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Geven van tijd: vrijwilligerswerk 
René Bekkers1 
 
Samenvatting 
Ondanks de toename van de werkloosheid is de omvang van het vrijwilligerswerk in 
Nederland de afgelopen twee jaar gedaald. In 2004 deed 41% van de bevolking minstens 
eenmaal in het afgelopen jaar onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie. In 2002 
was dat nog 46%. De afgelopen twee jaar zijn Nederlanders ook minder tijd gaan besteden 
aan vrijwilligerswerk. De daling is te zien in bijna alle sectoren, behalve in de politiek.  
 
Sportverenigingen en kerkelijke organisaties tellen de meeste vrijwilligers. Voor beide is 
ongeveer een op de tien Nederlanders actief. Vrijwilligers zijn het meest te vinden op het 
platteland, onder vrouwen, onder hoger opgeleiden, onder regelmatige kerkbezoekers en met 
name onder Protestanten, zijn vaker van middelbare leeftijd of ouder dan 55. Ook blijkt dat 
wie getrouwd is of verweduwd vaker vrijwilligerswerk doet dan wie alleenstaand is of 
gescheiden. Dit komt doordat partners uit hetzelfde huishouden elkaar beinvloeden en vaak 
allebei actief zijn als vrijwilliger. Vrijwilligers raken in de regel ‘via-via’ actief bij een 
organisatie waar ze al lid van waren.  
 
 

                                                 
1 Deze bijdrage verscheen in: Schuyt, Th.N.M. & Gouwenberg, B.M. (2005). Geven in Nederland 2005: Giften, 
Legaten, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. ‘s-Gravenhage: Elsevier Overheid, pp. 80-92. ISBN 9059015991. 
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Deelname aan vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties licht gedaald 
Op basis van het ‘Geven in Nederland’-onderzoek wordt geschat dat 41.3% van de 
Nederlanders jaarlijks actief is als onbetaald vrijwilliger voor minstens één maatschappelijke 
organisatie. 58.7% doet geen vrijwilligerswerk. Het percentage vrijwilligers is lager dan in 
2002, toen het 46% was. Nederlanders zijn het vaakst actief als vrijwilliger in de sectoren 
sport, religie/levensbeschouwing, recreatie/hobby en gezondheid (zie tabel 1). In bijna alle 
sectoren is het percentage gedaald: dertien van de vijftien sectoren tellen in 2004 een lager 
percentage vrijwilligers dan in 2002. De enige uitzondering op de trend van afnemend 
vrijwilligerswerk is de sector politiek. Daarin bleef het aantal vrijwilligers ongeveer gelijk.2 
Politieke organisaties blijven echter wel het minst aantal vrijwilligers tellen. Recreatieve 
verenigingen en hobbyclubs werden voor het eerst meegenomen in het onderzoek. Samen 
blijken zij de op twee na grootste sector te zijn waarin vrijwilligers actief zijn. 
 
Tabel 1. Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties in 2002 en 2004 (afgelopen 12 
maanden) 
 
 2004 2002
Doet geen vrijwilligerswerkb 58,7 54,3
Sport 10,2 15,5
Religie en levensbeschouwing 9,7 10,5
Recreatie, hobbyc 8,4 ----
Gezondheid 6,6 7,9
Buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw-, huurdersvereniging 5,0 6,2
Scholen/volwasseneducatie 4,9 7,6
Overig 4,2 5,3
Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk 4,0 6,0
Kunst/Cultuur 2,4 3,3
Reclassering/slachtofferhulp 2,0 4,9
Vakbond, beroepsorganisatie 2,0 3,4
Vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp, mensenrechten 1,9 2,5
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming 1,6 1,9
Politiek 1,5 1,4
Organisatie voor allochtonen 0,3 0,5
 

a Deze cijfers bevatten enkele kleine correcties op de cijfers die in de vorige editie van ‘Geven in Nederland’ zijn 
gepubliceerd. Deze correcties zijn het gevolg van een ‘strengere’ behandeling van twijfelgevallen en hebben 
geleid tot iets lagere percentages vrijwilligers. Een uitgebreide toelichting vindt u in de methodologische 
verantwoording aan het eind van dit hoofdstuk. 
b Degenen die wel vrijwilligerswerk zeiden te doen, maar vervolgens geen enkele organisatie noemden waarvoor 
ze actief waren, zijn niet als vrijwilligers beschouwd. Waarschijnlijk bieden zij informele hulp aan anderen, 
buiten een maatschappelijke organisatie om. 
c Recreatie/hobby werd in 2002 niet als aparte categorie aangeboden. 
 
