterialistisch

(Sieben 2001). Ook in de Geven in Nederland (gin)-

data is te zien dat het geboortecohort 1921-1930 min-

der vaak postmaterialistisch is dan jongere cohorten. 

Opvallend is echter dat het cohort geboren tussen 1951

en 1960 het vaakst postmaterialistisch is, en dat ook de

respondenten geboren voor 1920 vaak postmaterialis-

tisch zijn. 

De toename van het postmaterialisme houdt verband

met de stijging van het opleidingsniveau: hogeropge-

leiden zijn vaker postmaterialistisch (Sieben 2001). 

Nederland telt in vergelijking met andere landen veel

postmaterialisten; volgens een recent onderzoek (Dek-

ker 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 lidmaatschap van seculiere verenigingen. Inder-

daad blijkt dat postmaterialisme samengaat met een

voorkeur voor kleine linkse partijen en D66 (Van Deth

en Geurts, 1989) en voor lidmaatschap van verenigin-

gen die sinds de Tweede Wereldoorlog sterk in aantal

zijn toegenomen, zoals culturele verenigingen, organi-

saties 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 jon-

gere generaties geen duidelijke afname is in maat-

2 In de internetbijlage worden nadere details gegeven over de meting van altruïstische waarden. 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2009/Vrijwilligerswerk_in_meervoud
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 postmaterialistische 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 stabili-
teit ervan hoog is. 
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schappelijke 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 ge-

neratieverschillen zijn dat waarschijnlijk niet verschil-

len in waarden, maar verschillen in andere zaken zoals

kerkelijkheid. Daarnaast komen verschillen tussen

jongeren en ouderen voort uit verschillen in de levens-

fase waarin zij verkeren. 

3.2 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 Ne-

derland onderzoek (zie tabel 3.2 tot en met 3.4). We kij-

ken in deze tabellen eerst naar de ‘brutoverschillen’

tussen geboortecohorten. Dit zijn de verschillen in vrij-

willige inzet zonder rekening te houden met verschil-

len 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. 

Generatieverschillen in maatschappelijke waarden 

Lidmaatschap 

Van het geboortecohort 1921-1930 is in 2002 70,5% lid

van minstens één maatschappelijke organisatie (zie ta-

bel 3.2). In het oudste geboortecohort is het percentage 

leden zelfs 79,2%. Nederlanders uit het jongste ge-

boortecohort (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 ‘brutoverschil’ van

32,2%). Ook blijkt dat de drie op een na jongste ge-

boortecohorten (geboren tussen 1961 en 1980) lid zijn

van een kleiner aantal maatschappelijke organisaties

dan het cohort 1921-1930.

De gin-gegevens uit 2003 maken het mogelijk tot op ze-

kere hoogte rekening te houden met verschillen in le-

vensfase en maatschappelijke waarden. We houden re-

kening 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 waar-

schijnlijk geen verklaring vormen voor de verschillen

tussen geboortecohorten. 

Tabel3 .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 1921–1930 ª 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. Bron: VU (GIN’03)
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Het blijkt dat de verschillen in lidmaatschap tussen ge-

boortecohorten ongeveer even groot blijven na contro-

le op allerlei levensomstandigheden en maatschappe-

lijke waarden (een ‘nettoverschil’ van 31%). Ook de

verschillen in het aantal lidmaatschappen kunnen niet

worden verklaard door maatschappelijke waarden. 

Vrijwilligerswerk 

In eerder onderzoek is herhaaldelijk vastgesteld dat

ouderen vaker vrijwilligerswerk doen en meer tijd be-

steden aan vrijwilligerswerk dan jongeren (Bekkers

2003b, 2005; Knulst en Van Eijck 2002, 2005; Dekker

et al. 2007). De laatste decennia is er bovendien een

sterke vergrijzing opgetreden onder vrijwilligers door-

dat met name mannen ouder dan 55 meer aan vrijwilli-

gerswerk 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 levensom-

standigheden en maatschappelijke waarden: dit ver-

schil is na controle niet significant meer. Het lagere

percentage vrijwilligers in het jongste geboortecohort

wordt met name verklaard door de lagere kerkelijke

betrokkenheid. Daarnaast verminderen de verschillen

enigszins door rekening te houden met sociaal vertrou-

wen.

De verschillen voor wat betreft kerkelijk vrijwilligers-

werk laten zich beter verklaren door verschillen in

leefomstandigheden en maatschappelijke waarden

dan de verschillen in vrijwilligerswerk buiten de kerk

(zie tabel 3.3). Dit laatste wordt vaker gedaan door Ne-

derlanders geboren tussen 1931 en 1961 dan door het

jongste geboortecohort. 

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 1921–1930 ª 11,1 38,1 38,6

geboren voor 1920 +12,6 –0,6 –5,4
a De referentiecategorie is: geboren 1921–1930. 

Bron: VU (GIN’03)

Tabel 3.3 Verschillen tussen geboortecohorten in vrijwilligerswerk, personen van 18 jaar en
ouder, 2005 (in procenten) 

Giften 

Er zijn ook grote verschillen zichtbaar tussen geboorte-

cohorten in giften aan maatschappelijke organisaties

(zie tabel 3.4). De waterscheiding ligt ongeveer bij het

geboortejaar 1930. Nederlanders geboren voor 1930 ge-

ven 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 verschillen groot en significant.

Levensfase–effecten nader in beeld 

In de voorgaande analyses zijn de effecten van levens-

fase en geboortecohort niet goed van elkaar te schei-

den doordat gegevens van slechts één meetmoment

zijn gebruikt. Door ook gegevens uit eerder gin-onder-

zoek in de analyse te betrekken wordt het mogelijk om

nadere uitspraken te doen over de rol van de levensfa-

se. We vergelijken dan Nederlanders uit dezelfde ge-

boortecohorten op verschillende punten in de tijd. 

alle vrijwilligerswerk kerkelijk vrijwilligerswerk         vrijwilligerswerk buiten de kerk
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Figuur 3.1 laat zien hoe de giften van verschillende ge-

boortecohorten 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 af-

gelopen tien jaar in alle geboortecohorten zijn geste-

gen, maar dat die stijging niet in alle geboortecohorten

even groot is geweest. Met name de jongste en de oud-

ste 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 nau-

welijks 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 levensom-

standigheden die plaatsvinden in de overgang naar vol-

wassenheid de giften hebben verhoogd. De jongste ge-

neratie 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 arbeids-

markt betreden en een gezin gevormd.De oudste gene-

ratie, 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. Al-

leen in de generatie geboren tussen 1941 en 1950 zijn

de giften nauwelijks toegenomen in de afgelopen tien

Generatieverschillen in maatschappelijke waarden 

Tabel 3.4 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 1921–1930 ª 587 165 523 28 257 152
geboren voor 1920 +331 +417 +271 +244 +215 +249
a De referentiecategorie is: geboren 1921–1930. 

Bron: VU (GIN’03)

Figuur 3.1 Giften aan maatschappelijke organisaties naar geboortecohort in 1995 en 2005 (in euro’s)

Bron: VU (GIN’97, ’07)
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jaar. Deze generatie was in 1995 al gesetteld. Deze cij-

fers bevestigen dat verschillen tussen geboortecohor-

ten te verklaren zijn vanuit verschillen in levensfase. 

3.3 Toenemende concentratie van vrijwillige

inzet? 

Hoe zijn de achtergronden van giften aan maatschap-

pelijke organisaties in de afgelopen tien jaar veran-

derd? We weten uit eerder onderzoek dat de samen-

hang 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 heb-

ben voorgedaan in de giften aan maatschappelijke or-

ganisaties. 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, fluctuaties 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.

De samenhang tussen leeftijd en vrijwillige inzet is tus-

sen 1995 en 2005 niet systematisch 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. Ook uit de mul-

tivariate analyse die in paragraaf 3.5 zal worden gepre-

senteerd worden blijkt dat het effect van leeftijd niet

toe- of afgenomen is over de jaren. 

De samenhang tussen kerkgang en vrijwillige inzet is

van 1995 tot 1999 aanvankelijk afgenomen, en daarna

substantieel sterker geworden. 

Figuur 3.2 laat de ontwikkeling vanaf 1999 duidelijk

zien voor giften. Overigens is de relatie tussen kerk-

gang enerzijds en geefgedrag en vrijwilligerswerk an-

derzijds in 2005 weer kleiner geworden. Uit de multi-

variate 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 toegeno-

men. 

Figuur 3.2   Gemiddelde gift naar kerkgang, personen van 18 jaar en ouder, 1999–2005 (in euro’s) 

-

Bron: VU (GIN’01, ’03, ’05, ’07)
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Het verband tussen het opleidingsniveau en het totaal-

bedrag dat aan goede doelen is gegeven lijkt niet aan

een systematisch patroon onderhevig, maar uit de

multivariate analyse van giften blijkt dat het effect van

het opleidingsniveau in de loop van de tijd is afgeno-

men. Het verschil tussen middelbaar – en lager – res-

pectievelijk hogeropgeleiden was in 2005 € 121; sinds

1995 is het verschil afgenomen met € 4 per jaar. In de
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periode 1975–1995 is de samenhang tussen het oplei-

dingsniveau en deelname aan vrijwilligerswerk afge-

nomen (Kraaykamp 1996). In 1975 waren de hogerop-

geleiden nog sterk oververtegenwoordigd onder vrij-

willigers, maar dit was minder sterk het geval in 1995.

Ook in de gin–data zijn de verschillen tussen oplei-

dingsniveaus in de deelname aan vrijwilligerswerk re-

latief klein. Dit betekent dat een toename van het ge-

middelde opleidingsniveau het beschikbare aantal vrij-

willigers 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 vrijwilli-

gers niet heeft doen toenemen. 

3.4 Tijd of geld, of allebei? 

Ten slotte gaan we in op de vraag of er een verschui-

ving 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). Burgers zouden vor-

men van maatschappelijke inzet die tijd kosten (vrij-

willigerswerk) verminderen en daarvoor in de plaats

ter compensatie hun giften verhogen. Eerder onder-

zoek op één tijdsmoment suggereert dat er geen afruil

plaatsvindt (Bekkers 2001). Wellicht wordt wel een af-

ruil zichtbaar in een longitudinale analyse van veran- 

deringen in vrijwilligerswerk en giften. 

Dit is echter onwaarschijnlijk. Op macroniveau is het

beeld als volgt. Het percentage vrijwilligers is in de ja-

ren 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. Tegelijkertijd zien we een sta-

bilisatie 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 comple-

mentariteit: een concentratie van giften onder vrijwilli-

gers. Dit verschil is in de loop van de tijd alleen maar

sterker geworden. In 1999 was 54% van alle giften aan

maatschappelijke organisaties afkomstig van Nederlan-

ders 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

gemeenschappelijke achterliggende factoren. Vrijwilli-

gers zijn net als donateurs vaker afkomstig uit kerkelijke

kring, zijn ouder, wonen vaker op het platteland, en be-

zitten 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 bij-

dragen, ook als rekening wordt gehouden met achterlig-

gende oorzaken (Bekkers en Bowman 2006). De stopzet-

ting van overheidssubsidies aan een groot aantal

maatschappelijke organisaties in 2005 is wellicht een

van de achtergronden van de toegenomen samenhang

tussen deelname aan vrijwilligerswerk en giften. 

Er is één specifieke groep in de bevolking waarin waar-

schijnlijk wel een afruil heeft plaatsgevonden. Dit is de

groep postmaterialisten. Zij waren sterk oververtegen-

woordigd in de ‘nieuwe sociale bewegingen’ die in de

jaren zeventig en tachtig opkwamen, zoals de vredes-

beweging, 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 organisaties, maar doen er niet

vaak vrijwilligerswerk voor. 

3.5 Prognose: giften aan maatschappelijke

organisaties in 2015 

Om een voorspelling te geven van de giften aan maat-

schappelijke organisaties in Nederland is een multiva-

riate analyse uitgevoerd van totale giften op basis van

alle gin–data (1995–2005). In deze analyse kon slechts

een beperkt aantal variabelen worden meegenomen,

omdat alleen dit in elk van de databestanden beschik-

baar was en op dezelfde wijze was gemeten. Deze ana-

lyse 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 leef-

tijdseffecten. Op grond van de multivariate analyse is

een drietal extrapolaties gemaakt van het gemiddelde

bedrag dat huishoudens in de periode 2005–2015 ge-

ven aan maatschappelijke organisaties (zie figuur 3.3). 

Generatieverschillen in maatschappelijke waarden 
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In de lineaire extrapolatie wordt de gemiddelde groei

uit de periode 1995–2005 doorgetrokken voor de ko-

mende 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 ver-

anderingen in de samenstelling van de bevolking,

maar trekken we de toegenomen concentratie van gif-

ten onder kerkelijke Nederlanders niet door.4

Volgens deze extrapolatie neemt het totaalbedrag ster-

ker 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 na-

der op in. Bij de derde extrapolatie wordt niet alleen re-

kening gehouden met de veranderende samenstelling

van de bevolking maar ook met de concentratie van

giften onder kerkelijke Nederlanders. In deze extrapo-

latie is de groei weer iets kleiner en liggen de gemiddel-

de jaarlijkse giften per huishouden in 2005 op € 306

(een groei van 2,6% per jaar). 

In figuur 3.4 ten slotte is te zien hoe de toename van

het gemiddelde bedrag volgens extrapolatie 3 is opge-

bouwd 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 opleidings-

expansie is net iets groter (€ 17), en compenseert daar-

mee geheel het negatieve effect van de secularisering. 

Figuur 3.3 Drie extrapolaties van gemiddelde giften aan maatschappelijke organisaties in de periode
2005–2015, personen van 18 jaar en ouder (in euro’s)

-

-Bron: VU (GIN’97, ’99, ’01, ’03, ’05, ’07)
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4 Schattingen van de bevolkingssamenstelling zijn gebaseerd op extrapolaties van kerklidmaatschappen (Becker en De Hart 2006; 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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Door het stijgende opleidingsniveau neemt het percen-

tage vrijwilligers dus niet toe, maar de giften aan goede

doelenorganisaties wel. Ook dit patroon is eerder ge-

vonden 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 ma-

ken. Deze generaties geven gemiddeld minder dan de

latere generaties. 

