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1. Achtergrond en probleemstelling 
Het gaat in dit paper om de vraag: “Wat is de toekomst van vrijwilligerswerk in 
Nederland?” Vanuit het perspectief van theorieën over individualisering kan deze 
vraag als volgt nader ingevuld worden: “Leidt individualisering tot afnemende 
participatie in vrijwilligerswerk en tot veranderingen in de motieven voor het 
uitvoeren van onbetaald werk?” 
 
Waarom zijn dit maatschappelijk belangrijke vragen? Ten eerste vinden we het 
belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt omdat het een vorm van solidariteit 
is die de overheid niet kan of wil verzorgen en die op zichzelf gewenst is. Het 
vrijwillige initiatief vult de overheid aan, daar waar het voor haar onmogelijk of 
inefficiënt is om het collectieve welzijn te vergroten. Ten tweede bestaat er een 
toenemende bezorgdheid om de toekomst van het vrijwilligerswerk onder 
columnisten, politici en wetenschappers.  
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- Oud-premier Lubbers diagnostiseerde de samenleving als ‘ziek’ naar aanleiding 
van zijn waarneming van de afbraak van het ‘maatschappelijk middenveld’. De ‘civil 
society’, het vrijwillige verenigingsleven dat belangrijke sociale functies vervult die 
de overheid niet op zich kan nemen, verdwijnt volgens hem langzaam maar zeker.  
- Men spreekt ook wel van de ‘decline of community’, een afname van 
gemeenschapszin en bereidheid tot onderlinge hulp. Al sinds het ontstaan van de 
sociologie wordt rationalisering geassocieerd met een ‘atomisering van het individu’ 
en een verzwakking van sociale relaties (Tönnies, 1887; Wirth, 1938). Deze oude 
ideeën leven verder aan de borreltafel in verzuchtingen als “Steeds meer mensen 
kennen hun buren niet eens, laat staan dat ze iets voor elkaar over zullen hebben”. 
Veel mensen vinden dat ‘de Nederlander harder en asocialer is geworden’ (De 
Volkskrant, 13 maart 1998). Het afgelopen jaar is daar de discussie over ‘zinloos 
geweld’ bijgekomen. Men signaleert normvervaging, gevoelens van onveiligheid, 
onmacht en zinloosheid. We hebben in Nederland nog geen ‘Belgische toestanden’ 
gehad, maar het begint erop te lijken. 
 
Het beeld is duidelijk. Het gaat niet goed met de Nederlandse samenleving volgens 
deze verhalen. Mensen zouden alleen nog maar aan zichzelf denken en steeds 
minder voor elkaar over hebben. De samenwerkende Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) omschreef de situatie in een Trendrapport als volgt: 
“Traditionele normen en waarden van gemeenschapszin hebben plaats gemaakt voor 
eigenbelang. Resultaat is een maatschappij die door velen wordt ervaren als zakelijk, hard en 
koud, en waar steeds meer mensen uit de boot dreigen te vallen.”(De Volkskrant, 10 maart 
1998). 
 
Als dat inderdaad zo is, zo parafraseer ik maar even het vervolg, dan ziet de 
toekomst voor vrijwilligerswerk in Nederland er niet zo best uit. Organisaties die 
afhankelijk zijn van vrijwilligers komen steeds vaker in het nieuws (Volkskrant, 10 
maart 1998) met het probleem om nieuwe vrijwilligers te vinden: “Wij hebben niks te 
bieden”. 
 
Maar is de toekomst werkelijk zo zwart? De toon van deze vraag verraadt misschien 
al mijn antwoord: ik denk het niet. De SIRE-campagne ‘De maatschappij, dat ben jij’ 
probeert cynici, pessimisten en andere zwartkijkers wakker te maken met de aanhef 
“Beste dorpsgenoten,”. Centrale boodschap is: het is 
helemaal niet zo slecht gesteld als sommigen zeggen 
en iedereen daardoor lijkt te denken. Door alle 
negatieve verhalen zal de situatie in ieder geval niet 
verbeteren. Je bent zelf in staat er iets aan te doen. Een 
nieuw jasje voor ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. 
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2. Theorie en hypothesen 
Genoeg common sense, kranteartikelen en retoriek. Op naar de wetenschap. Laten 
we om te beginnen een omschrijving geven van de term individualisering.  
 
Sociologen zien individualisering meestal als een onderdeel van het 
moderniseringsproces, ook wel rationaliseringsproces genoemd (Van der Loo & Van 
Rijen, 1990). Rationalisering houdt op het macro-niveau van de sociale structuur in 
dat verschillende maatschappelijke sferen zoals de godsdienst, de economie, de 
politiek en de kunst steeds meer een apart domein worden. De ontwikkelingen in 
deze maatschappelijke sferen volgen allemaal een eigen 'logica' doordat op micro-
niveau individuen de voor iedere maatschappelijke sfeer typische doelen bewust 
nastreven. Omdat iedere sfeer een eigen waardenhiërarchie heeft, ontstaan er 
spanningen tussen deze sferen. In een wereld gedomineerd door economische 
principes wordt het bijvoorbeeld steeds moeilijker te voldoen aan de religieuze norm 
van broederlijkheid (Weber, 1920). 
 