 

                                                 
2 In de sector ‘sport’ is het verschil tussen 2002 en 2004 het grootste. Toch kunnen we niet met zekerheid 
concluderen dat hier sprake is van een afname, omdat de categorie ‘recreatie/hobby’ in 2002 niet aangeboden 
werd. Waarschijnlijk hebben sommige vrijwilligers in deze sector hun activiteiten in 2002 in de categorie ‘sport’ 
geplaatst. 



 3

Intensiteit van deelname 
De afname van het percentage vrijwilligers is niet opgevangen door een toegenomen activiteit 
van degenen die nog wel vrijwilligerswerk doen. Ook het aantal organisaties waarvoor 
vrijwilligers actief zijn is namelijk gedaald. In 2002 was nog 45% van de vrijwilligers voor 
méér dan één organisatie actief. In 2004 was dit afgenomen tot 38% (zie tabel 2). 
 
Tabel 2. Aantal organisaties waarvoor respondenten en vrijwilligers onbetaald werk deden 
(afgelopen 12 maanden) 
 
 2004 2002 
 a b a b

Geen 58.7 ---- 54.3 -----
Eén  25.7 62.3 25.1 54.9
Twee 10.1 24.6 13.4 29.4
Drie 3.7 9.0 4.9 10.8
Vier 1.3 3.1 1.4 3.1
Vijf 0.4 0.9 0.4 0.9
Meer dan vijf 0.1 0.2 0.4 0.9
Gemiddeld 0.65 1.56 0.77 1.68
a Percentage van alle ondervraagden.  
b Percentage van de vrijwilligers.  
 
Concentratie op de toekomst 
Het soort activiteiten waarmee vrijwilligers zich bezig houden is van karakter veranderd in de 
afgelopen twee jaar. Dit is te zien in tabel 3.  
 
Tabel 3. Activiteiten door vrijwilligers (afgelopen 12 maanden) 
 
 2004 2002 
 a b c a b c

Organisatie-intern:   
Bestuurlijke taken 14,4 34,9 16,5 17,0 37,1 14,4
Fondsen werven, collecteren 8,9 21,5 10,2 8,5 18,6 7,2
Kantoorwerk, administratie 8,8 21,4 10,1 11,2 24,4 9,5
Belangen behartigen of campagne voeren 3,8 9,1 4,8 4,8 10,4 4,1
Externe dienstverlening:   
Klussen 10,1 24,5 11,6 13,2 28,9 11,2
Vervoer bieden 7,3 17,7 8,4 11,8 25,7 10,0
Informatie of advies geven 6,7 16,2 7,7 11,6 25,3 9,8
Training of schooling 6,2 15,1 7,1 6,8 15,0 5,8
Bezoeken afleggen of gezelschap houden 5,7 13,7 6,5 10,1 22,1 8,6
Persoonlijke raadgeving 4,0 9,7 4,6 7,3 16,0 6,2
Therapeutische activiteiten of persoonlijke verzorging 1,2 2,9 1,4 2,4 5,3 2,1
Andere activiteiten 10,2 24,8 11,7 12,9 28,3 11,0
a Percentage van alle ondervraagden.  
b Percentage van de vrijwilligers. 
b Percentage van alle taken die vrijwilligers verrichten. 
 
Het absolute aantal vrijwilligers is in alle taken afgenomen, behalve het aantal 
fondsenwervers en collectanten. Als we rekening houden met het dalend aantal vrijwilligers 
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en rekening houden met het aantal activiteiten die vrijwilligers ondernemen (zie kolom c van 
tabel 3) dan zien we dat het takenpakket van vrijwilligers in de afgelopen twee jaar sterk is 
veranderd. Vrijwilligers in 2004 waren vaker bezig met fondsenwerven, bestuurstaken en 
administratie- of kantoorwerk, en minder vaak met informatie of advies geven, persoonlijke 
raadgeving en bezoeken afleggen of gezelschap houden. Deze eerste groep activiteiten 
noemen we ‘organisatie-interne’ activiteiten, die nodig zijn om de organisatie draaiende te 
houden. De tweede groep activiteiten zijn de vormen van externe dienstverlening aan derden. 
Dit zijn in feite de taken die aansluiten bij de specifieke doelstellingen van maatschappelijke 
organisaties. In figuur 1 is goed te zien dat er een verschuiving is opgetreden van 
dienstverlening naar organisatie-interne taken. In 2002 waren alle dienstverlenende taken 
samen nog goed voor zo’n 65% van alle vrijwilligersactiviteit. In 2004 is dat gedaald naar 
59%. 
 