3.6 Conclusie 

Er zijn duidelijke verschillen in de mate van vrijwillige

inzet tussen jongere en oudere Nederlanders. Neder-

landers geboren vóór 1930 zijn vaker lid van maat-

schappelijke 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 ge-

neratie is gedeeltelijk te wijten aan generatieverschil-

len in sociaaldemografische kenmerken en maatschap- 

pelijke waarden. In het bijzonder blijkt dat de sterkere

kerkelijkheid en het hogere niveau van sociaal vertrou-

wen van oudere leeftijdsgroepen verklaren waarom zij 

vaker aan vrijwilligerswerk doen. Het gemiddeld ho-

gere opleidingsniveau van jongere generaties heeft

geen compenserend effect gehad op het aanbod aan

vrijwilligers, omdat het verband tussen opleidingsni-

veau en vrijwilligerswerk tussen 1975 en 1995 is afge-

nomen en vervolgens is gestabiliseerd. Evenmin heeft

het toegenomen postmaterialisme geleid tot meer vrij-

willigers, omdat postmaterialisten passieve vormen

van betrokkenheid als lidmaatschap en giften verkie-

zen boven vrijwilligerswerk. 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 re-

cent toegenomen. Een lager niveau van vrijwillige in-

zet 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 orga-

nisaties 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 gecom-

penseerd door positieve effecten van een toenemend

opleidingsniveau en een groeiende vergrijzing.

Generatieverschillen in maatschappelijke waarden 

Figuur 3.4 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) 
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plaatsbepaling

Lesley Hustinx 

Dit artikel is eerder verschenen in ViO,

Vrijwillige inzet Onderzocht, jaargang 2,

supplement 1, pag. 56-68.

Verdwijnt de oude, traditionele vrijwilliger, die zich trouw en loyaal wekelijks inzet voor de organisatie

om plaats te maken voor een nieuw soort vrijwilliger die zich alleen nog maar inzet voor korte klus-

sen, alleen als het hem of haar uitkomt en puur vanuit de motivatie om persoonlijke competenties te

ontwikkelen? Moeten vrijwilligersorganisaties als de Zonnebloem, het lokale museum en de sport-

verenigingen hun vrijwilligerswerk volledig anders gaan inrichten, omdat ze anders over tien jaar

geen enkele vrijwilliger meer over hebben? 

Omdat uit de praktijk van het vrijwilligerswerk al blijkt dat de situatie veel genuanceerder ligt dan dit,

onderzocht Lesley Hustinx in haar publicatie ‘Weakening organizational ties? A classification of styles

of volunteering in the Flemish Red Cross’, de kenmerken van de verschillende vrijwilligers van het

Rode Kruis, oud en nieuw. 

Zoals de auteur zelf aangeeft, is de aanleiding voor dit nadere onderzoek de kritische observatie dat

het debat over de verschillen tussen vrijwilligers in weinig genuanceerde termen gevoerd wordt. “Het

debat berust op een stereotiepe tweedeling tussen een ‘traditioneel’ en ‘nieuw’ type vrijwilliger, waar-

bij de kenmerken van beide types worden uitvergroot en gecontrasteerd. ‘Traditioneel’ wordt automa-

tisch gelijkgeschakeld met kenmerken als ‘langdurig’, ‘regelmatig’, ‘loyaal’, ‘altruïstisch’, ...; ‘nieuw’

staat voor ‘kortstondig’, ‘onregelmatig’, ‘vrijblijvend’, ‘zelfgeoriënteerd’, enz.” 

Hustinx onderzoekt de verschillende kenmerken bij de vrijwilligers van het Rode Kruis in Vlaanderen

en komt tot een heel divers beeld van de vrijwilligersstijlen bij de bestaande vrijwilligers. Zo onder-

scheidt zij gelegenheidsbijdragers, gevestigde bestuurders, betrouwbare medewerkers, dienstge-

richte kernvrijwilligers en kritische sleutelfiguren. Allemaal hebben zij een andere achtergrond die

bepaalt op welke manier ze betrokken (willen) zijn en blijven bij de organisatie. Ze verschillen daarin

ten aanzien van de tijd die ze beschikbaar hebben voor het doen van hun vrijwilligerswerk, ze hebben

andersoortige achtergronden, kennis en ervaring (zowel vanuit hun werkervaring als de levenserva-

ring die zij inbrengen) en allen verschillen ze in hun voorkeur voor de soort taken die zij graag uitvoe-

ren voor de organisatie. 

Deze pluralisering van de wijze waarop de vrijwilligers van het Rode Kruis, maar in feite alle burgers,

zich vandaag de dag vrijwillig willen engageren, betekent dat vrijwilligersorganisaties niet zozeer hun

aanbod in de organisatie helemaal om moeten gooien, maar dat zij veel meer aandacht moeten heb-

ben voor de variatie en op maat benadering van al deze verschillende vrijwilligersstijlen die in hun or-

ganisatie aanwezig zijn. Een gelegenheidsbijdrager vraagt om een andere vorm van aansturing en be-

geleiding, dan de dienstverrichte kernvrijwilliger. De eerste zal wat meer kenmerken vertonen van het

‘nieuwe’ type vrijwilliger en graag een wat kortere klus oppakken, met zichtbaar resultaat. De kern-

gerichte vrijwilliger haalt weer veel meer voldoening uit de langdurige betrokkenheid en de regelma-

tige aanwezigheid bij de organisatie en vindt het geen probleem om zich tweewekelijks of vaker in te

zetten; neemt zelfs graag een extra middag voor zijn rekening. 

De oplossing voor organisaties om over tien jaar nog voldoende vrijwilligers te hebben voor alle taken

vraagt dus niet van een organisatie om alle taken in kleine klusjes of korte-termijndoelen in te delen.

De uitdaging voor organisaties is veel meer het nadenken over hoe goed vrijwilligersmanagement

eraan bij kan dragen dat men iedere vrijwilliger kan geven wat hij nodig heeft om gemotiveerd zijn

taak te doen. Dus geen eenduidige regelingen meer, met roosters waar iedere individuele vrijwilliger

evenveel middagen aanwezig is. Er is hoogstwaarschijnlijk een groep binnen de organisatie die zich

graag op deze manier in blijft zetten. Maar er is ook een groep, die bij het zien van een dergelijk roos-

ter al heel snel besluit dat dit niet de plek of de organisatie is waar zij hun ‘ei’ kwijt kunnen. De conclu-

sie vanuit het onderzoek van Hustinx is daarin eenduidig: er zijn binnen organisaties al heel veel ver-

schillende typen vrijwilligers en in de komende jaren komen er alleen nog maar meer variaties bij.

Vrijwilligers verschillen in hun motivatie en vrijwilligersstijl en de vorm waarin zij betrokken willen zijn

bij de organisatie. Aandacht voor de wijze waarop de organisatie al deze verschillende vrijwilligers en

motivaties een eigen plek kan bieden, is een belangrijke stap naar het behouden van een divers en be-

trokken vrijwilligersbestand voor 2020 en verder.

Een empirische verkenning van een nieuw conceptueel kader 
Stijlen van vrijwilligerswerk in Rode Kruis Vlaanderen4
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Inleiding

In vergelijking met het traditionele vrijwilligerswerk

als een levenslang en veeleisend engagement, zou het

vrijwilligerswerk vandaag de dag steeds meer de ge-

daante aannemen van een kortlopende, sporadische,

en vrijblijvende inzet. Tegenwoordig, zo wordt gesteld,

is de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen afhanke-

lijk van persoonlijke interesses en behoeften, veeleer

dan van traditionele waarden als dienstbaarheid,

plichtsbesef of gemeenschapszin. In hun streven naar

zelfontplooiing eisen vrijwilligers een grotere keuze-

vrijheid en duidelijk afgebakende taken met tastbare

resultaten. Vrijwilligersactiviteiten moeten aanlokke-

lijk en gevarieerd zijn. In plaats van de klassieke inzet

voor zieken of bejaarden, kiezen vrijwilligers voor

‘trendy’ thema’s als HIV/AIDS, vluchtelingen, dieren-

rechten en andere ‘hot issues’ (zie, inter alia, Bennett,

1998; van Daal, 1994; Voyé, 1995; Gaskin, 1998; Kla-

ges, 1998; Safrit and Merrill, 2000; Wuthnow, 1998).

Deze verschuiving van ‘traditionele’ naar ‘nieuwe’

vormen van vrijwilligerswerk loopt parallel met de

bredere maatschappelijke transities van de laatste de-

cennia, door prominente sociologen geduid als een

evolutie van een eerste, eenvoudige, georganiseerde of

industriële moderniteit naar een tweede, reflexieve,

laat- of hoog-moderniteit (Beck, 1986/1992; Beck et al.,

1994, Beck et al., 2003; Beck & Lau, 2004; Castells,

2004; Crouch, 1999; Giddens, 1990, 1991; Held et al.,

1999; Wagner, 1994). Meer concreet zijn het vooral de

moderniseringsgestuurde processen van de-traditiona-

lisering, individualisering en secularisering die voor

deze kentering in het vrijwilligerswerk zorgen (Anheier

and Salamon, 1999: 46; Hacket and Mutz, 2002: 39).

Om de veelvoudige verschuivingen te typeren, wordt

gesproken van een overgang van traditionele, klassieke

of oude naar moderne of nieuwe (Olk, 1989; Jakob,

1993; Rommel et al., 1997; Hustinx, 2001), van collec-

tivistische naar individualistische (Eckstein, 2001),

van lidmaatschapsgebaseerde naar programmatische

(Meijs and Hoogstad, 2001), van kerkgerelateerde naar

werkgerelateerde (Dekker, 2002), of van geïnstitutio-

naliseerde naar zelfgeorganiseerde (Beck, 1997; Bröm-

me and Strasser, 2001) vormen van participatie.

De vrijwilligers van tegenwoordig: tussen

beeld en werkelijkheid

Hoewel het hier om wezenlijke veranderingen gaat,

valt het op dat het wetenschappelijk onderzoek over

deze vermoedelijke modernisering van het vrijwilli-

gerswerk nog op kruissnelheid moet komen. De empi-

rische kennis over hedendaagse vormen van vrijwilli-

gersengagement blijft voorlopig erg ‘anekdotisch’ van

aard bij gebrek aan systematisch (survey-)onderzoek

(Stolle & Hooghe, 2005: 159). De enkele kwalitatieve

studies die voorhanden zijn (o.a. Eckstein, 2001; Gas-

kin, 1998; Hustinx, 2001; Jakob, 1993; Wuthnow, 1998)

laten geen algemene uitspraken of historische vergelij-

kingen toe. Door deze gebrekkige empirische onder-

bouw valt het debat over ‘het vrijwilligerswerk nieuwe

stijl’ dan ook ten prooi aan (minstens) twee belangrijke

misverstanden. Vooreerst, en parallel met de meer alge-

mene theoretische beschouwingen over de huidige fase

van maatschappelijke verandering, blinkt de discussie

uit in “radical before-and-after theorizing” (Heelas, 1996:

3), als zou een (ver)oude(rde) praktijk worden vervan-

gen door een compleet nieuwe realiteit. Hieruit volgt

dat de discrepantie tussen beeldvorming over vrijwilli-

gerswerk en de vrijwilligersrealiteit steeds sterker toe-

4

Stijlen van vrijwilligerswerk in Rode Kruis - Vlaanderen
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van een nieuw conceptueel
kader

Lesley Hustinx
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neemt. De discussie zit gekneld tussen twee ‘vrijwilli-

gersgedrochten’ die als het ware een eigen leven zijn

gaan leiden, los van wat zich in werkelijkheid voordoet.

Enerzijds beoordelen we de (veranderende) realiteit op

basis van een geromantiseerd beeld van ‘de vrijwilli-

gers van vroeger’: de onbaatzuchtigheid zelve, erg ge-

dienstig, vol overgave, en voor het leven aan een be-

paalde organisatie gekluisterd. In vergelijking met dit

ideaalbeeld kan het alleen maar slecht gesteld zijn met

‘de vrijwilligers van tegenwoordig’. Anderzijds gaan we

gebukt onder de tirannie van de nieuwe vrijwilliger: het

moet allemaal korter, projectmatiger, flexibeler, leuker,

voordeliger, en gemakkelijker (en in extremis volgens

de Amerikaanse formule get-in, get-a-T-shirt, get-out - cf.

Meijs, 2003). Het eigenlijke organisatorische werk

wordt hoe langer hoe meer ondergeschikt aan de wen-

sen en grillen van deze nieuwe ‘klantkoning’. Vinding-

rijke omschrijvingen als de ‘zappende, shoppende of

virtuele vrijwilliger’, de ‘draaideur’- of ‘afvinkvrijwilli-

ger’ blazen het debat ontegensprekelijk een nieuwe

adem in, maar maken het normaal functioneren van de

vrijwilligersorganisatie tezelfdertijd onmogelijk. Het

populaire onderscheid tussen traditionele en nieuwe

vrijwilligers lijkt dus wel een patstelling. Om eraan te

ontsnappen, volstaat het echter te erkennen dat vrijwil-

ligerswerk een relatief en rekbaar begrip is. Het is “a

matter of degree” (Smith, 1981)1. In plaats van vast te

houden aan de tegenstelling tussen een traditioneel en

nieuw containerbegrip, biedt de veronderstelling van

een groeiende diversiteit aan stijlen van vrijwilligheid

(Rommel et al., 1997) een veel vruchtbaarder uitgangs-

punt. Ten tweede valt het op dat de veranderende aard

van het vrijwilligerswerk hoofdzakelijk wordt herleid

tot een mentaliteitswijziging bij de vrijwilligers zelf: ze

zijn zich ‘anders’, of zelfs ‘afwijkend’ gaan opstellen.

Gevoed door een eenzijdig-pessimistische interpretatie

van het individualiseringsproces worden de vrijwilli-

gers van vandaag nogal gemakkelijk afgeschilderd als

individualistisch, zelfingenomen, berekend maar onbe-

rekenbaar, consumentistisch, sensatiebelust, enzo-

voort. De wijzigende context waarin het vrijwilligers-

werk zich situeert, blijft in de hele discussie echter op-

vallend uit het vizier. Het lijkt nochtans erg logisch om

recente ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk ook te

begrijpen in relatie tot de bredere veranderingen die

zich voordoen in de individuele leefsituatie van de vrijwil-

ligers enerzijds en de wijze waarop het vrijwilligerswerk

wordt georganiseerd anderzijds.

