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Samenvatting 
 
In deze studie is onderzocht welke factoren van belang zijn in de motivatie tot en tijdens 
vrijwillige inzet en in hoeverre er door de betrokken organisaties in de gemeente Ede 
hiermee rekening wordt gehouden. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 
georganiseerd vrijwilligerswerk en informele vrijwillige inzet.  
 
Drie modellen zijn gekozen om de motivatiefactoren bij vrijwillige inzet te onderzoeken. 
Het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel verklaren de afweging voor 
vrijwillige inzet. Het rationele keuzemodel veronderstelt een bewuste kostenbaten 
afweging van een rationeel individu, gericht op zijn eigen belang. In de literatuur zijn 
verschillende kosten en baten gevonden, die hier zijn gebruikt om het model te testen 
(Prestby, Wandersman, Florin, Rich & Chavis, 1990; Norton, Wandersman & Goldman, 
1993; Clary et al., 1998a).  Met het sociaal kapitaalmodel is gekeken naar de relationele 
invloed van de omgeving op het individu. Daarvoor is het bonding- en bridgingnetwerk 
van de respondenten, normen van wederkerigheid en algemeen vertrouwen onderzocht 
(van Deth, 2003). Daarnaast is door de onderzoeker een procesmodel ontworpen, met 
factoren die de vrijwilliger beïnvloeden vooraf en tijdens de vrijwillige inzet. Met het 
procesmodel is dus gekeken welke factoren de vrijwilliger beïnvloeden, wanneer hij 
eenmaal de afweging heeft gemaakt om zich vrijwillig in te zetten. 
 
Om de factoren vanuit deze modellen te testen, is een mix gebruikt van kwantitatieve en 
kwalitatieve dataverzameling. Er is een enquête gehouden onder vrijwilligers. Deze 
enquête is verspreid via verschillende organisaties die in de gemeente Ede werken met 
vrijwilligers. Ook is de enquête verspreid door burgers aan te spreken in het centrum 
van Ede, zodat ook diegenen die zich informeel vrijwillig inzetten en geen 
vrijwilligerswerk doen, zijn betrokken. In totaal zijn er 198 respondenten, waar na het 
verwijderen van missings en outlyers 141 van over zijn gebleven voor het statistisch 
onderzoek. Naast de enquête zijn interviews gehouden met acht vrijwilligers. Hierdoor 
is verklaringskracht worden toegevoegd aan de statistische bevindingen. Ook is gekeken 
hoe de factoren van toepassing zijn op groepen potentiële vrijwilligers, te weten 
jongeren en niet-westerse allochtonen. Voor deze groepen is gekozen, omdat uit 
beschikbare data blijkt dat zij minder dan gemiddeld vaak vrijwilligerswerk doen  (SCP, 
2013). Met informatie over de motivatiefactoren die bij deze groepen relevant zijn, 
kunnen praktische aanknopingspunten worden geformuleerd om hen te motiveren zich 
vaker vrijwillig in te zetten. Zo is een vergelijking worden gemaakt met de bevindingen 
bij de vrijwilligers. 
 
De volgende resultaten zijn uit het onderzoek gekomen. Het rationele keuzemodel 
verklaart deels vrijwilligerswerk en geen informele vrijwillige inzet. Vrijwilligerswerk 
wordt verklaard door baten, vrije tijd, bridgingnetwerk en gevraagd worden. Informele 
vrijwillige inzet wordt verklaard door normen van wederkerigheid, bondingnetwerk en 
het worden gevraagd voor inzet. Er is samenhang aangetoond tussen het 
bondingnetwerk en gevraagd worden, wat wordt verklaard doordat mensen anderen 
benaderen die zij al kennen. Ook is een samenhang aangetoond tussen bondingnetwerk 
en normen van wederkerigheid, net als tussen het bridgingnetwerk en normen van 
wederkerigheid. Voorts is een samenhang gevonden tussen het bridgingnetwerk en 
algemeen vertrouwen.  Het sociaal kapitaalmodel is dus beter in staat vrijwillige inzet te 
verklaren.  