Figuur 1. Het aandeel van vrijwilligers in organisatie-interne taken neemt toe 
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Een verklaring voor de verschuiving in het takenpakket van vrijwilligers is de bezuiniging op 
subsidies voor maatschappelijke organisaties die door het ministerie van VWS in 2003 werd 
doorgevoerd. Maatschappelijke organisaties zijn hierdoor gedwongen op zoek te gaan naar 
nieuwe bronnen voor steun – vandaar de stijging in de fondsenwervingsactiviteit – en moesten 
extra overleg plegen om met de bezuinigingen om te gaan – vandaar de stijging in de 
bestuurstaken. De dienstverlening aan de doelgroepen van de organisaties heeft onder deze 
grotere belasting van organisatie-interne functies te lijden gehad, omdat het aantal 
beschikbare vrijwilligers is afgenomen en de toegenomen werkdruk niet is opgevangen door 
een verhoging van het aantal taken dat vrijwilligers uitvoeren (zie tabel 4). Een steeds groter 
gedeelte van de vrijwilligers is bezig met slechts één taak binnen de organisatie. In 2002 was 
nog slechts iets meer dan een kwart van de vrijwilligers bezig met één taak, in 2004 was dit 
vier op de tien. Figuur 2 laat deze veranderingen duidelijk zien. 
 
Samen met een daling van het aantal taken neemt ook de tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk 
af. De vrijwilligers zeiden gemiddeld 17.2 uur per maand aan vrijwilligerswerk te besteden. 
Op alle Nederlanders is dat gemiddeld 6.6 uur. De meeste vrijwilligers besteden een 
bescheiden aantal uren aan vrijwilligerswerk: 55.8% is 10 uur per maand of minder actief. 
Vergeleken met 2002 is de tijd besteed aan vrijwilligerswerk ook afgenomen: in 2002 
besteedden de vrijwilligers nog gemiddeld 23 uur per maand aan hun taken, en was 54.1% 
maximaal 10 uur per maand actief. 3 
                                                 
3 In 2002 zei een relatief groot aantal vrijwilligers een volle werkweek (d.w.z. 40 uur per week) of zelfs meer 
bezig te zijn met onbetaald werk. Deze vrijwilligers zijn beschouwd als ‘full time’ vrijwilligers (240 uur per 
maand). 



 5

 
Tabel 4. Aantal activiteiten die vrijwilligers ondernemen (afgelopen 12 maanden) 
 
 2004 2002 
 Totaal Onder 

vrijwilligers 
Totaal Onder 

vrijwilligers 
Geen 61.6 ---- 56.9 ----
Eén  15.2 39.7 11.4 26.4
Twee 9.9 25.7 11.2 26.0
Drie 6.3 16.4 9.0 20.9
Vier 3.6 9.4 5.8 13.5
Vijf 1.9 4.9 3.1 7.3
Meer dan vijf 1.6 3.9 2.6 6.0
Gemiddeld 0.87 2.27 1.18 2.73
 
Figuur 2. Het aantal taken waarmee vrijwilligers in 2002 en 2004 bezig waren neemt af 
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Gebruik van diensten van maatschappelijke organisaties 
Behalve naar vrijwilligerswerk is dit keer expliciet gevraagd naar het gebruik dat Nederlandse 
burgers maken van de diensten die maatschappelijke organisaties aanbieden. Deze diensten 
kunnen van alles inhouden, zoals rechtsbijstand, zorg, therapie, belangenbehartiging, 
buurtfeesten enzovoort. Nederlanders zeggen het vaakst gebruik te maken van diensten van 
maatschappelijke organisaties op het gebied van gezondheid (29%), sport (17%), en 
recreatie/hobby (14%). Het minst maken Nederlanders gebruik van diensten van organisaties 
voor allochtonen, vluchtelingen, ontwikkelingshulp en mensenrechten, en politieke 
organisaties. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar geen gebruik te 
hebben gemaakt van de diensten van maatschappelijke organisaties (zie tabel 5).  
 