Naar een nieuwe onderzoeksagenda

Op basis van deze korte probleemschets kan dus wor-

den gesteld dat de nood aan een meer verfijnd vocabula-

rium enerzijds, en aan een bredere vrijwilliger- én orga-

nisatiegewijze contextualisering anderzijds de twee

grootste pijnpunten zijn waaraan elk onderzoek naar

hedendaagse verschijningsvormen van vrijwilligers-

werk het hoofd moet bieden. Een eerste aanzet tot het

in praktijk brengen van deze nieuwe onderzoeksagen-

da werd gegeven in het kader van een doctoraatsstudie

over stijlen van vrijwilligheid bij de vrijwilligers van

Rode Kruis - Vlaanderen (Hustinx, 2003), uitgevoerd

aan het Departement Sociologie van de K.U. Leuven

met steun van het Fonds voor Wetenschappelijk On-

derzoek - Vlaanderen. Meer concreet werd in het voor-

jaar van 2000 een uitgebreide mondelinge enquête af-

genomen bij een representatief staal van 652 vrijwilli-

gers van Rode Kruis - Vlaanderen. Hieronder volgt een

beknopt overzicht van de belangrijkste onderzoeks-

stappen en resultaten.

Een typering van stijlen van vrijwilligheid bij

de vrijwilligers van Rode Kruis - Vlaanderen

Om ‘stijlen van vrijwilligheid’ empirisch in kaart te

kunnen brengen, worden vier sleutelcriteria geformu-

leerd met betrekking tot de inhoud en vorm van de he-

dendaagse vrijwillige inzet (voor een uitgebreide dis-

cussie, zie: Hustinx, 2003; Hustinx & Lammertyn,

2003).

Inhoudelijk worden stijlen van vrijwilligheid begrepen

als een biografisch ingebedde realiteit. Deze ‘biografi-

sche match’ verwijst naar de dubbele veronderstelling

dat (1) er een wisselwerking bestaat tussen enerzijds

de objectieve leefomstandigheden van de vrijwilligers

(bijvoorbeeld familie- en tewerkstellingssituatie, invul-

ling van de vrije tijd) en anderzijds hun subjectieve inge-

steldheid (bijvoorbeeld persoonlijke interesses of ambi-

ties, waarden of geloofsovertuigingen, subjectieve

tijdsdruk), en (2) deze als een filter functioneert tussen

vrijwilliger, organisatie, en een bepaalde vrijwilligers-

stijl. Het is, met andere woorden, de gemene deler tus-

Stijlen van vrijwilligerswerk in Rode Kruis - Vlaanderen

1 Cnaan, Handy & Wadsworth (1996) situeren vrijwilligerswerk op een continuüm van een ‘strenge’ naar een ‘soepele’ definitie, en dit op basis van
vier verschillende categorieën: (1) de mate van keuzevrijheid (geen verplichting - mag afgedwongen worden); (2) de mate van beloning (geen be-
loning - geldelijke beloning mag); (3) de mate van structuur (in georganiseerd verband - individuele initiatieven); (4) de mate van externe gericht-
heid (gericht op anderen of de bredere samenleving - mag gericht zijn op eigenbelang).
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sen de objectieve beschikbaarheid en de subjectieve be-

reidheid van de vrijwilligers.

De vormelijke criteria hebben betrekking op het meer-

gelaagde (multilevel), meerdimensionale (multidimensi-

onal), en meervoudige (multiform) karakter van het vrij-

willigerswerk.

• Meergelaagd: om variaties in stijlen van vrijwillig-

heid in kaart te kunnen brengen, moet vooreerst

een onderscheid worden gemaakt tussen een objec-

tief-structureel (de organisatie van het vrijwilligers-

werk, het gedrag van de vrijwilliger) en een subjec-

tief-motivationeel niveau (de cultuur of ingesteldheid

van de vrijwilliger).

• Meerdimensionaal: verder moeten verschillende

subdimensies of deelaspecten van het vrijwilligers-

werk in acht worden genomen. De zes belangrijkste

dimensies die in de internationale literatuur aan

bod komen zijn: (1) het biografisch referentiekader

van de vrijwilliger (cf. de biografische match - van

een gestandaardiseerde naar een geïndividualiseer-

de levensloop); (2) de motivationele basis van het

vrijwilligerswerk (van gemeenschappelijk naar

meer zelf-georiënteerd); (3) de duur en intensiteit

van het engagement (van langdurig, frequent en sta-

biel naar kortlopend, onregelmatig, en flexibel); (4)

de organisatorische context (van een sterke leden-

binding naar een bemiddelingsstructuur tussen vrij-

williger en project of activiteit); (5) de keuze van ac-

tiviteit en actieterrein (van traditionele, ideologisch-

religieuze vormen van groepssolidariteit naar

nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid op ba-

sis van gedeelde probleemsituaties en leefstijlen);

(6) de verhouding tot betaalde arbeid en beroeps-

krachten (van amateurisme naar professionalisme).

(Voor een uitgebreide discussie: zie Hustinx en

Lammertyn, 2003.)

• Meervorming: in plaats van de gebruikelijke polarise-

ring tussen ‘oud/traditioneel’ en ‘nieuw/modern’

vrijwilligerswerk, wordt er beter uitgegaan van een

radicale pluralisering van hedendaagse vrijwilligers-

stijlen. Welke vormen het vrijwilligerswerk in wer-

kelijkheid precies aanneemt, blijft echter een empi-

risch vraagstuk dat voor elke organisatie afzonder-

lijk moet worden onderzocht.

Deze criteria vormen meteen ook de leidraad voor een

typering van het vrijwilligerswerk bij Rode Kruis -

Vlaanderen, onze case-studie. Er wordt vertrokken van

het ‘meergelaagde’ karakter van het vrijwilligerswerk,

oftewel van het formele onderscheid tussen objectieve

(de vorm van het vrijwilligerswerk) en subjectieve vrij-

willigerskenmerken (de cultuur van de vrijwilliger).

Binnen deze twee hoofdcategorieën worden dan ver-

volgens verschillende dimensies in kaart gebracht. Ta-

bel 1 toont een overzicht van de verschillende variabe-

len. De cultuur van de vrijwilliger bestaat uit 11 ge-

sommeerde Likertschalen2, die gegroepeerd kunnen

worden in vier centrale dimensies: de mate van be-

trokkenheid van de vrijwilligers, de motieven voor

vrijwilligerswerk, de visie op de organisatie en de tole-

rantie ten opzichte van bepaalde eisen die de organisa-

tie kan stellen.

2 Deze werden geconstrueerd op basis van een exploratieve factoranalyse met promax rotatie. De weerhouden items hebben een factorlading gro-
ter dan .35 en de finale factoroplossing vertoont een eenvoudige structuur (zie Hustinx, 2003: 194-206).

Stijlen van vrijwilligheid

Objectief: de vorm van het vrijwilligerswerk Subjectief: de cultuur van de vrijwilliger

• Anciënniteit
• Frequentie inzet
• Aantal uren inzet (per maand)
• Bestuursfuncties
• Aantal hoofdactiviteiten
• Soort vrijwilligersactiviteiten

Vier groepen van houdingen & opvattingen
• Mate van betrokkenheid

Loyaliteit, toewijding, kieskeurigheid, vrij-
blijvendheid

• Motieven
Erkenning, voldoening, zelfontplooiing

• Visie op organisatie
Missie RKV, mate van bureaucratie RKV

• Tolerantie t.o.v. eisen die RKV kan stellen
Eisen m.b.t. deskundigheid vrijwilliger, ei-
sen m.b.t. intensiteit van inzet

Tabel 1: Stijlen van vrijwilligheid bij de vrijwilligers van Rode Kruis - Vlaanderen: Een typering op basis van 
objectieve en subjectieve vrijwilligerskenmerken.
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In een eerste analysestap worden de 11 verschillende

houdingen en opvattingen van de vrijwilligers gegroe-

peerd door middel van een exploratieve clusteranalyse

(Ward’s minimum variance method). Hieruit resulteren

vier verschillende attitudeclusters. Om de vrijwilligers-

culturen die hiermee overeenstemmen te identificeren,

vergelijken we de gemiddelde scores op de afzonderlijke

attitudeschalen in bijlage 1. Hierbij moet worden opge-

merkt dat deze verschillen in gemiddelden een louter

descriptieve rol spelen, zonder iets over de kwaliteit van

de clusteroplossing te zeggen (Aldenderfer & Blashfield,

1984; Milligan, 1996). Hoewel de paarsgewijze vergelij-

kingen doorgaans significant zijn, vertegenwoordigen ze

geen uitgesproken contrasten. De vier clusters verschil-

len het sterkst wat betreft de beoordeling van de mate

van bureaucratie in Rode Kruis - Vlaanderen, alsook de

mate van toewijding die de vrijwilligers aan de dag leg-

gen. Met betrekking tot de overige schalen is het onder-

scheid tussen de clusters veel kleiner.

Ruwweg meten de gegroepeerde variabelen de mate

van identificatie met de organisatie en het vrijwilligers-

gebeuren enerzijds, en de mate van ondergeschiktheid

aan de noden van de organisatie anderzijds (voor een

uitgebreide discussie: zie Hustinx & Lammertyn, 2004)

zoals te zien in tabel 2. Op basis van de meest uitge-

sproken kenmerken per cluster kunnen we van een on-

voorwaardelijke (26,2 procent), kritische (21,3 pro-

cent), betrouwbare (33,9 procent) en afstandelijke

(18,6 procent) cultuur van de vrijwilliger spreken. Een

onvoorwaardelijke ingesteldheid stemt overeen met een

sterke mate van identificatie en ondergeschiktheid.

Een kritische opstelling verwijst naar een kritische eva-

luatie van het organisatorische reilen en zeilen, doch

gaat evenzeer gepaard met een sterke mate van identi-

ficatie en ondergeschiktheid. Betrouwbare vrijwilligers

worden dan weer gekenmerkt door hun matige identi-

ficatie met, en ondergeschiktheid aan de organisatie.

Een afstandelijke ingesteldheid, ten slotte, getuigt van

een erg zwakke identificatie en dienstbaarheid.

In een tweede analysestap worden deze vier vrijwilli-

gersculturen gecombineerd met een reeks gedragsvari-

abelen om tot een empirische classificatie van vijf ver-

schillende stijlen van vrijwilligerswerk bij de vrijwilli-

gers van Rode Kruis - Vlaanderen te komen. In bijlage

2 wordt een overzicht gegeven van de frequentieverde-

lingen van deze vijf vrijwilligersstijlen voor de ver-

schillende subdimensies. Hieruit blijkt dat het populai-

re onderscheid tussen traditioneel en nieuw vrijwilli-

gerswerk op zijn minst genuanceerd moet worden.

Achter beide stereotiepen gaat een veel ruimere diver-

siteit aan vrijwilligersprofielen schuil. Uit de analyses

komen maar liefst vijf verschillende types van Rode-

Kruisvrijwilligers tevoorschijn, die duidelijk onder-

scheiden posities innemen van de rand naar de kern

van de organisatie, welke te zien zijn in tabel 3.

Aan de rand van de organisatie situeren zich ten eerste

de gelegenheidsbijdragers (21,3 procent). Deze groep

van vrijwilligers neemt deel op een onregelmatige en

eerder beperkte basis, en voelt zich maar weinig ver-

bonden met de organisatie of het vrijwilligerswerk.

Deze eerder losse vorm van engagement is echter niet

noodzakelijk van korte duur: iets meer dan eenderde

van de vrijwilligers in deze groep is al minstens vijf

jaar bij het Rode Kruis. De term ‘bijdrager’ beklem-

toont dat dit vrijwilligerstype wel af en toe een (in tijd

en omvang beperkte) bijdrage levert, maar voorts niet

echt bij het vrijwilligersgebeuren betrokken is.

Stijlen van vrijwilligerswerk in Rode Kruis - Vlaanderen

Onvoorwaardelijk
Sterke mate van identificatie en on-

dergeschiktheid.
26,2%

Kritisch

Kritische evaluatie gepaard met 

sterke identificatie en 

ondergeschiktheid

21,3%

Betrouwbaar
Matige identificatie en 

ondergeschiktheid
33,9%

Afstandelijk
Erg zwakke identificatie en 

dienstbaarheid
18,6%

Tabel 2: Identificatie en ondergeschiktheid bij Rode Kruis - Vlaanderen.
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Vervolgens nemen twee types van vrijwilligers een tus-

senpositie in. Vooreerst is er de groep van gevestigde be-

stuurders (8,9 procent). Zoals de term al duidelijk

maakt, blijft hun engagement doorgaans beperkt tot

bestuursfuncties. Ze zijn vooral betrokken in vergade-

ren en besluitvorming, en zijn over het algemeen niet

overdreven intensief met hun vrijwilligerswerk bezig.

Voorts zijn deze vrijwilligers een vaste waarde in de or-

ganisatie. Bijna de helft is al meer dan tien jaar bij het

Rode Kruis. Desalniettemin geeft deze groep blijk van

een eerder afstandelijke ingesteldheid. De midden-

groep bestaat ten tweede uit betrouwbare medewerkers

(19,4 procent). Deze vrijwilligers blinken vooral uit in

de gematigdheid van hun engagement. Ze zijn geen su-

pervrijwilligers, maar ze zijn een betrouwbare bron

van inzet. Ze zijn geëngageerd op een redelijk stabiele

basis, en ze identificeren zich matig tot sterk met het

vrijwilligerswerk. De term ‘medewerker’ benadrukt

de eerder ondergeschikte rol die ze in het Rode Kruis

vervullen - ze blijven namelijk opvallend afwezig in

het organisatorische en leidinggevende werk.