       
 

 
Qua procesfactoren zijn met name vraagverlegenheid, het zoeken naar aansluiting met  
interesses, ondersteuning bij het bepalen van grenzen tussen vrijwilliger en 
hulpbehoevenden, het blijven waarderen en uitleggen van regels belangrijk gebleken. 
Ook is gebleken dat het frame de overheid trekt zich terug en de burger moet meer zelf 
doen en voor elkaar zorgen gebleken niet aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
respondenten. Tot slot is de aanwezigheid van professionals erg belangrijk voor 
vrijwilligers, als vraagbaak en om te helpen grenzen te stellen aan het werk van 
vrijwilligers. 
 
Uit de kwalitatieve interviews bleek het volgende. Jongeren blijken een beperkt 
bonding- en bridgingnetwerk te hebben, waardoor zij  handelsverlegenheid ervaren. Ze 
vinden het namelijk moeilijk om hulp aan te bieden aan mensen die ze niet goed kennen. 
Vraagverlegenheid herkennen de jongeren ook. Er is daarnaast te weinig informatie 
over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, zeker aansluitend op hun behoefte voor 
flexibiliteit. Ook geven zij aan niet gevraagd te worden voor vrijwillige inzet. Niet-
westerse allochtonen hebben een groot bondingnetwerk, waar veel informele vrijwillige 
inzet voor wordt verricht. Voor hen is het een belemmering om vrijwilligerswerk te gaan 
doen, omdat zij zich niet altijd welkom voelen bij de organisaties en ze een negatief 
beeld hebben over vrijwilligerswerk.  
 
Aanbevelingen zijn onder meer een actieve benadering van jongeren en niet-westerse 
allochtonen, het ontwikkelen van een frame dat aansluit bij de belevingswereld van 
burgers, het ontwikkelen van een puntensysteem voor wederkerigheid en investeren in 
het leren grenzen stellen van vrijwilligers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterthesis voor de masterspecialisatie Organisatie & Management 
van Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek draait om de 
motivatie- en procesfactoren die een rol spelen bij vrijwillige inzet. Vrijwillige inzet 
omvat zowel het traditionele vrijwilligerswerk, als informele vrijwillige inzet. Een 
voorbeeld hiervan is boodschappen doen voor een oude buurvrouw.  
 
Tijdens het onderzoek heb ik aan de respondenten gevraagd wat de belangrijkste reden 
is om zich vrijwillig in te zetten. Eén van mijn respondenten gaf een antwoord dat mij bij 
bleef: “Een samenleving draait om ‘samen leven’. Anders is het geen samenleving meer”.  
 
Dit citaat raakte mijn motivatie om dit onderzoek uit te voeren. Door ontwikkelingen 
zoals de vergrijzing en recessie, wordt de overheid gedwongen om een stap terug te 
doen in haar uitgaven. Het gat wat hierbij ontstaat, dient te worden opgevuld door 
vrijwilligers. Niet voor niets was participatiesamenleving het woord van 20131. Men 
moet meer verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. Met 
andere woorden: de burger moet meer voor elkaar zorgen. Tegelijkertijd zie ik om mij 
heen dat mensen worden gestimuleerd om een individualistische houding aan te nemen. 
Er wordt bijvoorbeeld van ons gevraagd om te verhuizen voor ons werk, ongeacht of je 
daardoor ver van je familie af woont. Dit staat tegenover de roep om meer naar onze 
naasten om te kijken. Vanuit deze tegenstrijdige stimulansen, werd mijn interesse 
getoond om te kijken naar wat mensen motiveert om zich vrijwillig in te zetten. 
Vrijwillige inzet kan niet worden afgedwongen, maar wel  worden gestimuleerd.  
 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken. Ten 
eerste mijn begeleider, Prof. Dr. Brandsen: bedankt voor de kritische noten en het 
inzicht. Ook bedank ik mijn begeleider bij de gemeente Ede, Dr. Rust voor het meelezen, 
meedenken en de soms felle, maar verhelderende, mening. Verder wil ik mijn collega’s 
bij de gemeente Ede bedanken. Bedankt voor het meedenken en bedankt voor jullie 
relevante tips en ingangen! De volgende organisaties wil ik bedanken voor hun 
meewerking aan dit onderzoek, het regelen van interviews en de verspreiding van de 
enquête: De Medewerker, Welstede, SWO, Sportservice, de Schuilplaats en de Turkse 
Sociaal Culturele Vereniging. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit 
onderzoek. Daarnaast wil ik Hulya, Lisette en Leanne bedanken. Deze vrienden hebben 
mij geholpen door hun contacten en kennis met mij te delen. Zonder hen was ik niet 
zover gekomen! Tot slot wil ik alle respondenten bedankten die met mij in gesprek zijn 
gegaan of die mijn enquête hebben ingevuld.  
 
