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6. Arjen de Wit MSc en Prof. Dr. René Bekkers

Geven van tijd: vrijwilligerswerk

migratieachtergrond buiten bestuursfuncties 
houdt. 
Vrijwilligerswerk gaat vaak samen met een 
vorm van lokaal actief burgerschap, zoals 
het onderhouden van de openbare ruimte 
of naar een inspraakavond gaan. Mensen die 
starten met het doen van vrijwilligerswerk 
worden vaak ook actief in de buurt.

6.1 Hoeveel Nederlanders doen 
vrijwilligerswerk?

De geleidelijk dalende trend in het aantal 
vrijwilligers zet door. In 20161 is 36% van de 
volwassen bevolking actief als vrijwilliger.
Figuur 6.1 toont de trend in het percenta-
ge vrijwilligers in de afgelopen jaren. De 
verschillende punten tonen het percentage 

Samenvatting 
Het aandeel vrijwilligers onder de Neder-
landse bevolking neemt langzaam maar 
gestaag af. In 2016 is 36% van de volwassen 
bevolking actief als vrijwilliger. Ook de tijd 
die vrijwilligers besteden aan hun vrijwilli-
gerswerk neemt af. Niet alleen zijn nieuwe 
vrijwilligers minder actief dan vrijwilligers 
die zijn gestopt, ook doen mensen die actief 
zijn gebleven minder uren vrijwilligers-
werk dan voorheen. Gemiddeld besteden 
vrijwilligers 14,5 uur per maand aan het 
vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers zijn vooral actief in sportorga-
nisaties. Vermogende Nederlanders doen 
relatief vaak bestuurlijke taken. Er lijkt 
een glazen plafond te bestaan dat vrouwe-
lijke vrijwilligers en vrijwilligers met een 

Figuur 6.1: Percentage vrijwilligers in Nederland, 2002-2016
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ting is flink lager dan in de cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat 
het percentage vrijwilligers op 49% schat 
(CBS, 2016). Het CBS-onderzoek verschilt 
van Geven in Nederland als het gaat om het 
steekproefkader, de manier van enquêteren 
en de opzet van de vragenlijsten3. Een moge-

vrijwilligers volgens verschillende manie-
ren van generaliseren. Vanaf 2010 is in de 
schattingen ook het vrijwilligerswerk mee-
genomen in een aparte steekproef onder 
Nederlanders met een migratieachtergrond, 
die daarvoor ondervertegenwoordigd waren 
in de steekproef. 

In tegenstelling tot hoofdstuk 1, waarin 
we een aparte steekproef van vermogende 
Nederlanders integreren in de schatting, zijn 
de resultaten in dit hoofdstuk gebaseerd op 
de reguliere steekproeven onder responden-
ten zonder en met migratieachtergrond.2

Het percentage vrijwilligers in onze schat-

Tabel 6.1: Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties in de afgelopen twaalf maanden, 2002-
2016 (in procenten)

1 De vragen over vrijwilligerswerk beslaan de twaalf 
maanden voorafgaand aan het onderzoek in de 
zomer van 2016. Dit is anders dan de vragen over 
geefgedrag, die over het vorige kalenderjaar gaan 
(2015). Zie de methodologische verantwoording.
2 Zie de methodologische verantwoording.
3 Zie de methodologische verantwoording.
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algemeen zijn de percentages vrijwilligers in 
verschillende soorten organisaties redelijk 
stabiel. Ook in het aantal vrijwilligers op het 
gebied van vluchtelingenwerk zien we geen 
grote toename na de recente toestroom van 
vluchtelingen.

6.2 Intensiteit van deelname aan 
vrijwilligerswerk

Gemiddeld besteden vrijwilligers in Neder-
land 14,5 uur per maand aan vrijwilligers-
werk. Dit is minder dan in de voorgaande 
metingen. 