Rationalisering van het maatschappelijk leven heeft grote invloed op de waarden en 
normen die individuen erop nahouden. Individualisering wordt meestal gezien als 
een van de gevolgen van het rationaliseringsproces. Jan Peters (1993), die vanmorgen 
de inleiding van het congres verzorgde, omschrijft het proces van individualisering 
als volgt: 
- afname van maatschappijkritische waarden; 
- afname van aanhang voor burgerlijke waarden op het gebied van gezin; 
- toename van aanhang voor burgerlijke waarden op het gebied van beroep; 
- toename van hedonisme. 
  
Individualisering in deze omschrijving is het complex van veranderingen op het 
gebied van waarden en normen, die tot stand komen als gevolg van rationalisering.2 
Uit het onderzoek van Peters (1993) blijkt dat dit proces van culturele verandering 
ook daadwerkelijk plaatsvindt.  
 
Als er een proces van individualisering aan de gang is, dan komt de vraag op: welke 
gevolgen hebben de veranderingen in het waardenklimaat die als ‘individualisering’ 
aangeduid worden voor de participatie in vrijwilligerswerk? Vaak wordt 
verondersteld dat individualisering samengaat met dalende participatie, zoals in de 
verhalen over de ‘decline of community’. Is dat zo? De eerste hypothese van dit 
paper is dan ook: hoe individualistischer een samenleving, hoe lager de participatie in 
vrijwilligerswerk. 
 

                                                 
2 Er zijn vele definities van individualisering in omloop. Ester, Halman & De Moor (1993) omschrijven 
individualisering als “het proces waarin attitudes en gedrag steeds meer gebaseerd worden op 
persoonlijke keuze en steeds minder op traditie en sociale instituties”. Deze definitie is lastig te 
operationaliseren door de nadruk op motieven. Bovendien is deze definitie bedoeld als explanandum, 
niet als explanans. 
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Deze hypothese kan op verschillende manieren getoetst worden. Op micro-niveau 
verwachten we dat jongere cohorten minder vaak participeren dan oudere cohorten, 
omdat zij vaker individualistische waarden aanhangen. Op macro-niveau betekent 
de hypothese: hoe sterker de individualistische waarden in een samenleving, hoe 
lager de participatie in vrijwilligerswerk.3 Vervolgens kunnen we nog twee kanten 
op. Toegepast op alleen Nederland verwachten we dat de participatie in 
vrijwilligerswerk in de afgelopen decennia afgenomen is. Toegepast op meerdere 
landen verwachten we dat in de meest geïndividualiseerde landen, de participatie in 
vrijwilligerswerk lager is. De gedachte achter deze landenvergelijkende analyse is 
dat rationalisering niet in alle landen in dezelfde fase is, omdat het proces niet overal 
even snel verloopt. Daardoor kan verwacht worden dat de landen die in 1990 het 
meest geïndividualiseerd zijn, de laagste participatie in vrijwilligerswerk kennen.  
 
Naast de verwachtingen over de participatiegraad in Nederland van nu vergeleken 
met vroeger en van nu vergeleken met andere landen, wordt als tweede hypothese 
gesteld dat ‘egoïstische’ motieven voor vrijwilligerswerk nu vaker voorkomen dan vroeger. 
 
3. Data en meetinstrumenten 
Voor Nederland hebben we de beschikking over gegevens uit de 
tijdsbestedingsonderzoeken van het SCP, die verzameld zijn in 1975, 1980, 1985 en 
1990 (Kraaykamp, 1996).4 De landenvergelijking wordt uitgevoerd met behulp van 
het World Values Survey uit 1990 (Inglehart, 1997; Curtis, Grabb & Baer, 1992). 
Daaruit zullen we gegevens gebruiken uit veertien landen: Zweden, Noorwegen, 
Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, 
Canada, de Verenigde Staten en Japan. 
 
 
4. Vrijwilligerswerk in Nederland 
Onder vrijwilligerswerk wordt in dit paper verstaan: onbetaalde arbeid, die uit vrije 
wil en vaker dan incidenteel verricht wordt voor een organisatie. Denk bijvoorbeeld 
aan de vrijwillige brandweer, onbetaalde invalkrachten bij de politie, collecteren 
voor Artsen zonder Grenzen of de bardienst bij de voetbalclub. Je krijgt er hoogstens 
een onkostenvergoeding voor, maar geen salaris. Informele hulp, zoals het zorgen 
voor oudere of gehandicapte familieleden behoort volgens deze definitie niet tot 
vrijwilligerswerk. 
 
Hoeveel mensen doen er vrijwilligerswerk in Nederland? De advertentiecampagne 
van SIRE noemt het aantal van 3 miljoen vrijwilligers in Nederland. Volgens het 
sociaal en cultureel rapport van het SCP is dit aantal nog aan de lage kant: in 1992 
zegt 45% van de bevolking tussen 18 en 74 jaar ‘wel eens’ aan een of andere vorm 

                                                 
3 Helaas waren de World Values-data op micro-niveau niet op tijd beschikbaar, anders zou ook een 
landenvergelijkende toetsing van de hypothese op micro-niveau mogelijk zijn geweest. 
4 De data voor 1995 zijn nog niet openbaar. 
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van vrijwilligerswerk te doen (SCP, 1994, p. 588). Uit de dagboeken die bijna 3000 
Nederlanders voor het SCP in 1995 bijhielden blijkt dat 32% actief was in het 
vrijwilligerswerk. 
 