Het afgelopen half jaar is een druk half jaar geweest. Mijn moeder en vriend hebben 
regelmatig mijn stressbuien moeten verduren. Ik wil hen bedanken voor hun geduld en 
bemoedigende woorden! Nu zit het er op.  
 
 
 
Maritte Meershoek         17 juli 2014 

                                                      
1
 NRC Handelsblad, 16 november 2013. http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/16/participatiesamenleving-

uitgeroepen-tot-woord-van-het-jaar-2013/.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 18 mei 2013 schreven Imrat Verhoeven, Thomas Kampen en Loes Verplanke een 

artikel over het affectieve offensief van de overheid.  Ze schreven dat de overheid van 

haar burgers verlangt dat ze meer voor elkaar gaan zorgen. In het artikel maakten ze de 

vergelijking met China: 

  

“In China is het bezoek van kinderen aan hun ouders wettelijk verplicht gesteld. Ouders die 

het gevoel hebben dat de kinderen hen verwaarlozen kunnen voortaan via de rechter 

proberen om het nakomen van familieverplichtingen af te dwingen. Dit soort harde 

maatregelen wekt geen verbazing in een totalitair regime zoals China” (Verhoeven, 

Kampen & Verplanke, 2013).  

 

In Nederland wordt een vergelijkbare verandering beoogd (Verhoeven, Kampen & 

Verplanke, 2013). Deze wordt weliswaar niet afgedwongen zoals in China, maar wel 

gestimuleerd. Staatssecretaris Van Rijn wil de vanzelfsprekendheid terugbrengen dat 

men voor de familie, vrienden, buurtgenoten en zelfs onbekenden gaat zorgen. Termen 

als participatiesamenleving duiden deze verandering. Dit vraagt om een 

cultuurverandering. Men moet in eerste instantie hulp zoeken bij de eigen omgeving, 

voordat er een beroep wordt gedaan op de overheid.  

 

Ook in de gemeente Ede wordt naar deze verandering gewerkt. In de beleidsnotitie Het 

is Mensenwerk uit 2013, omschrijft de gemeente de ambitie om burgers meer te 

activeren. De 0de-lijn, gezien als het maatschappelijk middenveld, moet worden 

versterkt. Dit wil de gemeente onder meer bereiken door te investeren in de sociale 

netwerken van burgers, ondersteuning te bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers, en 

oplossingen en initiatieven van burgers te stimuleren (Gemeente Ede, 2013a). Dit 

onderzoek richt zich daarom op vrijwillige inzet in de gemeente Ede.  

 

Niet iedereen is echter enthousiast over de gewenste cultuurverandering. Zo zou er 

onvoldoende rekening worden gehouden met het vrijwillige karakter van 

vrijwilligerswerk. Vrijwillige inzet is immers niet af te dwingen door de overheid (SCP, 

2014). Bovendien zouden de meest zichtbare hulpbehoevenden eerder zorg en 

ondersteuning krijgen, dan diegenen die niet om hulp durven te vragen (Grootegoed, 

2013). Tonkens en Duyvendak (2013) spreken zelfs van het risico op economische 

ongelijkheid, doordat rijkeren wel zorg kunnen inkopen en zo gegarandeerd zijn van 

zorg en ondersteuning, terwijl minderbedeelden afhankelijk zijn van de welwillendheid 

van vrijwilligers en naasten. Er zijn dus redenen om voorzichtig deze verandering in te 

gaan.  