Figuur 6.2 toont de trends voor het gemid-
delde en de mediaan onder respondenten 
in onze reguliere steekproef. Respondenten 
met een migratieachtergrond zijn hier bui-

lijke verklaring voor het hogere percentage 
vrijwilligers bij het CBS is de vraagstelling. 
In de vragenlijst die het CBS hanteert, wor-
den meer voorbeelden van vrijwilligerswerk 
genoemd, waardoor respondenten zich beter 
herinneren welke klusjes ze allemaal heb-
ben gedaan. 
Het aantal vrijwilligers zoals gerapporteerd 
door het CBS vertoont weinig sporen van 
een daling, van 50% in 2012 tot 49% in 2015. 

Tabel 6.1 geeft cijfers weer over de deelname 
aan vrijwilligerswerk in verschillende secto-
ren vanaf 2002. 
Evenals in vorige jaren komt vrijwilligers-
werk het vaakst voor in de sector sport, 
gevolgd door kerk en levensbeschouwing. 
Het percentage vrijwilligers in sportorgani-
saties neemt langzaam af over de jaren heen, 
van 16% in 2002 tot 10% in 2016. In het 

Figuur 6.2: Gemiddeld en mediane aantal uren vrijwilligerswerk per maand onder vrijwilligers, 
2004-2016

Exclusief respondenten met een migratieachtergrond. De stippellijnen vormen de boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaar-

heidsinterval van het gemiddelde. 
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6.3 Takenpakket

In tabel 6.3 zien we dat vrijwilligers zich het 
vaakst bezighouden met bestuurlijke taken. 
23% van de vrijwilligers heeft een bestuur-
lijke rol. Verder hebben vrijwilligers vaak 
een administratieve rol, geven ze advies en 
bieden ze training. Het is opvallend dat een 
groot deel van de vrijwilligers (38%) aangeeft 
andere activiteiten te doen dan aangegeven 
in de lijst. 

De verdeling van de taken is redelijk stabiel. 
We zien een afname van het aantal vrijwil-
ligers dat klussen doet of vervoer biedt. Dit 
zou kunnen duiden op een verandering in 
motivatie, maar het zou ook kunnen samen-
hangen met overheidsbezuinigingen op 
voorzieningen als buurtbussen, waardoor de 
mogelijkheden om als vrijwilliger vervoer te 
bieden zijn afgenomen. 

De taken in tabel 6.3 zijn niet gelijk verdeeld 
over de bevolking. Wie doet welke taken? 
Tabel 6.4 toont de percentages vrijwilligers 
die verschillende taken doen in verschillen-
de steekproeven onder respondenten zonder 
migratieachtergrond, respondenten met 
migratieachtergrond en vermogende res-
pondenten. De laatste steekproef heeft een 

ten beschouwing gelaten, zodat de steek-
proeven in verschillende jaren beter met 
elkaar te vergelijken zijn. Het is duidelijk 
dat het aantal uren dat vrijwilligers actief 
zijn sinds 2012 is gedaald. De mediaan is in 
de loop der jaren weinig veranderd. De helft 
van de vrijwilligers besteedt 10 uur of meer 
aan het vrijwilligerswerk.

Het gemiddelde aantal uren vrijwilligers-
werk volgens onze schatting ligt iets hoger 
dan het gemiddelde dat het CBS rapporteert 
(Arends & Flöthe, 2015). Ook dit zou deels 
kunnen komen doordat de vraagstelling van 
het CBS meer voorbeelden geeft, wat men-
sen die maar weinig vrijwilligerswerk doen 
herinnert aan hun activiteiten. Deze inciden-
tele vrijwilligers vallen misschien voor een 
deel buiten onze schatting. 

Drie op de tien vrijwilligers is actief voor 
meerdere organisaties. Dit percentage is 
lager dan in voorgaande jaren, toen het op 
35% lag. 

Tabel 6.2 toont hoe intensief vrijwilligers 
werken. Meer dan de helft van de vrijwil-
ligers is wekelijks of vaker dan wekelijks 
actief.