Schuiven we op naar het centrum van het vrijwilligers-

gebeuren, dan vallen er nog twee andere stijlen van

vrijwilligheid te onderkennen. Aan de ene kant kan

Rode Kruis - Vlaanderen rekenen op een grote groep

van dienstgerichte kernvrijwilligers (35,4 procent). Zij

vormen de frontlinie als het op de werkelijke hulpver-

lening aankomt. Het zijn kernvrijwilligers omdat ze

erg vaak en erg veel tijd in het vrijwilligerswerk ste-

ken. Ze zetten zich bovendien vol overgave in en zijn

zeer sterk bij de organisatie en het vrijwilligerswerk

betrokken. Een opvallende vaststelling is dat, hoewel

deze vrijwilligerscategorie het grootste aandeel nieuwe

vrijwilligers telt (een vierde is hoogstens twee jaar bij

het Rode Kruis, slechts een derde is meer dan vijf jaar

actief), dit niet wegneemt dat ze een zeer prominente

plaats in het vrijwilligersgebeuren inneemt. Aan de an-

dere kant wordt de kern bevolkt door kritische sleutelfi-

guren (15,0 procent). Hoewel deze vrijwilligers uitblin-

ken in een quasi-permanente en all-round inzet, staan

ze het meest kritisch ten opzichte van het functioneren

van de organisatie. Maar het woordje kritisch verwijst

tezelfdertijd naar het feit dat ze een kritische rol spelen

voor het voortbestaan van Rode Kruis - Vlaanderen. Ze

zijn als het ware de sleutelfiguren die zich op een bijna

dagelijkse basis met de kernactiviteiten van de organi-

satie bezighouden - met name het leidinggevende, or-

ganisatorische en administratieve werk. Zoals de ge-

vestigde bestuurders zijn ook deze manusjes-van-alles

overwegend op zeer lange termijn geëngageerd.

Deze korte typering maakt bovenal duidelijk dat het

gebruikelijke onderscheid tussen traditionele en nieu-

we vrijwilliger een veel te zwart/witte vereenvoudi-

ging van de vrijwilligersrealiteit is, en dat we dus moe-

ten denken in termen van een veel grotere verschei-

denheid. Een beperkt engagement is niet noodzakelijk

synoniem met een kortstondige, kieskeurige, vrijblij-

vende, afstandelijke, wispelturige, eigengereide, zelf-

georiënteerde... vorm van inzet. Omgekeerd vallen

klassieke vrijwilligersdeugden als langlopend, vol

Gelegenheidsbijdragers
Onregelmatige en beperkte 

deelname en weinig verbondenheid
21,3%

Gevestigde bestuurders
Engagement beperkt tot 

bestuursfuncties
8,9%

Betrouwbare medewerkers
Gematigd engagement doch 

betrouwbare inzet
19,4%

Dienstgerichte kernvrijwilligers
Geven veel tijd aan vrijwilligers-

werk en vol overgave
35,4%

Kritische sleutelfiguren

Hebben een kritische blik, maar

spelen een kritische rol in het 

voortbestaan

15,0%

Tabel 3: Vrijwilligersstijlen bij Rode Kruis - Vlaanderen.
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overgave, intensief, loyaal, betrokken, standvastig, op-

offeringsgezind ook niet noodzakelijk samen.

Een verklaring van variaties in stijlen van

vrijwilligheid bij de vrijwilligers van Rode

Kruis - Vlaanderen

Rest nog de vraag hoe je kunt voorspellen tot welke

vrijwilligersstijl een lukrake Rode-Kruisvrijwilliger be-

hoort. Ligt dit louter aan de verschillende mentaliteit

van de vrijwilligers, zoals in de gangbare discussie over

de nieuwe vrijwilliger graag wordt beweerd? En/of zijn

het de mogelijkheden en beperkingen die hun leefsitu-

atie biedt? En/of stuurt de organisatie de vrijwilligers

in een bepaalde richting? Om deze vraag te beantwoor-

den, hebben we een verklaringsmodel opgesteld op ba-

sis van enerzijds een aantal kenmerken met betrekking

tot de objectieve beschikbaarheid en de subjectieve be-

reidheid van de vrijwilliger (cf. de centrale veronder-

stelling van een ‘biografische match’), en anderzijds

een aantal organisatiekenmerken (voor een gedetail-

leerd overzicht van alle variabelen: zie Hustinx, 2003:

251-259). Om het effect van beide reeksen predictoren

op de variatie in stijlen van vrijwilligerswerk te schat-

ten, wordt gebruik gemaakt van een logistische regres-

sie via de CATMOD-procedure van het statistische

programma SAS (een logit analyse). De parameters zijn

echter nogal moeilijk te interpreteren omdat de te ver-

klaren variabele niet de kans op het behoren tot een

bepaald type vrijwilliger is, maar wel de kansverhou-

ding tussen het behoren tot een bepaalde categorie ver-

sus het behoren tot een andere categorie. Daarom wer-

den de effectparameters via een door het ISPO3 uitge-

werkte procedure (Swyngedouw, 1989; op basis van

Kaufmann & Schervisch, 1986, 1987) omgezet in afwij-

kingen van het gemiddelde percentage (verschillen in

percentage punten). De effecten van het behoren tot

een bepaalde categorie van een predictor op het beho-

ren tot een bepaalde stijl van vrijwilligerswerk worden

weergegeven in bijlagen 3 en 4.

Vooreerst wordt in bijlage 3 een algemeen overzicht ge-

geven van de sterkte van het effect van elk van de pre-

dictoren in hun geheel op de vrijwilligerstypologie. De

sterkte van de kenmerken in hun geheel kan afgelezen

worden uit de verhouding L2/df. Hoe groter dit getal,

des te sterker het globale effect. Als we puur naar de

sterkte van deze globale effecten gaan kijken, moeten

we besluiten dat de organisatie het grootste gewicht

uitoefent op de verschillen in stijlen van vrijwilligheid,

máár dat die invloed gestuurd wordt door een aantal

voorwaarden en omstandigheden aan de kant van de

vrijwilliger. In deze zin fungeert de (objectieve én sub-

jectieve) biografische inbedding van de vrijwilligers in-

derdaad als een soort filter tussen vrijwilliger, organi-

satie, en vrijwilligersstijl, zoals theoretisch vooropge-

steld.

Als we vervolgens in bijlage 4 ook naar de richting van

de effecten kijken, kunnen een vijftal mechanismen

worden onderscheiden4.

Vooreerst zijn stijlen van vrijwilligheid een kwestie

van de objectieve beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Ze moeten, met andere woorden, over voldoende én

voldoende voorspelbare tijdsreserves beschikken. In

dit opzicht kan een betaalde job de goede intenties van

de vrijwilligers duidelijk dwarsbomen. Flexibele werk-

omstandigheden, zeker in combinatie met een voltijd-

se job, vormen een serieuze rem op meer intensieve

engagementen.

Ten tweede hangt het type van engagement samen met

de beroepsgebonden kennis en vaardigheden van de vrij-

willigers. Het valt sterk op dat Rode Kruis - Vlaanderen

vijfmaal meer semi- en ongeschoolde arbeiders aan-

trekt, dan hun deelname in het vrijwilligerswerk in het

algemeen zou doen vermoeden. De analyses wijzen uit

dat arbeiders de grootste kans hebben om tot de groep

van dienstverlenende kernvrijwilligers te behoren, ter-

wijl professionelen het vaakst gelegenheidsmedewer-

kers zijn. Verder wordt het onderscheid tussen hoofd-

arbeid en handenarbeid weerspiegeld in administratie-

ve versus uitvoerende taken. Deze samenhangen doen

vermoeden dat, zeker in een sterk geprofessionaliseer-

de organisatie als Rode Kruis - Vlaanderen, de drempel

tot deelname veel lager is voor de hogere beroepsklas-

Stijlen van vrijwilligerswerk in Rode Kruis - Vlaanderen

3 Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek, Centrum voor Survey Methodologie, Departement Sociolgie, K.U. Leuven, België. Met dank
aan Prof. Dr. Jaak Billiet voor de statistische ondersteuning.

4 Deze zijn uitgedrukt als een verschil in percentage voor een bepaalde categorie van de onafhankelijke variabele ten aanzien van het gemiddelde
percentage voor de respectievelijke stijlen van vrijwilligerswerk. Hierbij moet worden opgemerkt dat de grootte van het verschil geïnterpreteerd
dient te worden in functie van het gemiddelde resultaat van de verschillende vrijwilligersstijlen. Zo is een verschil van bijvoorbeeld 5 procent ten
opzichte van een gemiddelde van 20 procent slechts half zo belangrijk als een even groot verschil voor eenzelfde afwijking van een gemiddelde
van 10 procent. In het eerste geval betekent dit immers in die bepaalde categorie van de onafhankelijke variabele een verschil van ongeveer 25
procent ten opzichte van het gemiddeld resultaat, terwijl dit in het tweede geval een verschil van ongeveer 50 procent betekent in vergelijking
met het gemiddeld resultaat.
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sen. Aangezien professionelen reeds over de vereiste

kennis en vaardigheden beschikken, kunnen ze vlot op

en af de vrijwilligerskar springen, terwijl andere be-

roepscategorieën door een aanzienlijke opleidingspro-

cedure moeten gaan vooraleer ze toegang tot het vrij-

willigerswerk krijgen.

Ten derde variëren stijlen van vrijwilligerswerk ook in

functie van de leeftijdsgebonden ervaring die de vrijwilli-

ger opbouwt. Jonge vrijwilligers zijn vooral terug te vin-

den in het ondersteunende werk. Hoewel eenderde van

de bevraagde Rode-Kruisvrijwilligers tussen 15 en 26

jaar oud is - ongeveer het dubbele van hun deelname in

de gemiddelde Vlaamse vrijwilligersorganisatie -, wor-

den bestuurlijke en leidinggevende functies doorgaans

vervuld door oudere en meer ervaren vrijwilligers met

een langere staat van dienst. Doorgroeimogelijkheden

binnen de organisatie zijn gebonden aan opleidingsver-

eisten, professionele vaardigheden en persoonlijk-

heidskenmerken waarover jonge vrijwilligers nog on-

voldoende beschikken.

Tot slot blijkt er ook sprake te zijn van verschillende

smaken voor vrijwilligerswerk. Hier vinden we wel trek-

jes van het nieuwe vrijwilligersprofiel. Randvrijwilli-

gers uiten hun solidariteit vaker door geld te storten

voor een goed doel, en ze zijn doorgaans iets minder

sterk op anderen gericht; terwijl kernvrijwilligers zich

uitermate solidair opstellen en een grote kans hebben

om op klassieke terreinen actief te zijn - denk aan de

zorg voor zieken, bejaarden of personen met een han-

dicap, het vrijwilligerswerk binnen een kerkgemeen-

schap.

Dit samenspel tussen de achtergrondkenmerken van

de vrijwilligers en hun stijl van vrijwilligheid in acht

genomen, wijzen de analyses verder uit dat naarmate

vrijwilligers meer naar de kern opschuiven, de greep

van de organisatie op het type van engagement ver-

sterkt: er is een effect van de verschillende Rode-

Kruisdiensten die we in het onderzoek hebben betrok-

ken, van het aantal vrijwilligers dat de lokale afdeling

telt, en van het organisatieniveau waarop de vrijwilli-

gers participeren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de vrijwil-

ligers uit de Hulpdienst de grootste kans hebben om

een ‘dienstgerichte kernvrijwilliger’ te zijn. Gezien in-

terventies in rampomstandigheden één van de kernac-

tiviteiten van deze dienst uitmaken, is de onvoorwaar-

delijke paraatheid van de hulpdienstvrijwilligers ech-

ter geen overbodige luxe. Of nog: de intuïtieve

veronderstelling dat in kleine afdelingen meer werk op

de schouder van elke vrijwilliger rust, wordt niet be-

vestigd. Terwijl grote afdelingen (meer dan 50 vrijwilli-

gers) de grootste kans hebben op ondersteunende kern-

engagementen, en de kleinste kans op randvrijwilli-

gers, moeten kleine afdelingen (minder dan 25

vrijwilligers) hun basisactiviteiten het vaakst ‘uitbeste-

den’ door middel van tijdelijke bijdragen van gelegen-

heidmedewerkers. De kans op kernengagementen is

hier het kleinst. De bevindingen tonen meer algemeen

aan dat de vrijwilligersorganisatie tot op zekere hoogte

oogst wat ze zelf zaait, op voorwaarde dat ze eerst

vruchtbare grond vindt, uiteraard.

Vrijwilligerswerk vandaag: geen ‘of/of’-kwestie

We mogen dus besluiten dat het vrijwilligerswerk geen

‘of/of’-kwestie is. De werkelijkheid is veel complexer

dan een rechtlijnig onderscheid tussen traditioneel en

nieuw, of tussen vrijwilliger en organisatie doet ver-

moeden. De wijze waarop mensen aan vrijwilligers-

werk doen, moet worden begrepen als een ingewik-

keld en dynamisch samenspel van enerzijds de klassie-

ke groepsgebonden kenmerken, maar anderzijds

evengoed de individuele mogelijkheden en beperkin-

gen die voortvloeien uit de leef- en werkomstandighe-

den van mensen, de verschillende voorkeuren en prio-

riteiten van de vrijwilligers, en eerder situatiegebon-

den invloeden in termen van doorgroeimogelijkheden

binnen de organisatie en ervaringen in een specifieke

vrijwilligerssetting en groep. En hiermee eindigen we

ver weg van eenduidige verhalen in termen van de op-

mars van een nieuw, eigenzinnig en losbandig type

vrijwilliger.
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Aantal
items

Cron-
bach’s
α

Min-
max
range

Alge-
meen
gemid-
delde

SD CL1 CL2 CL3 CL4 RÇ (*)

Visie op organisatie

Missie RKV 4 .70 1-5 3.2 .96 3.7
++

3.5
++

3.0
--

2.9
--

.11

Mate van bureaucratie RKV 7 .80 1-7 3.2 1.1 2.4
--

4.1
++

2.9
+ -

3.8
+

.41

Motieven

Erkenning 6 .78 1-5 2.8 .86 3.5
++

2.9
+ -

2.5
--

2.5
--

.26

Voldoening 6 .78 1-5 4.0 .69 4.5
++

4.1
+

3.8
+ -

3.6
--

.25

Zelfontplooiing 5 .72 1-5 3.7 .77 4.1
++

3.9
++

3.5
--

3.3
--

.14

Mate van betrokkenheid

Loyaliteit 6 .77 1-5 3.7 .77 4.2
++

3.8
+

3.4
--

3.2
--

.26

Toewijding 3 .67 1-7 5.8 1.1 6.5
++

5.9
+ -

5.8
+ -

4.2
--

.52

Kieskeurigheid 5 .62 1-5 3.2 .79 2.7
--

3.1
+ -

3.3
+ -

3.5
++

.13

Vrijblijvendheid 6 .62 1-7 3.7 .91 3.3
--

3.5
--

4.0
++

3.9
++

.10

Tolerantie t.o.v. eisen die RKV kan stellen

Eisen m.b.t. deskundigheid 5 .71 1-5 4.4 .68 4.6
++

4.4
--

4.4
--

4.2
--

.03

Eisen m.b.t. intensiteit van inzet 4 .69 1-5 2.1 .87 2.3
++

2.1
--

2.0
--

2.3
++

.03

% van totaal (N = 652) 26.2 21.3 33.9 18.6

Bijlage 1. Vier vrijwilligersculturen volgens hun gemiddelde scores op 11 gesommeerde Likert-scha-
len (een hoge score stemt overeen met een sterke positieve houding).