Interessant is een vergelijking tussen de rangorde in tabel 5 en die in tabel 1. Die vergelijking 
geeft aan welke organisaties veel vrijwilligers tellen ten opzichte van het aantal personen dat 
gebruik maakt van hun diensten. Om de twee rangordes te vergelijken hebben we het 
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percentage gebruikers van de diensten van maatschappelijke organisaties in de verschillende 
sectoren gedeeld op het percentage vrijwilligers in die sector (de ratio in de derde kolom). 
Maatschappelijke organisaties in de sector gezondheid hebben meer dan vier keer zo veel 
gebruikers dan vrijwilligers. Vakbonden en beroepsorganisaties en organisaties op het gebied 
van kunst en cultuur bedienen elk meer dan drie gebruikers met één vrijwilliger. Organisaties 
voor vluchtelingen en allochtonen, het club- en buurthuiswerk, en kerken en andere 
organisaties op het gebied van religie tellen juist relatief veel vrijwilligers gezien het aantal 
gebruikers.  
 
Tabel 5. Gebruik van diensten van maatschappelijke organisaties (afgelopen 12 maanden) 
 
Sector Gebruik Vrijwilliger  Ratio
Vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp, mensenrechten 0,9 1,9 0,5
Organisatie voor allochtonen 0,2 0,3 0,7
Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk 3,0 4,0 0,8
Religie en levensbeschouwing 9,4 9,7 1,0
Buurtvereniging, woningbouw of huurdersvereniging 4,9 5,0 1,0
Politiek 1,7 1,5 1,1
Scholen/volwasseneducatie 6,6 4,9 1,3
Reclassering/slachtofferhulp 3,0 2,0 1,5
Sport 16,7 10,2 1,6
Recreatie, hobby 14,4 8,4 1,7
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming 3,0 1,6 1,9
Kunst/Cultuur 7,5 2,4 3,1
Vakbond, beroepsorganisatie 6,4 2,0 3,2
Gezondheid 28,7 6,6 4,3
 
 
Recrutering van vrijwilligers 
Nieuwe vrijwilligers worden in de regel ‘via-via’ gevonden (Bekkers, 2004a). Van alle 
deelnemers zegt 38.0% in de afgelopen twee jaar gevraagd te zijn om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. De kans om gevraagd te worden verschilt sterk tussen vrijwilligers en niet-
vrijwilligers. Onder de vrijwilligers in 2004 werd 70% gevraagd. Van degenen die in 2004 
geen vrijwilligerswerk deden werd 84% ook niet gevraagd. 
 
Net als in voorgaand onderzoek blijkt ook nu weer dat verzoeken om participatie niet vaak 
gedaan worden door mensen met wie men een familie- of werkrelatie heeft: slechts 4.2% 
werd gevraagd door de partner, 3.5% door een ander familielid en 3.2% door een collega. 
37.7% werd gevraagd door een vriend of kennis, en 51.4% door iemand anders. 
Maatschappelijke organisaties blijken vaak nieuwe vrijwilligers te zoeken in hun 
ledenbestand: 46.8% van degenen die gevraagd werden was al lid van de organisatie. 
Verzoeken worden ook vaker gedaan door bestaande leden: 59.8% werd gevraagd door 
iemand die zelf al lid was. 
 
Samen uit, samen thuis 
Hoewel partners binnen hetzelfde huishouden elkaar niet vaak rechtstreeks vragen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen, zijn ze wel vaak gezamenlijk actief als vrijwilliger (of juist 
niet). Van degenen die een partner hadden was 38.7% actief als vrijwilliger. Van degenen die 
zelf actief waren als vrijwilliger én een partner hadden had 74.6% een partner die ook actief is 
als vrijwilliger. Niet-vrijwilligers hadden in 78.6% van de gevallen een partner die ook niet 
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actief was als vrijwilliger. Het verband tussen de vrijwilligersactiviteit van partners is dus erg 
sterk (odds ratio van 7.88, p<.000). 
 
Meningen over vrijwilligerswerk  
Nederlanders staan positief ten opzichte van vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Ongeveer de 
helft van de ondervraagden vindt dat iedereen tenminste één keer in zijn leven 
vrijwilligerswerk zou moeten doen. Ongeveer een kwart ervaart in de sociale omgeving dat 
het doen van vrijwilligerswerk vanzelfsprekend is. Bijna drie kwart van de ondervraagden is 
van mening dat vrijwilligerswerk te weinig gewaardeerd wordt. Een groot aantal mensen ziet 
hierbij een rol weggelegd voor de overheid: bijna vier op tien vindt dat de overheid 
vrijwilligerswerk financieel zou moeten belonen; bijna de helft vindt dat op scholen een 
maatschappelijke stage ingevoerd zou moeten worden als verplicht vak; en bijna zes op tien 
vindt dat uitkeringsgerechtigden verplicht zouden moeten worden tot vrijwilligerswerk mits 
zij daartoe in staat zijn. Vergeleken met 2002 is de vanzelfsprekendheid van vrijwilligerswerk 
afgenomen, en de steun voor verplicht vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden verder 
toegenomen. Ook de opvatting dat vrijwilligerswerk een bijdrage aan de samenleving is krijgt 
de afgelopen twee jaar meer bijval.  
 