Tabel 6.2: Frequentie van vrijwilligerswerk in de afgelopen twaalf maanden onder vrijwilligers, 2008-2016 
(in procenten)a
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Vrouwen collecteren vaker, doen vaker 
kantoorwerk, brengen vaker bezoekjes en 
doen vaker verzorgende taken; mannen 
geven vaker training en doen vaker klussen. 
Opvallend is dat vrouwelijke vrijwilligers met 
een migratieachtergrond vaak informatie of 
advies geven, terwijl dit bij vrijwilligers zon-
der migratieachtergrond vaker gedaan wordt 
door mannen. Vermogende vrouwen geven 
relatief vaak training of scholing. 

6.4 Meningen over vrijwilligerswerk 

De publieke opinie van Nederlanders over de 
waarde van vrijwilligerswerk voor de samen-
leving is weinig veranderd in de afgelopen 
jaren. 47% van de Nederlanders is het eens 
met de stelling dat iedereen in zijn leven ten 
minste één keer vrijwilligerswerk moet doen 
en 23% is het eens met de stelling dat vrijwil-

vragenlijst ingevuld die iets andere taken 
omschrijft. 

Vermogende Nederlanders doen dispropor-
tioneel veel bestuurlijke taken. 62% van de 
vermogende mannen in onze steekproef 
is bestuurslid en 16% is lid van een advies-
orgaan. Onder vrouwen is dat 42% en 7%. 
Onder vermogende vrijwilligers komen 
bestuurstaken vaker voor dan onder de 
steekproeven die representatief zijn voor 
de gehele bevolking. Van de Nederlanders 
zonder migratieachtergrond doet 28% een 
bestuurlijke taak, onder Nederlanders met 
migratieachtergrond is dat 16%. In alle groe-
pen doen mannen vaker bestuurlijke taken 
dan vrouwen. Er lijkt sprake van een glazen 
plafond in vrijwilligersorganisaties voor 
vrouwen en Nederlanders met een migra-
tieachtergrond, waardoor zij vaak buiten 
bestuurlijke functies blijven. 

Tabel 6.3: Aandeel vrijwilligers dat in de afgelopen twaalf maanden bepaalde activiteiten heeft verricht, 
2002-2016 (in procenten) 
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houdens met kinderen, hoger opgeleiden, 
mensen zonder baan, protestanten, mensen 
die vaker naar de kerk gaan en mensen die 
vaker benaderd worden om te geven aan 
goede doelen. Ook vinden vrijwilligers het 
vaak belangrijk om voor anderen te zorgen.
We zien minder sterke verschillen tus-
sen sociale groepen in de intensiteit van 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers met een 
verschillende achtergrond, gezinssamenstel-
ling, inkomen, religie, opleiding en niveau 
van prosociale waarden besteden ongeveer 
evenveel tijd aan hun vrijwilligerswerk. Wel 
zien we verschillen in leeftijd: vrijwilligers 
van jongere leeftijd doen over het algemeen 
minder uren vrijwilligerswerk. Vooral de 

ligerswerk vanzelfsprekend is in de eigen 
sociale omgeving (zie tabel 6.5). 

6.5 Profi el van vrijwilligers 

Tabel 6.6 geeft het profiel van vrijwilligers 
weer zoals we dat ook in het hoofdstuk over 
geven door huishoudens hebben gedaan. 
We zien dat vrijwilligers minder vaak te vin-
den zijn onder de groepen met een migra-
tieachtergrond. Er zijn meer vrouwen die 
vrijwilligerswerk doen dan mannen, maar 
dat verschil valt weg als we rekening houden 
met kerkelijkheid en prosociale waarden. 
We vinden meer vrijwilligers onder huis-

Tabel 6.4: Aandeel vrijwilligers dat in de afgelopen twaalf maanden bepaalde activiteiten heeft verricht (in 
procenten), naar steekproef en geslacht.