(++/+/+ -/-/--) Tukey’s Studentized Range (HDS) test voor paarsgewijze verschillen in gemiddelde scores: verschillende tekens wijzen op sig-
nificante verschillen tussen de clusters op een 0.5 significantieniveau. De rankings zijn gebaseerd op relatieve vergelijkingen tussen de clus-
ters, en niet op hun afzonderlijke positie op de schalen.
(*) Algemene R2 = .23; alle ANOVA-testen zijn significant op .001-niveau.
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Stijlen van vrijwilligheid bij RKV* Totaal

I II III IV V 100%

21.3% 8.9% 19.4% 35.4% 15.0% N=652

Anciënniteit***

0-2 jaar 18.0 4.7 18.8 25.5 2.9 17.3

3-5 jaar 45.1 28.2 45.3 39.9 14.9 37.3

6-10 jaar 13.7 19.9 21.2 15.9 28.0 18.7

> 10 jaar 23.2 47.2 14.7 18.7 54.2 26.7

Frequentie***

Eens of meerdere keren per jaar 94.3 46.9 38.5 9.6 0.0 24.5

Eens of meerdere keren per maand 0.0 25.8 61.5 45.6 2.0 41.3

Wekelijks of meer 5.7 27.3 0.0 44.8 98.00 34.2

Uren vrijwilligerswerk per maand***

≤ 4 uur per maand 78.9 30.6 26.4 0.0 0.0 24.7

5-12 uur per maand 21.1 69.4 73.6 0.0 0.0 24.9

13-24 uur per maand 0.0 0.0 0.0 53.8 38.3 24.8

> 24 uur per maand 0.0 0.0 0.0 46.2 61.7 25.6

Bestuursfunctie***

% bestuursfunctie 0.0 96.6 0.0 17.4 96.3 29.2

Types vrijwilligersactiviteiten

% Vergaderen en besluitvorming*** 22.3 75.8 48.2 49.5 88.2 50.94

% Organisatie van activiteiten*** 9.0 37.9 22.6 25.9 72.4 29.4

% Hulpverlenging,verzorging, 
ondersteuning***

79.5 64.5 83.1 93.7 84.3 82.3

% Administratief werk*** 6.8 40.9 8.3 18.9 76.2 24.6

% Opleiding, bijscholing of 
voordrachten geven*

17.6 30.8 16.6 24.0 34.4 22.9

% Fondsenwerving*** 31.7 47.7 46.6 54.9 79.8 50.5

% Klusjes opknappen*** 8.7 28.9 21.7 36.3 60.8 30.3

Aantal hoofdactiviteiten***

Geen 46.4 46.2 26.7 11.0 13.6 25.1

Eén 45.5 37.4 55.2 64.3 44.1 53.1

Meer dan één 8.2 16.5 18.1 24.7 42.2 21.8

Cultuur van de vrijwilliger***

Onvoorwaardelijk 8.5 16.2 27.5 35.9 32.7 26.2

Kritisch 9.5 28.5 17.1 17.9 47.5 21.3

Betrouwbaar 54.1 24.6 42.2 28.9 11.7 33.8

Afstandelijk 27.8 30.8 13.2 17.3 8.1 18.6

Bijlage 2. Stijlen van vrijwilligheid bij de vrijwilligers van Rode Kruis -
Vlaanderen naar de belangrijkste subdimensies

χ2-statistiek: *  p < .01   **  p < .001   ***  < .0001
* I = gelegenheidsbijdragers, II = Gevestigde bestuurders, III = Betrouwbare medewerkers, 
IV = Dienstgerichte kernvrijwilligers, V = Kritische sleutelfiguren
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Stijlen van vrijwilligheid

L2 df p L2/df

Intercept 15.90 4 0.0032 -

BIOGRAFISCHE INBEDDING

Geslacht - - ns -

Leeftijd 30.01 8 0.0002 3.75

Opleiding - - ns -

Affectieve bindingen

Leefsituatie - - ns -

Gezinsfase - - ns -

Verdienertype - - ns -

Economische bindingen

Socio-economische positie 14.65 4 0.0055 3.66

Socio-economische klasse 43.75 16 0.0002 2.73

Aantal wekelijkse werkuren - - ns -

Flexibiliteit in werkomstandigheden 27.13 12 0.0074 2.26

Sociale bindingen

Kerkpraktijk - - ns -

Sociale participatie - - ns -

Frequentie van participatie - - ns -

Inzet voor ‘klassieke’ thema’s en 
doelgroepen

9.50 4 0.0497 2.37

Inzet voor ‘nieuwe’ thema’s en doelgroe-
pen

- - ns -

Protestactie - - ns -

‘Chequebook activism’ 11.52 4 0.0213 2.88

Culturele bindingen

Solidarisme 10.51 4 0.0327 2.63

Gerichtheid op lokale gemeenschap - - ns -

Gerichtheid op het helpen van anderen - - ns -

Gerichtheid op religieuze / morele waarden - - ns -

Religieuze overtuiging - - ns -

ORGANISATORISCHE KENMERKEN

Rodekruisdienst waarin hoofdactiviteit

Hulpdienst 53.35 4 <.0001 13.34

Jeugd Rode Kruis 14.99 4 0.0047 3.75

Sociale Hulpverlening - - ns -

Leergangen 18.26 4 0.0011 4.56

Dringende Sociale Interventie 11.60 4 0.0206 2.90

Organisatorisch niveau van participatie 13.55 4 0.0089 3.39

Grootte van de lokale afdeling 33.28 8 <.0001 4.16

Aantal populatieprofielen=544, L2=1438.64, df=1E3, p=1.0000

Bijlage 3. Maximum likelihood variantieanalyse van het passend logistisch regressiemodel
voor stijlen van vrijwilligheid bij de vrijwilligers van Rode Kruis - Vlaanderen (N=652).
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Stijlen van vrijwilligheid *

I II III IV V

ALGEMEEN GEMIDDELDE 21.32 8.91 19.39 35.37 15.01

Leeftijd

16-30 2.69 -4.95 1.63 8.88 -8.24

31-50 2.02 4.43 -1.66 -6.53 1.73

50+ -10.07 1.40 -0.05 -5.50 14.22

Socio-economische positie

Voltijds werkend 1.88 2.14 -6.73 -4.51 7.21

Andere -1.75 -2.00 6.28 4.20 -6.74

Socio-economische klasse

Professional 7.84 2.90 -3.81 -5.95 -0.98

Routine hoofdarbeid 0.98 5.61 0.17 -6.95 0.18

Zelfstandige -2.27 0.28 -0.48 14.26 -11.78

Arbeider -12.19 -4.26 -4.48 21.57 -0.65

Nooit gewerkt 6.74 -3.83 9.47 -16.40 4.03

Flexibiliteit in werkomstandigheden

Flexibel 3.56 6.25 -2.60 -1.94 -5.26

Semi-flexibel 8.94 -0.80 10.93 -22.06 2.99

Regulier -3.10 0.17 10.63 -5.92 -1.78

Niet werkend -2.49 -2.57 -9.73 12.29 2.50

Inzet voor ‘klassieke’ thema’s en doelgroepen

Neen 5.89 3.79 1.68 -10.20 -1.16

Ja -2.34 -1.50 -0.67 4.05 0.47

Inzet voor ‘nieuwe’ thema’s en doelgroepen

Neen -1.96 -1.74 -2.26 6.54 -0.58

Ja 2.94 2.61 3.39 -9.82 0.88

Solidarisme

Matig tot zwak 4.89 -0.69 0.16 -2.25 -2.11

Sterk -6.58 0.93 -0.22 3.02 2.85

Grootte lokale afdeling

< 25 vrijwilligers 7.59 4.10 9.81 -22.07 0.57

25-50 vrijwilligers -0.88 6.04 -5.93 -1.74 2.52

Meer dan 50 vrijwilligers -0.76 -4.88 2.31 5.15 -1.83

Organisatorisch niveau van participatie

Enkel op lokaal vlak -0.11 2.23 2.56 -1.88 -2.80

Ook op intermediaire / centrale niveaus 0.20 -3.87 -4.47 3.26 4.88

Rodekruisdienst waarin hoofdactiviteit

Hulpdienst

Geen hoofdactiviteit 10.06 5.03 1.24 -11.34 -4.99

Hoofdactiviteit -10.57 -5.28 -1.30 11.91 5.25

Leergangen

Geen hoofdactiviteit 1.44 0.10 0.84 -0.26 -2.12

Hoofdactiviteit -9.65 -0.68 -5.64 1.72 14.24

Dringende Sociale Interventie

Geen hoofdactiviteit 0.28 0.10 -0.94 0.44 0.12

Hoofdactiviteit -8.27 -3.00 28.13 -13.40 -3.47

Jeugd Rode Kruis

Geen hoofdactiviteit 1.20 -0.23 -0.36 0.29 -0.90

Hoofdactiviteit -14.66 2.85 4.37 -3.62 11.06

Bijlage 4. Netto-effect van vrijwilligers- en organisatiegerelateerde variabelen op het behoren tot
een bepaalde stijl van vrijwilligheid voor de vrijwilligers van Rode Kruis - Vlaanderen. (Passend logit
model: de odds ratio’s zijn uitgedrukt als afwijkingen van het algemeen gemiddelde – N=652).

* I = gelegenheidsbijdragers, II = Gevestigde bestuurders, III = Betrouwbare medewerkers, IV = Dienstgerichte kernvrijwilligers, V = Kritische
sleutelfiguren
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plaatsbepaling

Lucas Meijs en Jeffrey Brudney

Dit artikel is eerder verschenen in ViO,

Vrijwillige inzet Onderzocht, jaargang 4,

supplement pag 11-21 2008

In deze publicatie over het voorkomen van een tragedie in het vrijwilligerswerk presenteren

de auteurs, Lucas Meijs en Jeffrey Brudney, een theorie waarmee de trends en ontwikkelin-

gen in het vrijwilligerswerk met andere ogen bekeken kunnen worden. Door vrijwillige inzet

te zien als een bron van vrijwillige energie kan een vergelijking gemaakt worden met andere

natuurlijke hulpbronnen. Door deze vergelijking met andere hulpbronnen kunnen we leren

van de kennis en ervaring die is opgedaan bij het beheer van deze andere natuurlijke hulp-

bronnen. De vergelijking met natuurlijke hulpbronnen geeft inzicht in het mechanisme en

handvatten voor het duurzaam beheren van de vrijwillige inzet in de toekomst.  

In het eerste deel van het artikel voeren de onderzoekers bewijs aan dat de toepasbaarheid

van de vergelijking ondersteunt. Met een groot aantal voorbeelden uit het vrijwilligerswerk

worden de parallen met de natuurlijke hulpbronnen zichtbaar gemaakt. Op basis van de ver-

gelijking stellen Meijs en Brudney zich drie vragen: wat zijn de kenmerken van de hulpbron

vrijwillige energie, hoe kan de hulpbron duurzaam worden beheerd en hoe vindt de interactie

van de hulpbron (vrijwilligersenergie) plaats met het groter ecosysteem (samenleving).

Op basis van de literatuur over natuurlijke hulpbronnen constateren de auteurs dat vrijwillige

energie kan worden gezien als een kunstmatige hernieuwbare hulpbron die kan worden ont-

wikkeld, en waarvan de continuïteit en volume zowel positief als negatief kan worden beïn-

vloed door de mens.  

Voor de toekomst van het vrijwilligerswerk en het duurzaam beheer is het nodig dat er geen

plundering plaatsvindt, waardoor de bron wordt uitgeput en opdroogt. De onderzoeken ver-

wijzen in dit artikel naar het huidige gebruik van vrijwilligers dat voornamelijk gericht is op

het werven van nieuwe vrijwilligers en veel minder op het behouden van de eigen vrijwilligers.

Veel organisaties geven aan moeilijk aan nieuwe vrijwilligers te kunnen komen zonder zich-

zelf de vraag te stellen hoe ze de eigen vrijwilligers kunnen behouden. Dit heeft er de schijn

van dat de hulpbron vrijwilligers wordt uitgeput, waardoor constant nieuwe vrijwilligers nodig

zijn. Een tragedie in het vrijwilligerswerk, wanneer dit algemeen goed gaat worden. Het para-

digma met de natuurlijke hulpbron laat zien dat voor duurzaam gebruik het nodig is de hulp-

bron te onderhouden. Met andere woorden: organisaties zouden zich meer moeten richten

op het behoud van vrijwilligers. 

In relatie tot de samenleving constateren de onderzoekers dat daar hetzelfde mechanisme

dreigt. Vrijwillige inzet is schijnbaar onuitputtelijk goedkoop. Hierdoor dreigt de hulpbron te

worden geplunderd in plaats van gevoed, zoals in een natuurlijk ecosysteem. De onderzoe-

kers pleiten ervoor dat voor de toekomst voorkomen wordt dat de hulpbronnen eenzijdig wor-

den uitgeput, en dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt om met elkaar vast te

stellen hoe aan de huidige behoefte aan vrijwillige energie kan worden voldaan zonder

schaarste in de toekomst. Financiers en lokale overheden moeten niet alleen uitsluitend ge-

richt zijn op de korte termijn, maar vooral op de lange-termijndoelen, gericht op het duur-

zaam gebruik en beheer van de vrijwillige energiebron.