Tabel 6. Meningen over vrijwilligerswerk 
 
 2004 2002 a1995
1. In mijn sociale omgeving is het vanzelfsprekend 
dat je vrijwilligerswerk doet 

25.5% 28.8% ----

2. Vrijwilligerswerk is iets terugdoen voor de 
samenleving 

71.8% 68.1% ----

3. Iedereen moet tenminste één keer in zijn leven 
vrijwilligerswerk doen 

46.9% 47.2% ----

4. Vrijwilligerswerk wordt nog te veel 
ondergewaardeerd in de samenleving 

74.3% 76.5% 74.2%

5. De overheid zou mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor de maatschappij moeten belonen met 
een financiële vergoeding 

39.6% 39.4% 33.9%

6. Uitkeringsgerechtigden moeten worden verplicht 
tot het verrichten van vrijwilligerswerk, mits zij 
daartoe in staat zijn 

57.5% 53.3% 43.9%

7. Op middelbare scholen moet de maatschappelijke 
stage als verplicht vak worden ingevoerd 

48.4% ---- ----

a De cijfers uit 1995 zijn afkomstig uit een onderzoek onder 2061 Nederlanders van de Universiteit van Tilburg 
waarover niet eerder gepubliceerd is. Het onderzoek is beschikbaar via het Steinmetz-archief 
(http://www.niwi.nl) onder nummer C0033. 
 
Meningen van vrijwilligers en andere Nederlanders over vrijwilligerswerk 
We hebben de meningen van vrijwilligers over vrijwilligerswerk en die van mensen die geen 
vrijwilligerswerk doen met elkaar vergeleken in tabel 7. In de eerste twee kolommen met 
cijfers zijn de percentages vrijwilligers en niet-vrijwilligers weergegeven die het eens zijn met 
de stellingen. In de derde kolom is de relatieve kansverhouding (ofwel de odds ratio) 
weergegeven, een statistische maat die aangeeft hoe groot het verschil is tussen vrijwilligers 
en niet-vrijwilligers. Als stelregel geldt: een relatieve kansverhouding van boven de 1 
betekent dat vrijwilligers het vaker eens zijn met de stelling en een kansverhouding van onder 
de 1 betekent dat vrijwilligers het minder vaak eens zijn met de stelling dan niet-vrijwilligers. 
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Hoe groter (of kleiner) het getal, hoe sterker het verband. Bij een kansverhouding van 1 zijn 
vrijwilligers het net zo vaak eens als niet-vrijwilligers. De sterretjes geven aan hoe groot de 
kans is dat het verschil toevallig is. Hoe meer sterretjes, hoe kleiner de kans. 
 
De vergelijking van meningen over vrijwilligerswerk onder vrijwilligers en niet-vrijwilligers 
laat enkele opvallende verschillen zien. Vrijwilligers zien vrijwilligerswerk sterker als ene 
plicht voor iedereen, en ervaren het meer als een vanzelfsprekendheid in hun omgeving. Ook 
vinden vrijwilligers vaker dan niet-vrijwilligers dat op middelbare scholen een 
maatschappelijke stage zou moeten worden ingevoerd. Vrijwilligers verschillen echter niet 
van mening met niet-vrijwilligers over de wenselijkheid van invoering van een plicht tot 
vrijwilligers voor uitkeringsgerechtigden. Zij vinden ook niet vaker dan niet-vrijwilligers dat 
vrijwilligerswerk te weinig waardering krijgt in Nederland. Opvallend is dat vrijwilligers het 
vaker oneens zijn met de stelling dat de overheid vrijwilligerswerk financieel zou moeten 
belonen. Deze verschillen lopen grotendeels parallel met de verschillen die in 2002 gevonden 
werden. In 1995 lagen de verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers op sommige 
stellingen nog anders. De ‘sociale dienstplicht’ voor uitkeringsgerechtigden kreeg in 1995 nog 
vaker instemming van niet-vrijwilligers dan van niet-vrijwilligers (46.3% tegen 39.5%). En in 
1995 waren niet-vrijwilligers nog vaker dan vrijwilligers van mening dat vrijwilligerswerk in 
Nederland ondergewaardeerd wordt (75.4% tegen 71.8%). In 2002 was de situatie (net als in 
2004) omgekeerd (74.4% tegen 80.7%). 
 