GEVEN IN NEDERLAND 2017 163

de groep respondenten die in 2012, 2014 en 
in 2016 deelnamen aan het onderzoek. Dat 
zijn er 713. Figuur 6.3 geeft grafisch weer 
hoeveel tijd verschillende groepen besteed-
den aan hun vrijwilligerswerk op deze drie 
meetmomenten. 
De eerste groep wordt gevormd door men-
sen die in 2012 en 2014 vrijwilligerswerk 
deden maar daarna gestopt zijn. Zij besteed-
den in 2014 19 uur aan hun vrijwilligers-
werk. Onder de mensen die zowel in 2014 
als in 2016 actief waren nam het aantal uur 
af van 17 tot 12 uur. De groep nieuwe vrij-
willigers was gemiddeld 12 uur per maand 
actief. De sterkste afname zien we onder 
de mensen die in alle jaren actief waren: in 
deze groep ging het vrijwilligerswerk van 
23 in 2012 en 24 uur in 2014 naar 17 uur in 
2016.4

Kortom, we zien een afnemende intensiteit 
over de gehele linie. Niet alleen zijn nieuwe 
vrijwilligers minder actief dan vrijwilligers 
die gestopt zijn, ook doen mensen die actief 
zijn gebleven minder uren vrijwilligerswerk 
dan voorheen.

groepen geboren tussen 1941 en 1960, die 
meer tijd hebben na hun pensionering, zijn 
erg actief. Mensen met een eigen huis beste-
den relatief weinig tijd aan vrijwilligerswerk 
en frequente kerkgangers juist veel.

6.6 Dynamiek in vrijwilligerswerk

We kunnen het verloop in het vrijwilligers-
werk analyseren voor de respondenten die 
in eerdere jaren ook aan ons onderzoek 
deelnamen. Er zijn 960 respondenten die de 
enquête zowel in 2014 als in 2016 in hebben 
gevuld. Het totale verloop in het vrijwilli-
gerswerk is 15%. Dat wil zeggen dat 85% van 
de respondenten wat betreft deelname aan 
vrijwilligerswerk in 2016 hetzelfde gedrag 
vertoont als in 2014. 
Ruim de helft van deze respondenten (52%) 
deed noch in 2014, noch in 2016 vrijwilli-
gerswerk. Ongeveer drie op de tien (33%) 
deed zowel in 2014 als in 2016 vrijwilligers-
werk. De resterende groep is begonnen (8%) 
of gestopt (8%). 

Hierboven hebben we geconstateerd dat 
het aantal uren dat vrijwilligers actief zijn 
is gedaald sinds 2014. Hoe kan deze daling 
verklaard worden? Hiervoor bekijken we 

Tabel 6.5: Meningen over vrijwilligerswerk, 2002-2016 (in procenten)a

4 Het gemiddelde aantal uren vrijwilligerswerk ligt in 
de longitudinale groep iets hoger dan in de gehele 
steekproef.
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staat tegenover burgerschap als attitude, 
waarin de nadruk ligt op gedeelde waarden, 
sociaal vertrouwen en politiek vertrouwen. 
Ten tweede gaat het om burgerschap in de 
eigen buurt en niet om nationaal, Euro-
pees of mondiaal burgerschap. Een laatste 
onderscheid is dat tussen georganiseerde 
activiteiten en activiteiten die niet in orga-
nisatieverband plaatsvinden. In de rest van 
dit hoofdstuk betekent vrijwilligerswerk vol-
gens de definitie van Van Daal (1990) ‘acti-
viteiten in organisatieverband’. De definitie 
van actief burgerschap in deze paragraaf 

6.7 Informele hulp en lokaal burgerschap

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
besteden we aandacht aan informele hulp en 
verschillende vormen van actief burgerschap 
op lokaal niveau. 

Burgerschap is een veelgebruikt en complex 
begrip. In deze paragraaf, die aansluit op 
een eerdere verkenning (Geven in Nederland 
2015, p. 149-152; De Wit & Hoolwerf, 2015), 
beperken we de definitie op drie manieren. 
Ten eerste kijken we hier naar gedrag. Dit 