 
5. Welke mensen doen vrijwilligerswerk? 
Wie zijn nu die vrijwilligers? Tot welke sociale categorieën behoren zij? Voor de 
analyse blijkt het relevant een onderscheid te maken tussen verschillende sectoren in 
het vrijwilligerswerk. Het SCP (1996) maakt onderscheid tussen vrijwilligerswerk in 
de volgende sectoren: (1) politieke en ideële doeleinden, (2) een beroeps-, vak- of 
standsorganisatie, (3) godsdienst of levensbeschouwing, (4) cultuur, sport en 
hobby’s, (5) onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk, (6) vrouwen, (7) hulpverlening, 
(8) buren-, bejaarden- of gehandicaptenhulp (SCP, 1996). Kraaykamp (1996) heeft 
deze categorieën teruggebracht tot drie soorten: (1) politieke en sociale organisaties, 
(2) verenigingswerk, (3) vrijwilligers- en hulpverlenerswerk.5  
 
Voor deze drie sectoren is afzonderlijk uitgezocht of deelname terug te brengen is tot 
sociale categorieën (zie tabel 1). De belangrijkste categorieën zijn religiositeit, 
opleiding, de hoeveelheid tijd die men besteedt aan verplichte bezigheden en sekse. 
Minder belangrijk zijn urbanisatiegraad, het hebben van jonge kinderen en het 
geboortecohort. De determinanten van deelname aan vrijwilligerswerk blijken nogal 
te verschillen tussen de sectoren. Kerkgangers zijn vaker actief dan onkerkelijken in 
alle sectoren, het meest binnen de kerk zelf, maar ook in de hulpverlening. Hoger 
opgeleiden zijn vaker actief dan lager opgeleiden. De invloed van opleiding is het 
sterkst bij deelname aan vrijwilligerswerk voor een politieke of sociale organisatie 
(politieke partij, vakbond, kerk); zij is minder sterk bij deelname aan 
verenigingswerk of hulpverlening. Mannen zijn vaker actief in verenigingen, en 
politieke en sociale organisaties, maar juist minder actief in de hulpverlening. 
 
Voor de hypothese over individualisering is de invloed van het geboortecohort 
belangrijk. Het mechanisme dat vaak verondersteld wordt bij de invloed van 
attitudevariabelen is een combinatie van socialisatie en cohortvervanging. 
Individualisering is een verandering op het gebied van waarden. De 
waardenoriëntatie wordt gevormd in de socialisatieperiode, en blijft daarna 
ongeveer hetzelfde. Nieuwe waarden worden vooral gedragen door jongeren en 
raken steeds verder verspreid in de samenleving door een proces van 
cohortvervanging: oudere generaties sterven uit, jongere generaties gaan een steeds 
groter deel uitmaken van de bevolking. Veranderingen in waardenpatronen zijn 
daardoor structureel. Zij kunnen optreden naast een verandering in deelname door 
de invloed van de levensfase waarin mensen verkeren: of ze getrouwd zijn, kinderen 
hebben enzovoort. De invloed hiervan wordt weergegeven in de variabele leeftijd. 

                                                 
5 Deze categorie bevat dus mensen die activiteiten verrichten die strikt genomen niet tot de definitie 
van vrijwilligerswerk behoren (‘hulpverlening’). 
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 politieke/sociale 

organisatie 
verenigingen hulpverlening 

opleiding **.314 **.149 *.044 
sekse **-.322 *-.263 **.385 
grote stad -.096 *.295 -.069 
religiositeit 
- niet gelovig 
- gelovig (geen kerkgang) 
- gelovig (wel kerkgang) 

 
 

*.281 
**1.862 

 
 

.189 
**.304 

 
 

*.164 
**.541 

partner 
- geen partner 
- niet werkende partner 
- werkende partner 

 
 

.219 

.017 

 
 

-.051 
.002 

 
 

-.019 
.165 

thuiswonend kind <14 jr .097 *.202 **.387 
tijd verplichte bezigheden **-.012 **-.012 **-.019 
leeftijd 
- 25-34 jaar 
- 35-44 jaar 
- 45-54 jaar 
- 55-64 jaar 
- 65-79 jaar 

 
 

.274 

.104 

.301 
-.084 

 
 

.102 

.216 

.303 

.168 

 
 

*.206 
.082 
.366 

-.219 
geboortecohort 
- 1896-1925 
- 1926-1935 
- 1936-1945 
- 1946-1955 
- 1956-1965 

 
 

.052 

.019 

.056 

.036 

 
 

*.364 
*.430 
.248 
.052 

 
 

.103 
-.056 
-.055 
-.274 

geboortecohort*opleiding .001 .002 **.005 
constante -2.233 -2.197 -1.421 
* significant bij  = .05 
** significant bij  = .10 
  
Tabel 1. Logistische regressie van drie soaical activiteiten op enkele sociaal-demografische 
factoren (overgenomen uit Kraaykamp, 1996, pp.187-189). 
 
Alleen voor wat betreft verenigingswerk is er een invloed van het geboortecohort 
zichtbaar: mensen die geboren zijn tussen 1926 en 1945, deden in de periode 1975 tot 
1990 vaker vrijwilligerswerk voor verenigingen. Het is niet zo dat mensen uit de 
nieuwste geboortecohorten minder vaak vrijwilligerswerk doen dan mensen die 
eerder geboren zijn. Het valt daardoor te verwachten dat er geen of slechts een zwak 
verband is tussen individualisering en participatie in vrijwilligerswerk. De invloed 
van de variabele leeftijd zou door het onderscheiden van geboortecohorten 
geïnterpreteerd moeten worden als een effect van de levensfase. Voor alle soorten 
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vrijwilligerswerk geldt dat mensen van 55 tot 64 jaar vaker actief zijn. Dit komt 
waarschijnlijk door de geringe arbeidsparticipatie van deze groep. Door de kleine 
aantallen is het effect niet significant (Kraaykamp (1996), p. 188). 
 