 



 

    
  2 
   
 

Aangezien vrijwillige inzet niet is af te dwingen, is het verstandig om aan te sluiten bij de 

motivatie van iemand om zich vrijwillig in te zetten. Zo kan vrijwillige inzet worden 

gestimuleerd, waardoor voldoende hulp kan worden geboden. Hiervoor is meer 

informatie nodig over de afwegingen bij vrijwillige inzet. Ook procesfactoren tijdens de 

inzet zijn van belang, om te voorkomen dat vrijwilligers na enige tijd gedemotiveerd 

afhaken. Hierover is onderzoek gedaan vanuit verschillende discipline, zoals de 

bestuurskunde, sociologie en psychologie. Uit die onderzoeken zijn veel nuttige 

uitkomsten gekomen, die hier bij elkaar worden gebracht en getest in de empirie.  

 

Ook is het van belang om te kijken hoe bepaalde groepen burgers kunnen worden 

gemotiveerd. Zo zijn sommige burgers minder actief in het georganiseerde 

vrijwilligerswerk. Door in de belevingswereld van deze burgers te duiken die 

momenteel nog relatief weinig vrijwillige inzet vertonen, kunnen aanknopingspunten 

worden gevonden om deze groepen actiever te maken.   

 

In de gemeente Ede zijn verschillende organisaties actief in de 0de-lijn, zoals De 

Medewerker, SWO, Sportservice, Welstede en andere instellingen, zoals kerken 

(Gemeente Ede, 2014b). Om deze reden is getracht met de beleidsaanbevelingen 

rekening te houden met de inzet van deze organisaties. Er wordt daarom ook gekeken 

naar wat de betrokken organisaties al ondernemen bij het motiveren van vrijwilligers.   

 

1.2 Probleemstelling 

De volgende probleemstelling wordt onderzocht, bestaande uit een doelstelling en 

vraagstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraagstelling is onderverdeeld in de volgende deelvragen:  

1. Welke motivatiefactoren bevorderen vrijwillige inzet volgens de 

wetenschappelijke literatuur? 

2. In hoeverre zijn de motivatiefactoren in de praktijk van belang bij vrijwillige 

inzet van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers? 

3. In hoeverre wordt door de betrokken organisaties in de 0de-lijn van de gemeente 

Ede rekening gehouden met de belangrijke motivatiefactoren voor vrijwillige 

inzet? 

4. Hoe kunnen betrokken organisaties beter rekening houden met de 

motivatiefactoren voor vrijwillige inzet? 

Doelstelling: Te achterhalen welke factoren van belang zijn in de motivatie tot en tijdens  
vrijwillige inzet in de 0de-lijn van de gemeente Ede, ten einde inzicht te verwerven in hoe de 
hier betrokken partijen (beter) rekening te kunnen houden met deze factoren.  
 
Vraagstelling: Welke factoren zijn van belang in de motivatie tot en tijdens vrijwillige inzet 
in de gemeente Ede en in hoeverre wordt rekening gehouden met deze factoren door de 
betrokken organisaties in de 0de-lijn van de gemeente Ede? 
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Begripsbepaling 

Vrijwillige inzet is een breed begrip, wat in dit onderzoek is gedefinieerd als “iedere 

activiteit die in een bepaalde tijd vrijwillig wordt geboden ten goede van andere personen, 

groepen of doelen. Het is een vorm van hulpgedrag” (Wilson, 2000, p. 215). In dit 

onderzoek wordt zowel georganiseerde vrijwillige inzet als informele vrijwillige inzet 

meegenomen. Met georganiseerde vrijwillige inzet wordt het traditionele 

vrijwilligerswerk bedoeld, wat wordt uitgevoerd via organisaties als de Zonnebloem. 