Een tragedie in het vrijwilligers werk voorkomen: 
een nieuw paradigma5
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Inleiding
Het veld van vrijwilligerswerk lijkt vol van negatieve
en bezorgde verhalen over het (in stand houden van
het huidige) niveau van sociaal kapitaal, donaties en
vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd lijkt er ook een ten-
dens te bestaan waarbij meer van de burgers zelf en
van de samenleving wordt verwacht. Het leeuwendeel
van het wetenschappelijk onderzoek (en de politieke
aandacht) is gericht op meer abstracte sociale vraag-
stukken, zoals 1) behoudt onze samenleving een vol-
doende voorraad aan sociaal kapitaal (Putnam, 2000),
en 2) blijven mensen zich als vrijwilliger melden wan-
neer de tijden en omstandigheden veranderen
(Hustinx en Lammertyn, 2003). Mensen in de praktijk
leggen de nadruk op vragen die verband houden met
1) kan mijn organisatie voldoende vrijwilligers aan-
trekken, en 2) is mijn organisatie in staat voldoende
diensten van behoorlijke kwaliteit te leveren? Tegen
deze achtergrond concentreren wij ons op het vraag-
stuk vrijwilligerswerk. Na het vaststellen van een aan-
tal waarschuwingssignalen presenteren we een nieu-
we conceptualisering die perspectieven opent voor
onderzoekers en mensen in de praktijk op het gebied
van vrijwilligerswerk en vrijwilligersenergie. 

Waarschuwingssignalen
We beginnen met de bekende problemen over de kwan-
titeit en kwaliteit van vrijwilligerswerk. In de Verenigde
Staten blijft het percentage Amerikanen dat vrijwilli-
gerswerk verricht stabiel op 28,1% (Bureau of Labor

Statistics, U.S. national surveys of volunteering 2003,
2004 en 2005); in de jaren negentig daalde echter het
gemiddelde wekelijkse aantal vrijwilligersuren met 25%
(Brudney en Gazley, 2006). In Nederland klaagt 38%
van de organisaties over problemen bij het vinden van
voldoende vrijwilligers (Devilee, 2005). Deze kwantita-
tieve kwestie wordt des te urgenter wanneer we luiste-
ren naar verhalen over kwalitatieve problemen.
Ongeveer de helft van de Nederlandse non-profitorgani-
saties stelt dat zij geen (geschikte) bestuursleden kunnen
vinden en in de sport en recreatie bestaat een tekort aan
jeugdleiders (Devilee, 2005). Ook in de Verenigde Staten
is geregeld sprake van een gebrek aan vrijwilligers, bij-
voorbeeld op het gebied van mentoring en onderwijs. 

Ten tweede heeft de terugval in uren geleid tot onder-
zoek om de grote groep van ‘episodische vrijwilligers’
te doorgronden en een plaats te geven; deze episodi-
sche vrijwilliger kenmerkt zich door een zeer zwakke
psychologische binding met welke organisatie dan
ook, en een zeer onzekere tijdsinzet. Volgens een
onderzoek van de Independent Sector Organization is
‘dienstverlening voor 41% van de vrijwilligers een
sporadische, eenmalige activiteit;’ en voor nog eens
9% uitsluitend een activiteit voor bepaalde momenten
van het jaar, zoals tijdens feestdagen of festivals
(Kirsch, e.a., 2000, p. 5; Toppe, e.a., 2002). McCurley
en Ellis (2003, p. 1) stellen dat ‘praktisch elk ander
land dat onderzoek naar het gedrag van vrijwilligers
heeft verricht vergelijkbare gegevens opleveren.’

Jeffrey L. Brudney, Ph.D.
Lucas C.P.M. Meijs

5

Een tragedie in vrijwilligers-
werk voorkomen: een nieuw
paradigma1

1 Dit artikel is een bewerkte versie van een paper dat eerder is gepresenteerd tijdens ARNOVA, Washington, DC, November 17-19, 2005 en the
Invitational Conference of RSM Erasmus University / CIVIQ on The Future of Volunteering, 7 september 2006, Rotterdam, the Netherlands.
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Ten derde blijkt uit onderzoeken bij managers van
(vrijwilligers)organisaties telkens weer dat de werving
hun belangrijkste probleem is. Deze resultaten beant-
woorden echter niet de vraag of deze onophoudelijke
behoefte aan meer vrijwilligers misschien veroorzaakt
wordt door falend management en beheer, leidend tot
wisselvallige betrokkenheid en een groot verloop. De
te grote nadruk op werving leidt tot een gebrek aan
aandacht voor het aansturen en vasthouden van vrij-
willigers. Na de Presidents’ Summit for Americas
Future waarschuwde Brudney (1999) dat deze teveel
gericht was op de werving van vrijwilligers met te
weinig aandacht voor het aansturen en vasthouden
van de beschikbare vrijwilligers (zie ook Grantmaker
Forum on Community Service, 2003).

Een simpele google search illustreert dit beeld van
veel aandacht voor de werving van vrijwilligers in ver-
gelijking met het vasthouden ervan:

Ten vierde zijn beleidsmakers bij de overheid en elders
op zoek naar instrumenten om vrijwilligerswerk te
ondersteunen en te stimuleren. Veel beleid concen-
treert zich op het algemeen bevorderen van vrijwilli-
gerswerk (Davis Smith, 2001; Davis Smith en Ellis,
2003) en betere werving door gebruikmaking van vrij-
willigerscentrales (Hal et al., 2004). Het lijkt erop dat
het hele streven naar vrijwilligerswerkbeleid van de
(lokale) overheid gedreven wordt door de angst voor
onvoldoende vrijwilligers om diensten te verlenen.

Een vijfde signaal dat aangeeft dat men bang is voor
een tekort aan vrijwilligers is, naar ons oordeel, de
geestdriftige of paniekerige zoektocht naar nieuwe
soorten vrijwilligers of nieuwe methoden voor de wer-
ving van vrijwilligers, zoals werknemersvrijwilligers,
maatschappelijke stages, service learning en zelfs
alternatieve straffen. 

Deze ‘vroegtijdige waarschuwingssignalen’ in het vrij-
willigerswerk vertonen een opvallende gelijkenis met

de discussies rond het gebruik en misbruik van
natuurlijke hulpbronnen, zoals vis, hout en dieren.
Het Brundtland-rapport ‘Our common future’ uit
1987 en ‘The Ecology of Commerce’ (1993) van Paul
Hawken tonen het belang van duurzaamheid aan. In
dit artikel ontwikkelen we het perspectief van vrijwil-
ligerswerk als natuurlijke hulpbron, met inbegrip van
duurzaamheid. Ons doel is het bieden van een nieuw
paradigma over vrijwilligerswerk en daarop gebaseer-
de mogelijke interventies. 

Toepassing van de metafoor van de 
natuurlijke hulpbron
Voor dit artikel zijn uit de veelomvattende literatuur
(zie voor een goed overzicht van de diversiteit van uit-
werkingen en toepassingen de “virtual Library of the
Commons, Common-Pool Resources, and Common
Property” op http://www.indiana.edu/~iascp/libra-
ry.html; voor dit artikel is met name gebruik gemaakt
van Brown, 2000; Hollier and Jones, 1997; Kula, 1992;
Ostrom e.a., 1994, 1999; Risvand, z.j.; Tietenberg,
2006 ) over natuurlijke hulpbronnen de volgende drie
hoofdvragen gedistilleerd: 
1. Wat zijn de kenmerken van de hulpbron ‘vrijwilli-

gersenergie’?
2. Hoe kan de hulpbron ‘vrijwilligersenergie’ op

duurzame wijze worden beheerd?
3. Op welke wijze vindt interactie van de hulpbron

(vrijwilligersenergie) met het grotere ecosysteem
(samenleving) plaats?

Natuurlijk hangen deze drie vragen samen. Bij visse-
rijonderzoek en -beheer bijvoorbeeld kunnen we niet
naar één bepaalde soort vis kijken en daarvan de rege-
neratieve structuur en het duurzaam gebruik voor-
spellen, of deze soort beheren zonder het volledige
eco- en biosysteem in aanmerking te nemen. Dat sys-
teem omvat andere vissoorten en zaken als waterver-
ontreiniging. Daarnaast is sprake van vissers met ver-
schillende vangstmethoden, die uit verschillende lan-
den komen met verschillende rechtsstelsels en cultu-
ren, wat beheer bemoeilijkt. Voor een goed begrip van
de samenhang van deze drie vragen moet voor een
duurzame toekomst voor vrijwilligerswerk worden
gekeken naar het gehele systeem van uiteenlopende
soorten vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligers-
energie, andere verplichtingen van vrijwilligers, de
werking van non-profitorganisaties, regeringen, bedrij-

Nieuw paradigma voor vrijwilligerswerk

Zoekterm Hits
‘volunteer retention’ 27.400
‘retaining volunteers’ 44.300
‘volunteer recruitment’ 569.00
‘recruiting volunteers’ 472.00

Google search 28/8/06
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ven, scholen, het hanteren van verschillende beheer-
methoden, enzovoort. De metafoor leidt tot een geheel
nieuwe set van met elkaar samenhangende vragen. 

Op basis van de literatuur en de discussies in het pro-
ject ‘De toekomst van vrijwilligerswerk’ stellen we dat
vrijwilligersenergie kan worden gezien als een kunst-
matige, vernieuwbare hulpbron (onregelmatig of continu)
die kan worden ontwikkeld, en waarvan de continuïteit en
het volume zowel positief als negatief door mensen kan
worden beïnvloed. In dit perspectief is vrijwilligers-
energie een hulpbron die uitsluitend kan worden
geproduceerd door een andere hulpbron, namelijk
vrijwilligers. Laten we nu eens een aantal kenmerken
van de hulpbronnen vrijwilligersenergie, vrijwilligers-
werk en vrijwilligers onder de loep nemen.

Ten eerste roept het beschouwen van vrijwilligers-
energie als een vernieuwbare of duurzame hulpbron
natuurlijk vragen op met betrekking tot de grenzen
aan deze vernieuwbaarheid. De geschiedenis staat bol
van schijnbaar onuitputtelijke natuurlijke hulpbron-
nen die opeens opdrogen. Wanneer we vrijwilligers-
energie bijvoorbeeld met vis vergelijken, moeten we
dan een quotum instellen voor de hoeveelheid vrijwil-
ligerswerk die een samenleving kan gebruiken? Of
waar moeten we aan denken als we het oogsten van
vrijwilligersenergie vergelijken met het in stand hou-
den van een bos voor houtkap? Om het bos in stand te
houden moeten beslissingen worden genomen
betreffende de timing van het kappen van de bomen.
Sommige bomen (vrijwilligers) moeten worden ver-
wijderd, zodat andere bomen (vrijwilligers) zich volle-
dig kunnen ontwikkelen. Maar door te snel te veel
bomen te kappen ontstaat al snel een lage productie
van bruikbaar hout (vrijwilligersenergie). 

Met onze huidige kennis van het vrijwilligerswerk zijn
wij van oordeel dat het risico van volledige uitputting
gematigd wordt omdat 1) vrijwilligersenergie ook een
continue hulpbron is zoals zonne-energie (Blunden,
1985; Hollier en Jones, 1997) en er altijd nieuwe ‘gene-
raties’ vrijwilligers zullen zijn en 2) vrijwilligersener-
gie groei- en ontwikkelingspotentieel heeft, omdat
nieuwe vrijwilligers kunnen worden aangetrokken en
bestaande vrijwilligers meer uren kunnen aanbieden
of effectiever kunnen werken (dus meer vrijwilligers-
energie kunnen leveren). Gelukkig lijkt vrijwilligers-

energie niet op de eindige hulpbron olie. Een wereld
zonder enig vrijwilligerswerk is moeilijk voor te stel-
len, maar het lijkt redelijk om een toekomst voor te
stellen met onvoldoende of zelfs een kleinere bruikba-
re toevoer van deze hulpbron. Om te voorkomen dat
de toevoer van bruikbare vrijwilligersenergie te klein
wordt, moeten de lessen die uit het beheer van
natuurlijke hulpbronnen zijn geleerd, worden vertaald
naar het vrijwilligerswerk. 

Ten tweede is er het aspect fokken c.q. kweken van
een hulpbron versus het ontginnen van of jagen op
een hulpbron. Wanneer we naar de geschiedenis van
de mens kijken, is het duidelijk dat onze afhankelijk-
heid van natuurlijke hulpbronnen verandert wanneer
de mens overgaat tot het fokken of kweken van de
desbetreffende hulpbronnen. Voor een begrip van het
kweken van de vrijwilligersbasis en de hoeveelheid
vrijwilligersenergie die kan worden geproduceerd,
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze waarop
zalm dankzij de zalmkwekerijen van een dure en zeld-
zame vis is veranderd in een veel lager geprijsd pro-
duct. Het kweken van vrijwilligerswerk als hulpbron
heeft te maken met vrijwilligerswerk tijdens de volle-
dige levensduur (Safrit e.a., 2001) en het concept van
levenslange vrijwilligerswaarde. Naar ons oordeel
wordt niet genoeg aandacht besteed aan het ontwikke-
len van de vrijwilligershulpbron. Zo is het idee van
het gezamenlijk kweken en ontwikkelen van de hulp-
bron (the commons, Hardin, 1968) nog steeds onge-
bruikelijk bij non-profitorganisaties of wordt dit uitbe-
steed aan derden, zoals de overheid (vrijwilligers-
werkbeleid), scholen (community service/service lear-
ning) of het bedrijfsleven (werknemersvrijwilligers-
werk). 