Uit het Sociaal en Cultureel Rapport van 1996 (SCP, 1996) lijkt echter een heel ander 
beeld naar voren te komen: in 1980 deed 30% van de 18-34 jarigen nog 
vrijwilligerswerk, in 1995 is dat gedaald naar 22%. De participatie onder ouderen 
steeg in deze periode, van 33% in 1980 naar 37% in 1995.6 Dit resultaat geeft 
ondersteuning aan de hypothese over het verband tussen individualisering en 
vrijwilligerswerk, als we tenminste veronderstellen dat het om cohort-effecten gaat. 
We hebben echter zojuist gezien dat dat waarschijnlijk niet zo is. De veranderingen 
kunnen daarom beter geïnterpreteerd worden als periode-effecten. De daling in de 
participatie onder jongeren zou een tijdelijke inzinking kunnen zijn, bijvoorbeeld 
doordat studenten door bezuinigingen op studiefinanciering vaker een betaalde baan 
hebben, en daardoor minder tijd overhouden voor onbetaald werk. De toegenomen 
partipatie onder ouderen is misschien mogelijk gemaakt door verlaging van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
 
 
6. Waarom doen mensen vrijwilligerswerk? 
Tot nu toe is niet aan de orde geweest waarom mensen vrijwilligerswerk doen. We 
weten nu iets meer over de sociale categorieën waartoe vrijwilligers vaak behoren, 
maar daarmee weten we nog niets over hun motivaties. Er is veel onderzoek gedaan 
naar de motivaties van vrijwilligers om onbetaald werk te doen. Vaak legt men aan 
vrijwilligers een lijst voor met mogelijke motieven die zij hebben om onbetaald werk 
te doen, waaruit zij meestal meerdere keuzen mogen maken. Soms wordt om een 
ordening van motieven gevraagd. De meest genoemde motieven horen in het cluster 
‘humanitaire betrokkenheid’ of ‘altruïsme’. Motieven die minder vaak genoemd 
worden hebben te maken met zelfontplooiing, maatschappelijk engagement, het 
vergroten van carrièrekansen en de behoefte aan sociale contacten (zie bijvoorbeeld 
Van Beusekom, Verbruggen & Reubsaet (1991), pp. 20-35; Van Deth & Leijenaar 
(1994), pp. 76-94). 
 
De grote hoeveelheid onderzoek naar motivaties van vrijwilligers geeft niet altijd 
aanleiding tot wetenschappelijk optimisme. Meestal zijn wel enkele kanttekeningen 
bij de resultaten te plaatsen. Zelden is in deze onderzoekstraditie in verschillende 
onderzoeken dezelfde lijst met motivaties aan te treffen. Daarnaast wordt zelden 
onderzocht in welke mate de antwoorden vertekend (kunnen) zijn door sociale 
wenselijkheid. Nog algemener kan gesteld worden dat het hele begrip motivatie 
vanuit methodologisch oogpunt nogal problematisch is. De vraag ‘Waarom doet u 
vrijwilligerswerk?’ of ‘Welke motieven hebt u om vrijwilligerswerk te doen?’ levert 
antwoorden op waarin de manier waarop mensen over zichzelf nadenken en hoe zij 

                                                 
6 Deze veranderingen vallen ongeveer tegen elkaar weg, zodat er op het totaal niet zoveel verandert. 
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graag willen dat anderen hen zien een combinatie aangaan met de ervaringen met 
het vrijwilligerswerk zelf en collega’s in de organisatie. Daar komt bij dat er meestal 
naar motieven gevraagd alsof zij niet veranderen door de tijd heen. Er wordt meestal 
geen onderscheid gemaakt tussen (1) waarom mensen vrijwilligerswerk gaan doen 
(2) waarom ze het blijven doen en (3) waarom ze ermee ophouden. Het is 
waarschijnlijk dat er verschillen bestaan in de motivaties van vrijwilligers in de 
verschillende stadia van participatie (Pearce, 1993). Nieuwe vrijwilligers komen de 
organisatie vaak binnen via familie, vrienden of kennissen, meestal zonder duidelijke 
motivatie. Zijn vrijwilligers eenmaal een tijdje aan het werk, dan maken zij een 
afweging of het ‘loont’. Voldoening door het werk zelf en waardering van collega-
vrijwilligers en de persoonlijke omgeving buiten de vrijwilligersorganisatie zijn 
hiervoor belangrijk (Pearce, 1993). Er is nog geen onderzoek gedaan in Nederland 
waarin met deze nuances rekening gehouden wordt. 
 
 
7. Veranderende motivaties? 
Met deze kanttekeningen in het achterhoofd zullen we een onderzoek naar 
veranderingen in motivaties (Van Beusekom, Verbruggen & Reubsaet, 1991) bekijken 
vanuit de hypothese over individualisering. We verwachten dan dat de redenen die 
mensen opgeven om vrijwilligerswerk te doen veranderen, en steeds vaker 
‘egoïstisch’ zijn. Misschien doen mensen tegenwoordig veel vaker dan vroeger 
vrijwilligerswerk om relevante beroepservaring op te doen. Je moet tenslotte aan je 
cv werken.  
 