 
Tabel 7. Meningen over vrijwilligerswerk onder vrijwilligers en niet-vrijwilligers  
 
 Niet-

vrijwilligers 
(n=754) 

Vrijwilligers 
(n=562) 

Verband 
(odds ratio)

1. In mijn sociale omgeving is het vanzelfsprekend 
dat je vrijwilligerswerk doet 

14.5% 40.4% ***4.01

2. Vrijwilligerswerk is iets terugdoen voor de 
samenleving 

67.0% 78.3% ***1.78

3. Iedereen moet tenminste één keer in zijn leven 
vrijwilligerswerk doen 

39.1% 64.4% ***2.82

4. Vrijwilligerswerk wordt nog te veel 
ondergewaardeerd in de samenleving 

72.4% 76.9% (*)1.27

5. De overheid zou mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor de maatschappij moeten belonen met 
een financiële vergoeding 

44.7% 32.6% ***0.60

6. Uitkeringsgerechtigden moeten worden verplicht 
tot het verrichten van vrijwilligerswerk, mits zij 
daartoe in staat zijn 

57.4% 57.5% 1.00

7. Op middelbare scholen moet de maatschappelijke 
stage als verplicht vak worden ingevoerd 

44.6% 55.9% ***1.58

Het aantal sterretjes geeft aan hoe groot de kans is dat het gevonden verschil op toeval berust: *** = minder dan 
0,1%; ** = minder dan 1%; * = minder dan 5%; (*) minder dan 10%. 
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Wie stopte met vrijwilligerswerk? 
 
Er is veel beweging geweest in het vrijwilligerswerk in de afgelopen twee jaar. Tabel 1 laat 
die beweging zien. Er zijn veel meer mensen gestopt dan je zou zeggen op grond van de 
afname van het totaal aantal vrijwilligers, die slechts enkele procenten bedraagt. Drie van de 
tien vrijwilligers in 2002 blijkt in 2004 niet meer actief te zijn. Zeven van de tien vrijwilligers 
uit 2002 is in 2004 nog steeds actief. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen in de 
afgelopen twee jaar begonnen met vrijwilligerswerk. Twee van de tien vrijwilligers in 2004 
was in 2002 nog niet actief. 
 
 Deed in 2004 geen 

vrijwilligerswerk 
Deed in 2004 wel 
vrijwilligerswerk 

Totaal 

Deed in 2002 geen 
vrijwilligerswerk 

470 
83.5

93 
16.5

563 
52.2

Deed in 2002 wel 
vrijwilligerswerk 

157 
30.5

358 
69.5

515 
47.8

Totaal 627 
58.2

451 
40.9

1078 
100.0

 
Wie zijn nu degenen die sinds 2002 gestopt zijn met vrijwilligerswerk? Of vrijwilligerswerk 
blijvende aantrekkingskracht heeft op mensen blijkt afhankelijk te zijn van de manier waarop 
mensen oorspronkelijk aan vrijwilligerswerk begonnen zijn, van het soort organisatie waarin 
mensen vrijwilligerswerk doen, van de motivatie van vrijwilligers, en van een aantal 
demografische kenmerken. 
 
Het belangrijkste is de relatie met degene die de vrijwilliger oorspronkelijk gevraagd heeft om 
vrijwilligerswerk te gaan doen: wie gevraagd is door een vriend of familielid, stopt minder 
vaak dan wie gevraagd is door een collega of iemand anders. 
 
Het soort organisatie waarin vrijwilligers actief zijn blijkt ook van belang. Wie in een 
sportclub, in een zorgorganisatie of in een kerkelijke organisatie actief was in 2002, blijft 
vaker actief. Vrijwilligers in deze organisaties blijken ontzettend actief te zijn. Zij zijn vaak in 
meerdere organisaties tegelijk actief. 
 
De motieven die vrijwilligers in 2002 noemden om actief te zijn als vrijwilliger hebben een 
beperkte invloed op de kans om in 2004 nog steeds actief te zijn. Het blijkt dat degenen die in 
2002 vrijwilligerswerk deden omdat het ‘een nuttige ervaring’ oplevert in twee jaar later 
vaker gestopt zijn. Dit zijn vaak mensen die in vrijwilligerswerk een aanvulling zochten op 
hun curriculum vitae. Verder blijkt dat een goede sfeer in de organisatie vrijwilligers langer 
vasthoudt. Wie in 2002 het sociaal contact met medevrijwilligers als beter benoemde is twee 
jaar later vaker nog steeds actief dan degenen die de sfeer maar matig vonden.  
 