Een derde aspect bij het kenmerken van vrijwilligers
en vrijwilligersenergie als natuurlijke hulpbron is de
vraag of het gaat om een stromende of een in voorraad
opgeslagen hulpbron. Vrijwilligersenergie is een stro-
mende hulpbron met een voortdurende stroom van
nieuwe en oude ‘gezichten’. Door vrijwilligersenergie
als een stromende hulpbron te zien in plaats van een
opgeslagen hulpbron, raken we aan een aantal kern-
punten. Stromende hulpbronnen (rivieren) hebben,
gezien uit het oogpunt van een enkele gebruiker, het
voordeel dat misbruik van de hulpbron, bijvoorbeeld
door verontreiniging, wordt doorgegeven aan andere
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gebruikers (stroomafwaarts) en geen schade berok-
kent aan het water dat morgen langs stroomt. Het
grote nadeel is dat, indien een organisatie het water
(het aanbod van vrijwilligers om vrijwilligersenergie
te leveren) niet gebruikt wanneer het langskomt, het
voor altijd verdwenen is. Door deze conceptualisering
van de stroom van vrijwilligers ontstaat het probleem
van een overschot aan vrijwilligersenergie in de ‘ver-
keerde’ organisatie of op het ‘verkeerde’ tijdstip.
Evenals bij sommige stromende natuurlijke hulpbron-
nen kunnen misschien producten van vrijwilligers-
energie worden opgeslagen (bijvoorbeeld de opbrengst
van een door vrijwilligers uitgevoerde inzamelingsac-
tie). Dit fenomeen is vergelijkbaar met de wijze waar-
op zonne-energie in elektrische stroom kan worden
omgezet om te worden opgeslagen, om vervolgens te
worden gebruikt wanneer het nodig is. 

Indien de hulpbron echter een hulpbron met een
opgeslagen voorraad heeft (een meer), wordt het
water dat morgen moet worden gebruikt door de ver-
ontreiniging besmet. Bij het vrijwilligerswerk kunnen
we constateren dat vrijwilligersorganisaties vrijwilli-
gers soms verontreinigen (door hen slecht te behande-
len en niet goed aan te sturen) en hen vervolgens terug
in het water gooien, waarin deze vrijwilligers andere
vrijwilligers besmetten (door hun te vertellen dat ze
daar geen vrijwilligerswerk moeten doen). In tegen-
stelling tot een stromende hulpbron biedt een hulp-
bron in de vorm van een voorraad de mogelijkheid de
hulpbron te gebruiken wanneer deze nodig is, in
plaats van wanneer deze wordt geleverd. 

Een ander aspect van natuurlijke hulpbronnen is het
idee van de verlenging van het mogelijke gebruik van
de hulpbron. Hoewel vrijwilligersenergie redelijk
onuitputtelijk is, menen we niettemin dat we lessen
kunnen trekken uit bijvoorbeeld energiebeleid en het
zoeken naar alternatieve energiebronnen om het
mogelijke gebruik van olie te verlengen. Beroeps-
krachten zijn dan de alternatieve bronnen om uitput-
ting van de vrijwilligers te voorkomen. Ook is er de
mogelijkheid van energiebesparing waarin organisa-
ties vrijwilligers moeten ondersteunen en ontzien om
burn-out bij vrijwilligers te voorkomen. 

Dit perspectief brengt ons bij de kwestie van de
beschikbare hoeveelheid vrijwilligersenergie. We

maken onderscheid tussen een huidige, potentiële en
kapitaalreserve van vrijwilligersenergie. De huidige
reserve bestaat uit mensen waarop met de huidige
wervingspraktijken ‘economisch’ jacht kan worden
gemaakt. Dit zijn de ‘traditionele’ vrijwilligers die een
gestage, betrouwbare stroom van vrijwilligersenergie
leveren. De potentiële reserve wordt gevormd door de
mensen die via de reguliere wervingsmethoden nog
niet bereid of in staat zijn vrijwilligerswerk te verrich-
ten. Net als met olie of vis kunnen zij mogelijk wel als
vrijwilliger worden geworven tegen hogere wervings-
kosten. Voor deze groep moeten nieuwe wervingsme-
thoden (‘visserij- of jachtmethoden’) worden ontwik-
keld zoals werknemersvrijwilligerswerk, community
service en episodisch vrijwilligerswerk (Handy,
Brodeur en Cnaan, 2006). Ellis en Stubbe (zie elders in
dit nummer) tonen aan dat episodisch vrijwilligers-
werk voor organisaties duurder is. Handy en Brudney
(zie elders in dit nummer) ondersteunen dit standpunt
en breiden dit uit door bovendien de productiviteit
van bepaalde vormen van vrijwilligerswerk in twijfel
te trekken. Net als bij de natuurlijke hulpbronnen
wordt als gevolg van schaarste van de bestaande reser-
ve het aanboren van de potentiële reserve economisch
rendabel (natuurlijke hulpbronnen) of sociaal gerecht-
vaardigd (vrijwilligerswerk). 

Vervolgens is er tot slot een min of meer theoretisch
maximum van de vrijwilligersenergie die een gemeen-
schap kan leveren. Dit maximum wordt beïnvloed
door belangrijke externe factoren, zoals de behoefte
aan werk, slaap, enzovoort. In tegenstelling tot veel
natuurlijke hulpbronnen is het hulpbronkapitaal van
vrijwilligerswerk niet stabiel. Macrotrends, zoals het
later met pensioen gaan, hebben een grote invloed op
het hulpbronkapitaal. 

Net als met natuurlijke hulpbronnen is vrijwilligers-
energie evenmin een simpele eendimensionale hulp-
bron (zie Handy et al., 2000; Meijs et al., 2003). Zoals
er veel verschillende vissoorten bestaan, is er ook een
schijnbaar eindeloze lijst van soorten vrijwilligers,
zoals traditionele vrijwilligers, episodische vrijwilli-
gers (Cnaan en Handy, 2005), werknemersvrijwilligers
(Tschirhart, 2005), community service-/servicelear-
ning-vrijwilligers, ad-hoc vrijwilligers, vakantievrij-
willigers, enzovoort. De toepassing van de metafoor
van natuurlijke hulpbronnen roept vragen op over de

Nieuw paradigma voor vrijwilligerswerk
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interactie tussen deze verschillende ‘soorten’ vrijwilli-
gers. Hoeveel en welke soorten vrijwilligers zwem-
men er in de ‘oceaan’? En hoe verhouden deze zich tot
elkaar? Zijn de traditionele vrijwilligers ‘haaien’ die al
het voedsel (mogelijkheden om vrijwilligerswerk te
doen) of zelfs de kleine vissen opeten? In dit geval zijn
de kleine vissen de recente vrijwilligersinitiatieven,
zoals service learning en maatschappelijke stages, die
dikwijls niet door traditionele vrijwilligers worden
geaccepteerd en dus nooit de kans krijgen te volgroei-
en tot grotere vissen. 

Dit perspectief roept vragen op over de relatie tussen
vrijwilligersenergie en het omringende milieu.
Voortbordurend op het idee van een theoretisch maxi-
maal hulpbronnenkapitaal kunnen we een discussie
aangaan over de relatie tussen vrijwilligerswerk en
andere levensverplichtingen, zoals betaald werk,
familieverplichtingen en persoonlijke zorg. Een
belangrijk punt betreft de economische en politieke
krachten voor het behoud van het hulpbronnenbe-
stand. Net als bij tal van natuurlijke hulpbronnen het
geval is, moet vrijwilligersenergie in aanzienlijke mate
worden gezien als een vrij toegankelijke bron of com-
mon pool-resource omdat organisaties geen eigen-
domsrechten kunnen hebben op mensen die vrijwilli-
gerswerk zouden willen doen. Net als in de visserij
kan elke organisatie die vrijwilligers wil ‘vangen’ haar
netten uitgooien. Vrijwilligersenergie die door de ene
organisatie wordt gebruikt, kan niet door andere wor-
den gebruikt. Gelukkig zijn er waarschijnlijk minder
generatiegebonden effecten dan bij vis en andere
levende natuurlijke hulpbronnen. Niettemin kunnen

we theoretisch stellen dat wanneer een bepaalde orga-
nisatie een vrijwilliger slecht behandelt, dit bij de
slecht behandelde vrijwilliger of bij iemand in zijn of
haar omgeving kan leiden tot minder bereidheid om
nog vrijwilligerswerk te doen. 

Door mensen over te halen meer vrijwilligerswerk te
doen of meer mensen over de streep te trekken om
vrijwilligerswerk te gaan doen, wordt zowel de
bestaande als de potentiële reserve van vrijwilligers-
energie vergroot. De relatie tussen het aantal mensen
en de vrijwilligersenergie die zij kunnen produceren
heeft veel weg van de kwesties die bijvoorbeeld bij het
beheer van hout spelen. Moeten we de boom nu kap-
pen of nog een jaar wachten? Wat is het maximum
aantal bomen dat we binnen een bepaalde tijdspanne
uit het bos kunnen verwijderen? Wat is de waarde van
het onbenut laten van de bomen, bijvoorbeeld voor
het in stand houden van een biotoop voor andere die-
ren? De vertaling van dit perspectief naar vrijwilli-
gersenergie roept veel nieuwe vragen op, zoals 1) hoe-
veel uur moeten mensen per jaar of in hun leven vrij-
willigerswerk doen en 2) moeten organisaties meer of
minder middelen besteden aan de verschillende soor-
ten vrijwilligers?

Tabel 1 geeft een samenvatting van de manier waarop
wij de verschillende aspecten van natuurlijke hulp-
bronnen hebben toegepast op vrijwilligerswerk en -
energie. Wij concluderen dat het beschouwen van
vrijwilligersenergie als natuurlijke hulpbron niet
alleen mogelijk is, maar ook belangrijke vragen
oproept over de duurzaamheid van de hulpbron.

Kenmerken natuurlijk hulpbrom Toepassing op vrijwilligerswerk

Kunstmatige stroom (Ostrom et al, 1994) De hoeveelheid vrijwilligersenergie (mensen * uren) kan door 
menselijke interventie positief of negatief worden beïnvloed

Vernieuwbaar Indien juist aangestuurd, hebben vrijwilligers de neiging opnieuw
vrijwilligerswerk te doen

Bestaande reserve De hoeveelheid vrijwilligersenergie (mensen * uren) bij het huidige
niveau van promotie, werving en stimulansen (lagere kosten voor
‘winning’)

Potentiële reserve De hoeveelheid vrijwilligersenergie (mensen * uren) bij een hoger
niveau van promotie, werving en stimulansen (hogere kosten voor
‘winning’)

Tabel 1: Vrijwilligersenergie als natuurlijke hulpbron
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De behoefte aan een nieuw paradigma: nieuw
onderzoek, nieuwe praktijken en nieuw beleid
Een belangrijke conclusie van onze metafoor is dat
vrijwilligersenergie niet uit het oogpunt van ‘plunde-
ren’ (zie voor het plunderperspectief van bedrijven:
Hawken, 1993) maar vanuit ‘duurzaamheid’ moet
worden benaderd. Bij duurzaam vrijwilligerschap
wordt, evenals bij andere natuurlijke hulpbronnen,
rekening gehouden met de idee dat de behoeften van
de huidige generatie gedekt moeten worden zonder
dat de toekomstige generatie mogelijkheden worden
ontnomen om aan hun behoeften te voldoen
(Brundtland, 1987). De duurzaamheid van vrijwilli-
gerswerk op de lange termijn kan worden gezien als

een probleem dat inherent is aan natuurlijke hulp-
bronnen en ‘common pool-resources’. Net als met
andere natuurlijke hulpbronnen hebben de gebruikers
(organisaties) alle redenen om de hulpbron (vrijwilli-
gersenergie) te benutten, omdat de gebruikers de
opbrengst van de hulpbron (aangeboden vaardigheden
en arbeid) kunnen innen terwijl de kosten van die
benutting worden afgewenteld op andere potentiële
consumenten in het heden (die geen toegang krijgen
tot de bijgedragen uren) of in de toekomst (die te
maken hebben met een geringer aanbod van vrijwilli-
gersenergie, indien het huidige mismanagement leidt
tot een lager niveau van vrijwilligersenergie bij de vol-
gende generatie). Bovendien menen wij dat het ‘plun-

Nieuw paradigma voor vrijwilligerswerk

Tabel 1: Vrijwilligersenergie als natuurlijke hulpbron (vervolg)

Kenmerken natuurlijk hulpbrom Toepassing op vrijwilligerswerk

Hulpbronnenkapitaal De theoretische maximumhoeveelheid vrijwilligersenergie (alle
mensen * (7 * 24) uren) die kan worden gegenereerd (extreem hoge
kosten voor ‘winning’)

Groeipotentie Met instrumenten als promotie, service learning, community 
service, enz. kan het aantal uren dat bestaande vrijwilligers 
beschikbaar stellen, worden uitgebreid en/of de potentiële 
vrijwilligersreserve worden vergroot

Beperkte opslag Beperkte mogelijkheid voor opslag van het product van 
vrijwilligerwerk voor later gebruik

Risico van depletie (theoretisch) punt waarop zo veel vrijwilligersenergie wordt geoogst
dat het vrijwilligersbestand uitgeput raakt, bijvoorbeeld 1) omdat 
mensen weigeren in de (nabije) toekomst vrijwilligerswerk te doen; 
2) omdat nieuwe potentiële vrijwilligers de huidige voorbeelden 
onaantrekkelijk vinden; 3) bij burn-out van te intensief gebruikte 
vrijwilligers, enzovoort

Complexe verhoudingen tussen Hoewel veel bekend is over de verschillende typen vrijwilligers-
verschillende subhulpbronnen energie  (bijv. traditioneel, episodisch, werknemersvrijwilligerswerk, 

service learning) is maar weinig bekend over de effecten van hun 
interactie. Bijvoorbeeld: heeft service learning een positief effect op
traditioneel vrijwilligerswerk of bestaat er zoiets als een 
verdringingseffect? 