Er zijn aanwijzingen dat in de jaren tachtig, toen de werkloosheid grote hoogten 
bereikte, tenminste een gedeelte van de baanzoekenden vrijwilligerswerk is gaan 
doen om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen (Van Beusekom et al. (1991), pp. 
28-31). In die tijd werd gesproken van de opkomst van een ‘nieuw type vrijwilliger’ 
(Van Beusekom et al. (1991), p. 29). Er ontbreken recente gegevens die duidelijk 
kunnen maken in hoeverre ‘egoïstische’ motieven 7 weer in betekenis zijn afgenomen 
sinds de werkgelegenheid weer aangetrokken is: het onderzoek van Van Beusekom 
et al. ging over de periode 1980-1986. Als individualisering een invloed heeft op de 
verandering van motivaties van vrijwilligers, dan zou naast een toename van 
‘egoïstische’ motieven ook een afname van ‘prosociale’ motieven te zien moeten zijn. 
In de onderzochte periode bleef de betekenis van niet op het eigen belang gerichte 
motieven echter constant (Van Beusekom et al. (1991), p. 35). De opkomst van een 
‘nieuw type vrijwilliger’ in de jaren tachtig gaat niet samen met een erosie van 
altruïstische motieven. De hypothese dat ‘egoïstische motieven’ belangrijker zijn 
geworden, kan voor de jaren ‘80 dus gedeeltelijk overeind worden gehouden. 
 
 
                                                 
7 Hiermee wordt zeker niet bedoeld dat werklozen ‘egoïstischer’ zouden zijn dan werkenden. Voor 
een baanzoekende kan vrijwilligerswerk een aantrekkelijke invulling van de plotseling ontstane vrije 
tijd zijn, naast een mogelijke bron van carrièrekansen. 
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8. Participatie in Nederland, 1975-1990 
Van het micro-niveau gaan we over op het macro-niveau. Omdat we gezien hebben 
dat er individualisering plaatsvindt in Nederland, verwachten we volgens de 
hypothese een afname van het percentage vrijwilligers in Nederland. Als mensen 
steeds hedonistischer worden en alleen nog maar aan hun carrière denken, zoals het 
onderzoek naar individualisering aangeeft, dan zou je verwachten dat het percentage 
mensen dat vrijwilligerswerk doet in de laatste decennia is afgenomen. 
 

Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.Sociale activiteiten 

1975 1980 1985 1990 

politieke en sociale organisaties 10.3 11.9 11.5 12.6 
verenigingen 9.8 12.5 11.8 12.7 
vrijwilligersorganisaties en hulpverlening 23.4 24.9 28.6 22.7 

 
Tabel 2. Vrijwilligerswerk in Nederland naar sector in 1975-1990 in procenten (overgenomen 
uit Kraaykamp, 1996, p. 185). 
 
Uit het tijdsbestedingsonderzoek van het SCP (zie tabel 2) blijkt dat het percentage 
dat ‘wel eens’ vrijwilligerswerk doet in de afgelopen decennia zeker niet afgenomen 
is. 
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Fout! Onbekende schakeloptie-instructie. 
Figuur 1. Vrijwilligerswerk in Nederland naar sector in 1975-1990 in procenten 
(overgenomen uit Kraaykamp, 1996, p. 185). 
 
Integendeel, in totaal is er sinds 1975 zelfs een lichte stijging waar te nemen.8 
 

                                                 
8 De percentages uit tabel 1 voor de verschillende sectoren mogen niet zomaar bij elkaar opgeteld 
worden, omdat sommige mensen zich voor meerdere organisaties inzetten. Als de mensen die zich 
voor meerdere organisaties inzetten maar een keer geteld worden is er op het totaal een lichte stijging 
te zien van 32,7% in 1975 tot 33,8% in 1990 (eigen berekening). 
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Dit betekent dat we de hypothese over het verband tussen individualisering en 
participatie in vrijwilligerswerk voorlopig moeten verwerpen. De verandering in het 
waardenklimaat heeft vooralsnog geen gevolgen voor participatie in 
vrijwilligerswerk. Als er een relatie bestaat tussen individualisering en 
maatschappelijke participatie, dan komt zij in ieder geval niet tot uiting in een daling 
van het percentage mensen dat onbetaald werk doet. Omdat het percentage mensen 
dat vrijwilligerswerk doet licht gestegen is, zouden we misschien zelfs beter kunnen 
veronderstellen dat de relatie tussen individualisering en vrijwilligerswerk positief 
is, in plaats van negatief. 
 
Ondanks de stijging in het percentage vrijwilligers in de periode 1975-1995 lees je 
regelmatig in de krant dat allerlei organisaties moeite hebben om nieuwe 
vrijwilligers te vinden (De Volkskrant, 10 maart 1998). Waar komt het blijkbaar 
populaire idee vandaan dat er tegenwoordig minder vrijwilligerswerk gedaan 
wordt? Een verklaring van het onjuiste idee van afnemende participatie zou kunnen 
beginnen met een indeling van het hele spectrum aan organisaties waarin 
vrijwilligerswerk verricht wordt in enkele sectoren. Het zou dan zo kunnen zijn dat 
in sommige sectoren de participatie afgenomen is, en dat juist deze sectoren vaker in 
het nieuws komen, terwijl in minder mediagenieke sectoren de participatie is 
toegenomen.  
 