➧

Tabel 6.6: Profiel van huishoudens die vrijwilligerswerk doen en die meer uren vrijwilligerswerk doen
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behelst vrijwillige activiteiten in de eigen 
buurt, zonder bemoeienis van een stichting, 
vereniging of overheidsinstelling. 
Lokaal burgerschap heeft een prominente 
plaats in hedendaagse beleidsdiscussies. 
Het debat op de internetpagina van Sociale 
Vraagstukken tussen Jan Rotmans (2014, 2015) 
enerzijds en Evelien Tonkens en Jan-Wil-
lem Duyvendak (2015) anderzijds toont aan 
dat er veel aandacht is voor de groei en het 
belang van lokale burgerinitiatieven, maar 
weinig empirische duidelijkheid over de 
omvang daarvan. Het is belangrijk in kaart 
te brengen hoe actief lokaal burgerschap er 
in de praktijk uit ziet. 
In dit onderzoek onderscheiden we verschil-
lende beleidsterreinen, namelijk ‘Leefbaar-
heid en openbare ruimte’, ‘Sociale cohesie’, 
‘Lokale voorzieningen’ en ‘Inspraak’. Deze 
beleidsterreinen vormen slechts een deel 
van de maatschappelijke opgave op lokaal 

niveau; beleidsterreinen als jeugdzorg en 
activering komen niet aan bod. 

Uit tabel 6.7 blijkt dat 13% van de Neder-
landers weleens een inspraakavond van de 
gemeente of andere organisatie bezoekt. Een 
kleinere groep Nederlanders houdt toezicht 
in de buurt (6%), verricht onderhoud aan de 
openbare ruimte (5%), organiseert buurtbar-
becues of andere sociale activiteiten (4%) of 
neemt deel aan acties die aandacht vragen 
voor maatschappelijke problemen (3%).

Verder kijken we naar informele hulp, dat 
van toenemend belang is in publieke debat-
ten rond zorg en welzijn. Hervormingen in 
het sociale domein zorgen voor toenemende 
druk op mensen om elkaar buiten de forme-
le instanties om te helpen. 

De laatste rijen in tabel 6.7 laten zien dat 

Figuur 6.3: Aantal uren dat verschillende groepen vrijwilligers actief waren, 2012-2016
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33% emotionele steun biedt aan anderen. 
Een kwart van de Nederlanders helpt een 
ander weleens met het huishouden. Hulp 
met de verzorging van de kinderen, bij 
het doen van de administratie of hulp bij 
bezoekjes buitenshuis wordt door ongeveer 
een op de vijf Nederlanders wel eens gedaan. 
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Box 6.1: Van formele naar informele participatie?
Het zou kunnen dat mensen steeds minder formeel vrijwilligerswerk gaan doen, 
maar dat informele vormen van participatie toenemen. In Geven in Nederland 2015 
lieten we zien dat mensen die beginnen met het bieden van informele hulp vaak 
stoppen met hun vrijwilligerswerk. Dit duidt erop dat verschillende vormen van par-
ticipatie elkaar verdrijven.
In deze editie bekijken we of er een dergelijk verdrijvingseffect bestaat tussen vrij-
willigerswerk en actief burgerschap. Hiervoor gebruiken we respondenten die zowel 
in 2014 als in 2016 deelnamen aan ons onderzoek. We onderscheiden vier groepen: 
mensen die in 2014 wel vrijwilligerswerk deden maar in 2016 niet, mensen die in 
2014 geen vrijwilligerswerk deden maar in 2016 wel, mensen die in beide jaren geen 
vrijwilligerswerk deden en mensen die in beide jaren actief waren. 
De grafiek in figuur 6.4 toont het percentage in elk van deze groepen dat een vorm 
van actief burgerschap doet, zoals een buurtborrel organiseren, het groen onderhou-
den of naar een inspraakavond gaan. De groepen liggen om te beginnen al ver uit 
elkaar: van de niet-vrijwilligers doet zo’n 18% aan actief burgerschap, onder vrijwil-
ligers is dat 47%. De verandering over de tijd levert geen bewijs voor een verdrijving-
seffect, integendeel: mensen die stoppen met vrijwilligerswerk stoppen vaak ook met 
activiteiten in de buurt en mensen die beginnen met vrijwilligerswerk worden vaak 
ook actief in de buurt. 

Figuur 6.4: Actief burgerschap naar verandering in vrijwilligerswerk, 2014-2016.