Alternatieven Sommige moeilijk te vervullen vrijwilligersopdrachten kunnen 
worden verricht door beroepskrachten waardoor de levenscyclus 
van de vrijwilligershulpbron kan worden verlengd

Common pool ‘eigendomsrechten’ en Vrije toegang tot alle vrijwilligers voor organisaties die deze
bijkomende kosten potentiële vrijwilliger met slechte (en goede) vrijwilligerservaringen 

voor lief nemen
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Tabel 2: Contrasterende paradigma’s van vrijwilligersenergie

Dimensie Traditioneel ‘plunderaarparadigma’  Paradigma van ‘duurzame’ 
van vrijwilligersenergie vrijwilligersenergieemeenschap

De gemeenschap
Verband Organisatiegericht Op de gemeenschap gericht

Betrokken partijen Eén organisatie en haar bestaande Alle organisaties en hun bestaande en
vrijwilligers, klanten, oprichters en potentiële vrijwilligers, klanten, oprichters
donateurs   en donateurs

Effectiviteit Impact op de bestaande behoeften Impact op de bestaande behoeften en op 
de mogelijkheden om impact te hebben op 
de behoeften van morgen (volunteerability, 
Meijs et al., 2006)

De hulpbron

Hulpbron Eenmalig gebruik Regeneratief / ‘kweekbaar’

Waardering van Vervangingswaarde Levenslange waarde
vrijwilligerswerk

Tijdshorizon/ Enkele gebeurtenis (korte termijn) Aanhoudend gebruik (lange termijn)
perspectief

Interactie Gescheiden ‘soorten’ vrijwilligerswerk Geïntegreerde ‘soorten’ vrijwilligerswerk

Beheer en management op organisatieniveau
Aanbod van Functiebeschrijving Winnend vrijwilligersscenario (Meijs en 
vrijwilligerswerk Brudney, 2004; Brudney en Meijs, 2004)

Metafoor Geschiktheid Onderhandeling

Nadruk Kwantiteit Kwaliteit
Strategische Voldoen aan de behoeften van vandaag Voldoen aan de behoeften van vandaag en
oriëntatie in concurrentie met anderen morgen in samenwerking met anderen

Benadering Programmamanagement en nadruk op Ledenmanagement en nadruk op
vrijwilligersmanagement werving opleiding en vasthouden
(Meijs en Hoogstad, 2001) 

deraarprobleem’ op dit terrein ook relevant is, omdat
vrijwilligers worden gezien als onuitputtelijk en goed-
koop. Vanuit dit perspectief is het kernprobleem aan-
dacht voor werving ten koste van het vasthouden van
mensen. Organisaties handelen namelijk alsof zij lie-
ver meer vrijwilligers werven dan investeren in het
beheer van het vrijwilligersbestand. Een investering
die nodig is om de hulpbron te onderhouden, te ont-
wikkelen en te vernieuwen. Als gevolg van de te grote
werving van (jacht op) vrijwilligers, lopen we juist het

risico van burn-out en drop-out van vrijwilligers en
potentiële stagnatie van de groei van de hulpbron. 

Wij zijn van mening dat een nieuw paradigma nodig is
waarin vrijwilligersenergie niet langer gezien wordt
als een ‘plunderaarbuit’, maar als een duurzame hulp-
bron. Tabel 2 biedt een nieuw ‘regeneratief’ paradig-
ma van vrijwilligersenergie en vergelijkt dit met het
traditionele ‘plunderaarmodel’ van vrijwilligersener-
gie.

Tabel 2 geeft aan dat ons nieuwe regeneratieve para-
digma een geheel andere benadering vergt: naast het
heden moet ook de toekomst in ogenschouw worden

genomen. Bij het nieuwe paradigma moet vrijwilli-
gerswerk worden bezien vanaf het niveau van 1) de
gemeenschap, 2) de hulpbron en 3) het vrijwilligers-
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management. Op basis van dit veranderde perspectief
dienen zich nieuwe vraagstukken aan voor onderzoe-
kers, managers, vrijwilligersmanagers en andere pro-
gramma’s waarbij vrijwilligers betrokken zijn (zoals
service learning en werknemersvrijwilligerswerk) -
financiers en (overheid)beleidsmakers. 

Ten eerste kijken we naar de gemeenschap. Kernpunt
van onze analyse is dat het verband van vrijwilligers-
werk moet worden uitgebreid van de enkele organisa-
tie naar de ruimere gemeenschap. De gemeenschap
betekent voor ons een zeer groot aantal belanghebben-
den (stakeholders). Er moeten meer partijen betrokken
worden dan nu en deze partijen moeten niet alleen
bespreken hoe aan de huidige behoefte van de
gemeenschap kan worden voldaan, maar ook welke
weerslag het voldoen aan de huidige behoefte heeft op
de mogelijkheid om te voldoen aan de toekomstige
behoeften (voor communicatie tussen de stakeholders
zie Dajani en Van der Loo in dit nummer). In deze gro-
tere gemeenschap is de maat voor effectiviteit zowel de
impact op de actuele behoeften als op de toekomstige
behoeften van de gemeenschap. 

Een eerste partij die hierbij moet worden betrokken,
wordt gevormd door de organisaties die met vrijwilli-
gers werken. Binnen deze groep moet discussie wor-
den gevoerd om vast te stellen of er vanuit het oogpunt
van duurzaamheid manieren zijn om vrijwilligers op
rendabele wijze aan te sturen. Ook moet er afstem-
ming plaatsvinden over het delen en medegebruik van
de schaarse hulpbronnen. Een tweede partij betreft
financiers en lokale overheden. Hun financieringsbe-
leid moet niet uitsluitend gericht zijn op de korte ter-
mijn, maar ook op de langere termijn. Een derde partij
die moet worden betrokken zijn de klanten en leden.
Vrijwilligers vertellen soms dat klanten en organisaties
te veel van hen vergen in termen van beschikbaarheid
of benodigde inzet. Een vierde partij die moet worden
betrokken zijn de (potentiële) vrijwilligers zelf. 

Ten tweede kijken we naar de hulpbron zelf. Een
belangrijk verschil tussen ons nieuwe regeneratieve
en het traditionele paradigma is de karakterisering
van het doel van de betrokkenheid van vrijwilligers.
Het belangrijkste doel van het regeneratieve paradig-
ma is de vrijwilligersenergie vernieuwen en nieuw
leven inblazen door mensen over de streep te trekken

om vrijwilligerswerk te gaan doen en hen zover te krij-
gen dat zij dit gedurende hun hele leven blijven doen.
Gebruikers van de hulpbron zijn niet alleen nu verant-
woordelijk voor hun organisatie, maar ook voor de
grotere groep potentiële gebruikers ‘in de toekomst’,
om te helpen waarborgen dat de gebruikte vrijwilli-
gersenergie dankzij goed beheer opnieuw wordt aan-
geboden en niet als gevolg van een slechte ervaring bij
vrijwilligerswerk wordt verkwist. Bij het traditionele
paradigma ligt de nadruk op het gebruik (of mogelijk
het ‘opgebruiken’) van de vrijwilligersenergie met
weinig of geen oog voor de gevolgen voor de grotere
gebruikersgroep.

De karakterisering van de hulpbron volgt uit onze ana-
lyse van vrijwilligersenergie als ‘common pool-resour-
ce’, alsook uit de in tabel 2 geïllustreerde doeldimen-
sie. Vanuit het traditionele ‘plunderperspectief’ zijn
vrijwilligers een eenmalig te gebruiken hulpbron die
organisaties naar behoefte gebruiken, dumpen en
door nieuwe werving vervangen. In die zin is vrijwilli-
gersenergie een wegwerpproduct. Vanuit het regene-
ratieve paradigma moet vrijwilligersenergie echter
worden gezien als een levenslang recyclebaar product,
zodat vrijwilligers die bij een organisatie vrijwilligers-
werk hebben verricht zich met goede zin en bereid-
heid opnieuw voor vrijwilligerswerk willen aanbie-
den, misschien ergens anders. Dit paradigma houdt in
dat vrijwilligersenergie door middel van positieve
ervaringen kan worden vastgehouden en ontwikkeld.

Zoals uit tabel 2 blijkt, verandert in het nieuwe para-
digma ook de waardering van vrijwilligersenergie. Bij
het traditionele ‘plunderparadigma’ wordt vrijwilli-
gersenergie gewaardeerd als de vervangingskosten
voor de organisatie, bijvoorbeeld de kosten die de
organisatie als alternatief had moeten betalen voor het
in dienst nemen van beroepskrachten, of de gederfde
inkomsten van de vrijwilliger vanwege de tijd die hij
doneert. Vanuit het perspectief van het regeneratieve
paradigma wordt vrijwilligersenergie beschouwd als
een levenslange waardering van de gedoneerde tijd en
diensten en daarmee komen investeringen in onder-
houd in beeld. Wij zien vrijwilligerswerk daarom niet
als een eenmalige gebeurtenis (of ‘spel’) bij een organi-
satie, maar als een in de tijd voortgezette betrokken-
heid - of het ‘spelen’ met meerdere ‘spelers’ - van de
vrijwilligershulpbron.

Nieuw paradigma voor vrijwilligerswerk
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Ten derde komt de kwestie van het aansturen van vrij-
willigers aan bod. Het aanbieden van vrijwilligerswerk
neemt bij het regeneratieve paradigma een nieuwe
vorm aan. Bij het traditionele paradigma worden orga-
nisaties aangemoedigd functiebeschrijvingen voor
vrijwilligerswerk op te stellen die aan de behoeften
van de organisatie voldoen en dan te werven. Bij het
regeneratieve paradigma is de sleutel wat Meijs en
Brudney (2004) een ‘winnend vrijwilligersscenario’
noemen, waarbij de betrokkenheid van vrijwilligers
voortvloeit uit de inzet die vrijwilligers bij het werk
tonen, hun geprefereerde werktijden, en de opdrach-
ten die organisaties aanbieden. Nauw hiermee ver-
bonden bij het traditionele paradigma is de metafoor
van vrijwilligerswerk, waarbij de donatie van tijd aan-
sluit bij de wensen van de organisatie. Bij het regene-
ratieve paradigma is de metafoor de onderhandeling
tussen de organisatie en de vrijwilliger om te komen
tot realistische en tegelijkertijd voldoening gevende
werkopdrachten waar organisaties voordeel bij heb-
ben, en waarbij vrijwilligers het soort ervaring opdoen
waardoor het vrijwilligersbestand nieuw leven wordt
ingeblazen en de hulpbron wordt vernieuwd.

Conclusie
In dit artikel hebben we aangetoond dat veel van de
huidige trends en kwesties op het gebied van vrijwilli-
gerswerk kunnen worden verklaard door middel van
de metafoor van natuurlijke hulpbronnen. Ook heb-
ben we aangetoond dat op deze wijze tal van onver-
wachte vragen kunnen worden opgepakt. We ver-
wachten dat de uitgebreide literatuur over natuurlijke

hulpbronnen voor deze sector behulpzaam kan zijn bij
het oplossen van huidige en toekomstige kwesties en
roepen op tot nader onderzoek.

Naar ons oordeel is een deel van de oplossing gelegen
in de introductie van een nieuw paradigma. Met dit
nieuwe paradigma moedigen we de sector aan om een
verschuiving te realiseren van ‘plundering’ naar ‘ver-
duurzaming’ en regeneratie van de vrijwilligersener-
gie. Het regeneratieve perspectief vestigt de aandacht
op minstens twee provocerende vraagstellingen. Ten
eerste, hoe kan op het niveau van het gehele vrijwilli-
gersbestand bestuur en management worden gereali-
seerd dat is gericht op het behoud en de uitbreiding
van vrijwilligersenergie? Ten tweede, indien vrijwilli-
gersenergie een hernieuwbare hulpbron is waarvan de
stroom en continuïteit door gebruikers kan worden
beïnvloed, welke strategieën kunnen dan worden
gebruikt om het beheer van vrijwilligers te verbeteren
en de vrijwilligersenergie te recyclen en te cultiveren?

Ten aanzien van de eerste vraag denken we dat moge-
lijk een rol is weggelegd voor daadwerkelijk gemeen-
schapsbrede vrijwilligerscentrales. Ten aanzien van de
tweede vraag zouden we onderzoek aanbevelen naar
goede vormen van vrijwilligersmanagement, inclusief
aandacht voor al die nieuwe en andere ‘soorten’ vrij-
willigerswerk. Het regeneratieve paradigma roept
deze - en andere - vragen op. Door aandacht aan deze
vragen te besteden zou wel eens een bijdrage kunnen
worden geleverd aan de duurzaamheid van de natuur-
lijke hulpbron vrijwilligersenergie.
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plaatsbepaling

Theo Schuyt, Dirk Gilder en Frank de
Bakker
Dit artikel is verschenen in het vakblad
Economisch Statistische Berichten,
vakblad over economie en beleid  12 juni
2009. Het is ons niet toegestaan dit
artikel onverkort in deze publicatie op te
nemen.

De auteurs constateren dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al lange-
re tijd veel belangstelling heeft, maar dat er ook veel onduidelijk is over de stand van za-
ken. In het algemeen is geconstateerd dat de houding van bedrijven t.a.v. MVO overwe-
gend positief is. Het aantal studies, goede voorbeelden, audits, checklists en beleidsno-
ta’s hierover groeit. Desondanks is representatief onderzoek beperkt gebleven tot de
Ondernemersmonitor 2001 en 2003 van het toenmalige ministerie van Economische Za-
ken. 

Voor de oorzaak van het achterwege blijven van een representatief onderzoek, wordt
verwezen naar de onduidelijkheid over de terminologie. Volgens de auteurs is de meest
gebruikte definitie die van Archie Carroll (1979): MVO is de ‘the social responsibility of
business encompasses the economic, legal, ethical en discretionary expectations that
society has of organizations at a given point of time’. Naast de economische verwachtin-
gen worden juridische, ethische en discretionaire verwachtingen genoemd. Onder deze
laatste vallen zowel de vrijwillige activiteiten als de filantropische bijdragen. 

Voor meer zicht op de stand van zaken met betrekking tot MVO maken de auteurs ge-
bruik van gegevens uit het tweejaarlijks onderzoek Geven In Nederland (Schuyt et.al.,
2009). Hieruit komt naar voren dat 59% van de deelnemende bedrijven bekend is met de
term MVO en dat 52% volgens de gegeven omschrijving aan MVO doet. Van deze 52%
heeft maar 29% MVO-beleid. Een klein gedeelte van de deelnemende bedrijven (10%-
15%) geeft aan kritisch te staan t.o.v. MVO en is van mening dat bedrijven geen maat-
schappelijke verantwoordelijkheid hebben. 

Van de MVO activiteiten zijn energiebesparing en milieugerelateerde activiteiten de be-
langrijkste. Bij 15% van de respondenten wordt medewerkers de gelegenheid geboden
om vrijwilligerswerk te doen onder werktijd. De schrijvers constateren dat hierover wei-
nig gecommuniceerd wordt.

Wat bedrijven doen aan MVO
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