In sociaal-culturele verenigingen en sportclubs zijn de laatste jaren steeds meer 
mensen actief, maar met name uit de sector hulpverlening zijn de laatste tijd 
bezorgde geluiden te horen. Een afname van het percentage vrijwilligers dat actief is 
in de hulpverlening is inderdaad af te lezen uit de data van het SCP. Na een stijging 
tussen 1975 en 1985 neemt tussen 1985 en 1990 de belangstelling voor 
vrijwilligerswerk in de hulpverlening af. Daar komt bij dat in deze sector de vraag in 
de komende decennia waarschijnlijk toe zal nemen door de toename van de 
levensverwachting (vergrijzing). 
 
 
9. Vergelijking met andere landen 
Terug naar individualisering. Individualisering is geen typisch Nederlands 
fenomeen. We gaan ervan uit dat het rationaliseringsproces een wereldwijd karakter 
heeft. Dit betekent echter niet dat het proces overal op dezelfde manier en overal 
even snel verloopt. Sommige landen zijn sterker individualistisch dan andere. 
Daarom kunnen we door Nederland op een bepaald tijdstip te vergelijken met de 
samenlevingen van andere landen in datzelfde jaar ook de hypothese over 
individualisering en participatie in vrijwilligerswerk toetsen. We verwachten dan dat 
in landen die minder individualistisch zijn dan Nederland de participatie in 
vrijwilligerswerk hoger is, en in landen die sterker individualistisch zijn, de 
participatie lager is. 
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Laten we eerst eens op een wat intuïtieve manier naar verschillen tussen ons land en 
andere landen kijken (zie tabel 3). In het ‘World Values’-onderzoek van 1990 (Curtis, 
Grabb & Baer, 1992) blijkt Nederland op de vijfde plaats te komen voor wat betreft 
de participatie in vrijwilligerswerk. 
 
Ook in deze tabel vinden we geen steun voor de hypothese over de negatieve 
invloed van individualisering op participatie in vrijwilligerswerk. Als er al een 
relatie tussen individualisering en de participatie in vrijwilligerswerk bestaat, dan is 
die zo ongeveer tegenovergesteld aan de verwachting: landen als de VS en Canada 
en de Scandinavische landen zouden we individualistischer noemen dan landen als 
Ierland en Frankrijk. Toch is in de eerstgenoemde landen het percentage vrijwilligers 
hoger dan in de ‘minder individualistische landen’. 
 

 Land Totaal 
Fo
ut! 
Bla
dw
ijz
er 
nie
t 
ge
def
ini
eer
d.1. 

Nederland 44% 

2. Verenigde Staten 41% 
3. Noorwegen 40% 
4. Zweden 39% 
5. Canada 37% 
6.  West Duitsland 32% 
7. Groot-Brittannië 31% 
8.  Noord-Ierland 28% 
9. Ierland 26% 
10. België 25% 
11. Frankrijk 20% 
12. Italië 18% 
13. Spanje 17% 
14. Japan 14% 

 
Tabel 3. Participatie in vrijwilligerswerk in 1990 in veertien landen. Bron: World Values 
Survey, 1990. 
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Met de gegevens uit het World Values survey kunnen we deze intuïtieve bevinding 
ook wat strikter toetsen. We hebben daarnet immers geen objectieve meting van 
‘individualisme’ gebruikt. Met de gegevens uit het World Values Survey kunnen we 
een soort index van individualisering samenstellen en verschillende landen een score 
geven op die index. Het survey (Inglehart, 1997) bevat onder andere gegevens over 
de normen die mensen erop nahouden op het gebied van geloof, seksualiteit, 
relaties.9 Als we een liberale houding op deze gebieden aanzien als een uitdrukking 
van individualisme, dan kunnen we de landen uit tabel 3 beter met elkaar 
vergelijken. In tabel 4 staan deze gegevens vermeld voor 14 landen in 1990. De 
landen zijn gerangschikt naar het percentage vrijwilligers. 
 
Uit de tabel komt geen duidelijk verband tussen cultureel conservatisme en 
participatie in vrijwilligerswerk naar voren. Landen waarin veel mensen 
vrijwilligerswerk doen zijn niet steeds de landen waarin normen over seksualiteit, 
relaties en protestgedrag strikt zijn. 
 
Land Normen over 

authoriteit, 
seksualiteit, relaties 
en protestgedrag1 

Religieuze 
normen2 

Vrijwilligerswerk 
 

Nederland 30 40 44% 
Verenigde Staten 53 77 41% 
Noorwegen 52 37 40% 
Zweden 47 25 39% 
Canada 42 62 37% 
West-Duitsland 37 45 32% 
Groot-Brittannië 46 47 31% 
Noord-Ierland 64 76 28% 
Ierland 64 72 26% 
België 45 41 25% 
Frankrijk 39 35 20% 
Italië 45 59 18% 
Spanje 54 51 17% 
Japan 44 33 14% 
 
1. Gemiddelde van percentages mensen dat instemt met 11 conservatieve normen. Hoe hoger, hoe 
conservatiever. 
2. Gemiddelde van percentages mensen dat instemt met 10 religieuze normen. Hoe hoger, hoe religieuzer. 
 