Tenslotte blijkt dat mannen in de afgelopen twee jaar vaker stopten met vrijwilligerswerk dan 
vrouwen en dat 65-plussers vaker stopten. Dat vrouwen en jongeren langer doorgaan komt 
doordat zij in de afgelopen twee jaar minder vaak gezondheidsproblemen hadden dan ouderen 
en mannen. 
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Profiel van vrijwilligers 
Welke mensen doen vaker vrijwilligerswerk? Vrijwilligers blijken de volgende kenmerken te 
hebben: 
 
Kenmerk Kenmerkend voor vrijwilligers  
Burgerlijke staat Verweduwd of gehuwd 
Soort huishouden Ongehuwd zonder kinderen, partner met kinderen 
Omvang huishouden 1 of >3 
Uitwonende kinderen Geen verschil 
Geslacht Vrouw 
Leeftijd Eind dertig, ouder dan 55 
Opleidingsniveau Hoger  
Provincie Utrecht, Friesland en Overijssel 
Gemeentegrootte Kleiner 
Betaalde baan Nee 
Aantal uren betaalde baan <34 uur 
Soort woning Eigen huis 
Kerklidmaatschap Protestant 
Kerkbezoek Maandelijks of vaker 
Gezondheid (zeer) goed  
Inkomen Lager  
 
Op onze website (http://www.geveninnederland.nl/vrijwilligerswerk) vindt u uitvoerige 
tabellen die laten zien hoe het percentage vrijwilligers varieert tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
 
Motieven voor vrijwilligerswerk: maatschappelijke waarden 
In 2002 is expliciet gevraagd naar motieven voor vrijwilligerswerk. Een nadeel van deze 
gegevens is dat zij gebaseerd zijn op stellingen die alleen voorgelegd zijn aan vrijwilligers en 
niet aan niet-vrijwilligers. Daardoor kunnen we pas iets over motivaties zeggen als mensen al 
vrijwilliger zijn en is het onmogelijk om te bepalen welke motieven mensen hebben om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. In 2004 hebben we daarom alle respondenten een batterij 
vragen voorgelegd over algemene maatschappelijke waarden die iets kunnen zeggen over 
motieven om vrijwilligerswerk te doen. Tabel 8 laat zien in welke mate vrijwilligers in hun 
waardenpatroon afwijken van niet-vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers blijken op zeven van de acht gemeten maatschappelijke waarden verschillend te 
scoren dan niet-vrijwilligers. Het beeld dat uit de resultaten naar voren komt is dat 
vrijwilligers altruïstisch ingestelde, meelevende mensen zijn met meer vertrouwen in hun 
medemens, die zich sterker verantwoordelijk voelen voor de maatschappij als geheel, minder 
sterk succes in het leven toeschrijven aan persoonlijke kwaliteiten, positiever staan ten 
opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en meer plezier beleven aan het 
geven aan goede doelen dan niet-vrijwilligers. Vrijwilligers verschillen niet van niet-
vrijwilligers in de mate waarin ze gericht zijn op de toekomst.  
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Tabel 8. Maatschappelijke waarden onder vrijwilligers en niet-vrijwilligers 
 
 Niet-

vrijwilligers
Vrijwilligers  Samenhang 

(eta)
Altruïstische waarden 3,40 3,69 0,26 *** 
Empathie 3,76 3,92 0,15 *** 
Sociale verantwoordelijkheid 3,60 3,73 0,15 *** 
Vertrouwen 3,01 3,22 0,14 *** 
Wenselijkheid van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen door bedrijven 

3,36 3,47 0,11 *** 

Geefplezier 2,51 2,64 0,08 ** 
Toekomstgerichtheid 3,45 3,47 0,01  
Eigen verantwoordelijkheid voor succes 3,09 3,00 -0,08 ** 
Alle metingen zijn gedaan op een schaal van 1 tot 5.  
Het aantal sterretjes geeft aan hoe groot de kans is dat het gevonden verschil op toeval 
berust: *** = minder dan 0,1%; ** = minder dan 1%
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Methodologische verantwoording 
De gepresenteerde gegevens zijn verzameld als onderdeel van de tweede golf van de ‘Geven 
in Nederland’-Panel Studie (GINPS). De vragenlijsten zijn in mei 2004 afgenomen door 
TNS/NIPO onder 1316 Nederlanders. Zij hebben allemaal in mei 2002 ook meegedaan aan de 
eerste golf van het onderzoek.4  
 
Wat is vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk wordt net als in 2002 in de vragenlijst als volgt omschreven:  

‘Onbetaalde werkzaamheden die u verricht ten behoeve van een organisatie of een groep. Het 
is niet voldoende om alleen maar lid te zijn van een organisatie of groep, wat telt is dat u in 
uw vrije tijd onbetaald werk verricht voor zo'n organisatie of groep. Met onbetaalde 
werkzaamheden bedoelen we werkzaamheden waarvoor u geen salaris of loon ontvangt maar 
eventueel wel een kleine onkostenvergoeding (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding).’ 