                                                 
9 Deze gegevens dekken ongeveer de dimensies cultureel conservatisme en maatschappijkritiek. De 
dimensies hedonisme en economisch conservatisme zijn in deze index niet opgenomen, omdat 
daarvoor geen gegevens in het World Values Survey te vinden zijn. ‘Individualisering’ is daarmee in 
tabel 3 slechts gedeeltelijk geoperationaliseerd. 
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Tabel 4. Participatie in vrijwilligerswerk en normen over autoriteit, seksualiteit, relaties en 
protestgedrag en religieuze normen voor 14 landen in 1990 (Bron: World Values Survey). 
 
Uit de visuele presentatie in figuur 2, waarin de cijfers uit tabel 4 zijn uitgezet, kan 
afgelezen worden dat er inderdaad geen verband is tussen traditionele normen op 
religieus en ander cultureel gebied en participatie in vrijwilligerswerk. We hadden 
verwacht dat in landen met conservatieve en religieuze normen meer mensen actief 
waren in het vrijwilligerswerk. Dit is niet het geval. De correlatiecoëfficient tussen 
conservatieve normen en vrijwilligerswerk is -0,17. Zij heeft zelfs een negatief teken, 
dat tegengesteld is aan onze verwachting. De relatie is echter niet sterk genoeg om bij 
een het aantal van veertien onderzochte landen significant te worden. Het verband 
tussen religieuze normen en vrijwilligerswerk is nog kleiner, namelijk 0,05. Ook dit 
verband is niet significant. 
 
Ook in landenvergelijkend perspectief moeten we concluderen: individualisering 
leidt niet tot een daling van participatie in vrijwilligerswerk. De gestelde hypothese 
moet daarom verworpen worden. 
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Figuur 2. Participatie in vrijwilligerswerk en normen over autoriteit, seksualiteit, relaties en 
protestgedrag en religieuze normen voor 14 landen in 1990 (Bron: World Values Survey). 
 
In lijn met publicaties van Fukuyama (1995) en Putnam (1993) is exploratief 
onderzocht wat de relatie is tussen participatie in vrijwilligerswerk en enkele andere 
attitudes zoals de mate van vertrouwen en het persoonlijke welbevinden (zie tabel 5). 
 
 welbevinden vertrouwen postmaterialisme vrijwilligerswerk 

(totaal) 
welbevinden    .74** 
vertrouwen .60*   .77** 
postmaterialisme .36 .04  .45 
vrijwilligerswerk 
(zonder kerk/vakbond) 

.57* .56* .56* .76** 

 
* significant bij  = .05 
** significant bij  = .10 
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Tabel 5. Correlatiecoëfficienten tussen participatie in vrijwilligerswerk, subjectief 
welbevinden, vertrouwen en postmaterialisme voor 14 landen in 1990 (Bron: World Values 
Survey) 
 
Deze variabelen blijken veel belangrijker te zijn dan conservatieve normen. In lijn 
met het recente boek van Inglehart (1997) is bovendien onderzocht of in 
samenlevingen waarin veel mensen postmaterialistische waarden aanhangen vaker 
vrijwilligerswerk gedaan wordt. De mate waarin postmaterialistische waarden 
opgeld doen in een samenleving blijkt samen te gaan met vrijwilligerswerk voor 
organisaties buiten kerkelijk of vakbond-verband. De relatie met vrijwilligerswerk 
voor ‘traditionele’ organisaties als kerken en vakbonden is minder sterk, en niet 
significant. 
 
 
10. De toekomst van het vrijwilligerswerk in Nederland 
Voor een voorspelling over de toekomst van vrijwilligerswerk in Nederland moeten 
we de te verwachten ontwikkelingen zowel in het aanbod van vrijwilligers en de 
vraag naar vrijwilligerswerk in kaart brengen. Vooralsnog lijkt het aanbod van 
vrijwilligers niet afhankelijk te zijn van attitudes die te maken hebben met 
individualisering. Afname van participatie door individualisering is daarom niet te 
verwachten. De geconstateerde samenhang tussen postmaterialisme en participatie 
in organisaties buiten de kerk en de vakbonden geeft juist aanleiding te 
veronderstellen dat het percentage vrijwilligers nog verder zal stijgen, omdat het 
percentage postmaterialisten waarschijnlijk nog verder zal stijgen. De gunstige 
economische omstandigheden die de toename van het aantal postmaterialisten 
hebben veroorzaakt, zijn niet verdwenen. 
 
Eerder werd gesuggereerd dat de toename van ‘egoïstische’ motieven voor 
participatie in de jaren ‘80 wellicht samenhangt met de toenmalige toename van de 
werkloosheid. Het is misschien vreemd te noemen dat in dezelfde periode het 
percentage vrijwilligers niet sterk gestegen is. De ‘nieuwe vrijwilliger’, die actief 
werd uit carrièremotief, is blijkbaar geen massale verschijning geweest. Het opnieuw 
aantrekken van de werkgelegenheid heeft daardoor evenmin een gat achtergelaten in 
het vrijwilligerswerk. De gevolgen van de economische ‘dip’ zijn beperkt gebleven 
tot een kleine verandering in de motieven. Men moet echter voorzichtig zijn met 
voorspellingen over de gevolgen voor de participatie in vrijwilligerswerk van een 
mogelijke economische depressie in de toekomst. Zullen de effecten van een 
economische depressie in de toekomst hetzelfde zijn? Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat toekomstige werklozen eerder voor vrijwilligerswerk kiezen omdat ze weten dat 
het hun lotgenoten tien of twintig jaar geleden nieuwe carrièrekansen heeft geboden. 
En wat zijn de consequenties als de depressie groter is dan die van de jaren ‘80 en 
langer duurt? Zullen werklozen dan dezelfde strategieën toepassen, maar dan 
eenvoudigweg in groteren getale, of zoeken ze dan een oplossing in een andere 
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richting, bijvoorbeeld door om- of bijscholing? Zeker is dat vooralsnog überhaupt 
geen tekenen van een komende economische depressie waar te nemen zijn. Over de 
mogelijke gevolgen van een plotselinge massawerkloosheid hoeven we ons daardoor 
ook geen zorgen te maken. 
 
Een andere mogelijke economische ontwikkeling die waarschijnlijk wel gevolgen zal 
hebben voor participatie in vrijwilligerswerk is het verlagen van de 
pensioengerechtigde leeftijd. In veel bedrijven worden nu al vut-regelingen 
aangepast om oudere werknemers langer in het arbeidsproces te houden. In de 
politiek wordt naar aanleiding van maatregelen in de Verenigde Staten 
gediscussieerd over een wettelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Wanneer werknemers langer door moeten werken, is de kans kleiner dat ze 
vrijwilligerswerk zullen doen op zeg 60-jarige leeftijd. Juist uit deze groep komen op 
dit moment veel vrijwilligers. 
 
Als mogelijke verklaring voor de afgenomen participatie onder jongeren werd eerder 
de bezuiniging op studiefinanciering genoemd. Dit geldt dan alleen maar voor 
studenten. Een verklaring die voor alle jongeren kan gelden is de toegenomen 
concurrentie op de markt voor vrijetijdsbestedingen. Er zijn de afgelopen decennia 
steeds meer activiteiten voor jongeren bijgekomen. Een afname valt hier in de 
toekomst niet te verwachten. Als de belangstelling onder jongeren voor 
vrijwilligerswerk inderdaad te lijden heeft van een toegenomen concurrentie aan 
vrijetijdsbestedingen, dan zal dit ook weinig veranderen. 
 
Een van de belangrijkste factoren die deelname aan vrijwilligerswerk bepaalt bleek 
religiositeit te zijn. Veel vrijwilligerswerk gebeurt in kerkelijk verband, en het is 
logisch dat daarin vooral kerkelijken participeren. Door ontkerkelijking komt het 
pastoraal werk tegenwoordig neer op een steeds kleiner aantal actieve kerkelijke 
vrijwilligers. Nu is het natuurlijk zo dat door diezelfde ontkerkelijking ook de vraag 
naar specifiek kerkelijk vrijwilligerswerk afneemt, maar vooralsnog overtreft de 
vraag het aanbod. Elke zaterdag staan er weer vele vacatures op dit gebied in de 
krant. Voorzichtig wordt de laatste tijd binnen de katholieke kerk een begin gemaakt 
met het overdragen van taken die voorheen aan gewijde priesters voorbehouden 
waren, maar deze ontwikkeling kan niet altijd op de volledige medewerking rekenen 
van de kerkelijke autoriteiten. Het zal gedeeltelijk van de houding van het kerkelijk 
gezag tegenover niet-gewijde pastorale vrijwilligers afhangen of hier in de toekomst 
nijpende problemen zullen ontstaan. 
 
Naast het specifiek kerkelijk vrijwilligerswerk blijken religieuze Nederlanders ook 
vaker niet-specifiek kerkelijk vrijwilligerswerk te doen in verenigingen en in de 
hulpverlening. Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat door ontkerkelijking 
ook de participatie in vrijwilligerswerk verder af zal nemen. Het is op basis van de 
SCP-gegevens namelijk onduidelijk hoe de relatie tussen kerkelijkheid en participatie 
in vrijwilligerswerk precies tot stand komt. Misschien kan zij verklaard worden uit 
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de ethische opvattingen die door de kerken hoog gehouden worden. Wie vaker naar 
de kerk gaat of lid is van een kerkgenootschap, zal de normen die daarin opgeld 
doen, sterker naleven (Ultee, Arts & Flap, (1992), pp. 80-90). Het is alleen nog maar 
de vraag of een afname van kerkelijkheid geheel samengaat met een verlies aan 
medeleven en naastenliefde. In het tijdsbestedingsonderzoek is hierover niets te 
vinden. Ik zou in ieder geval niet willen beweren dat de kerken het monopolie 
hebben op altruïsme. 
 
Eerder kwam ook al de vergrijzing aan de orde: de toename van de 
levensverwachting zal de behoefte aan vrijwilligerswerk doen toenemen. Deze 
toename zit met name in de sector hulpverlening. Hoewel het aantal levensjaren van 
de bevolking toeneemt, is de gezondheid waarin en de zelfstandigheid waarmee de 
laatste levensjaren doorgebracht worden meestal niet zo florissant. Doordat veel 
mensen toch de wens hebben zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, komt er meer 
vraag naar thuiszorg. Betaalde krachten kunnen in toenemende mate het werk niet 
aan en werken steeds meer samen met vrijwilligers. Als de afname van de 
belangstelling onder jongeren voor dit soort werk - betaald of onbetaald - structureel 
is, zal de kloof tussen vraag en aanbod in deze sector steeds groter worden. 
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