Met deze omschrijving wordt informele hulp die mensen elkaar bieden uitgesloten. Het lenen 
van geld of goederen, het boodschappen doen voor buren, vrienden of familie rekenen we dus 
niet tot vrijwilligerswerk. 
 
Vragenlijst 
De deelnemers aan het onderzoek gaven we eerst de bovengenoemde omschrijving van 
vrijwilligerswerk. Daarna kregen ze een lijst te zien van vijftien verschillende soorten 
organisaties, en vroegen we of zij in de afgelopen 12 maanden voor deze organisaties 
onbetaald werk hadden gedaan.5 De lijst met organisaties is niet helemaal hetzelfde als in 
2004. We hebben om twee redenen besloten om ook ‘recreatie/hobby’ toe te voegen. Ten 
eerste wilden we de lijst van organisaties die we aan de deelnemers van het onderzoek 
voorleggen in het gedeelte over filantropie vergelijkbaar maken met de lijst in het gedeelte 
vrijwilligerswerk. In 2002 konden deelnemers hun vrijwilligerswerk niet plaatsen in de 
categorie ‘recreatie/hobby’. Ten tweede blijkt uit ander onderzoek (Bekkers, 2004b) dat veel 
vrijwilligers actief zijn in recreatieve of hobby-verenigingen. Omdat we hier niet naar hebben 
gevraagd heeft een aantal vrijwilligers hun activiteit voorheen wellicht in andere categorieën 
geplaatst (bijvoorbeeld in de categorieën ‘sport’ of ‘overig’), of helemaal niet genoemd. 
 

                                                 
4 Oorspronkelijk deden 1707 Nederlanders mee aan het onderzoek in 2002. Deze groep respondenten was op 
kernpunten representatief voor de Nederlandse bevolking. De 391 respondenten die in 2004 niet meer met het 
onderzoek meededen waren gelukkig een vrij willekeurig samengestelde groep. Dat wil zeggen dat de steekproef 
niet systematisch van samenstelling is veranderd. Hierdoor blijft de representativiteit grotendeels gewaarborgd. 
Alleen wat betreft opleidingsniveau is de steekproef minder representatief geworden, omdat HBO- en 
universitair geschoolden in 2004 minder vaak mee hebben gedaan met het onderzoek dan in 2002. Voor deze 
ondervertegenwoordiging is in de gepresenteerde cijfers gecorrigeerd door het gebruik van de weegfactor die 
door TNS/NIPO is aangeleverd. Correctie voor de ondervertegenwoordiging van respondenten uit minder 
maatschappelijk betrokken groepen door een extra weegfactor laat zien dat de vrijwilligersactiviteit 
waarschijnlijk kleiner is dan de hier gerapporteerde cijfers. We hebben die correctie niet toegepast omdat zij 
onze cijfers onvergelijkbaar zou maken met ander onderzoek naar maatschappelijke participatie van o.a. het 
SCP. In dat onderzoek worden ook te hoge cijfers gepresenteerd. 
5 In 2002 stelden we voordat we deze lijst voorlegden eerst nog de algemene vraag of mensen vrijwilligerswerk 
hadden gedaan. Sommige deelnemers zeiden in 2002 op deze vraag ‘ja’, maar noemden vervolgens geen 
organisatie waarvoor ze actief waren. Deze deelnemers aan het onderzoek in 2002 zijn niet beschouwd als 
vrijwilligers. 



 13

Literatuur 
 
Bekkers, R. (2004a). ‘Nee heb je, ja kun je krijgen’: de effectiviteit van fondsenwervings- en 
rekruteringsstrategieën van maatschappelijke organisaties. Pp. 129-152 in: Völker, B. (Ed.). 
Burgers in de buurt: Samenleven in school, wijk en vereniging. Amsterdam: Amsterdam 
University Press.  
 
Bekkers, R. (2004b). Giving and Volunteering in the Netherlands: Sociological and 
Psychological Perspectives. Dissertatie, Universiteit Utrecht. 
 