Dat kan eenmalig zijn, of vaker, mits het maar een georganiseerde grondslag heeft. 

Informele vrijwillige inzet is onder meer het helpen van familieleden of buren. 

Hieronder vallen ook burgerinitiatieven. Door vrijwillige inzet breed te definiëren wordt 

vastgehouden aan de bedoeling van vrijwillige inzet zoals deze staat omschreven in de 

Wmo (SCP, 2013).  

 

Met de 0de-lijn van de gemeente Ede wordt het volgende bedoeld: “De 0de-lijn betreft alle 

activiteiten gericht op het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen, stimuleren en 

faciliteren van inwoners van Ede, met als doel om maatschappelijk actief te zijn en zich 

verantwoordelijk te voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen, alsook voor de 

leefomgeving. Het effect van de 0de-lijn is om preventief de sociale samenhang en 

onderlinge betrokkenheid te vergroten” (Gemeente Ede, 2013a, p. 8). Hierin zijn vier 

grote organisaties werkzaam: Welstede, SWO, De Medewerker en Sportservice. Deze 

organisaties worden meegenomen als de betrokken partijen van de 0de-lijn. Ook is één 

kerkgemeente benaderd, De Schuilplaats, om ook de inzet vanuit een religieuze 

grondslag te meenemen. 

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke waarde 

In dit onderzoek worden motivatiefactoren bij vrijwillige inzet onderzocht. Er is hier al 

veel onderzoek naar verricht onderzoek verricht, zowel kwalitatief en kwantitatief. Tot 

dusverre is echter nog te weinig onderzoek gedaan dat deze twee onderzoeksmethoden 

combineert. Motivatiefactoren zijn gelieerd aan de belevingswereld van (potentiële) 

vrijwilligers. Er is gekozen voor Mixed Methods Research, om een statistisch 

generaliseerbaar beeld te schetsen van de belevingswereld van de onderzoekspopulatie. 

Kwalitatieve methoden zijn geschikt om de belevingswereld te onderzoeken, terwijl met 

kwantitatieve methoden de statistische verbanden in die belevingswereld kunnen 

worden getoetst. Hiermee wordt dus een combinatie van breedte en diepte bereikt en 

een vollediger beeld van de werkelijkheid geschetst. 

 

Naast wetenschappelijke waarde, biedt dit onderzoek praktisch relevante inzichten. 

Door inzicht in relevante motivatiefactoren bij vrijwillige inzet, kunnen betrokken 

organisaties hun beleid beter inrichten. Bovendien kunnen zij maatwerk leveren, 

doordat meer bekend is over hoe bepaalde doelgroepen vrijwillige inzet beschouwen. 

De actuele veranderingen in de zorg maken dit inzicht urgent. Door dit onderzoek krijgt 

de gewenste verandering naar de participatiedemocratie meer invulling. Daarmee kan 

het bijdragen aan de kwaliteit van overheidsbeleid. 
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1.3 Werkwijze 

Dit onderzoek is zowel toetsend als verklarend. Er is gekozen voor mixed methods 

research, een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De 

stappen die in het onderzoek zijn gevolgd, worden hierna kort omschreven.  

 

Eerst is gekeken in de wetenschappelijke literatuur welke motivatiefactoren belangrijk 

zijn bij vrijwillige inzet. Hiervoor zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve bijdragen uit 

verschillende wetenschappelijke disciplines beschouwd. Het rationele keuzemodel, 

sociaal kapitaalmodel geselecteerd en een procesmodel ontworpen. Het rationele 

keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel verklaren waarom iemand zich vrijwillig inzet. 

Het procesmodel is gevormd uit factoren die relevant zijn voor de motivatie tijdens 

vrijwillige inzet.   

 

In hoeverre de motivatiefactoren belangrijk zijn bij vrijwillige inzet, is vervolgens 

getoetst middels een enquête. Deze enquête is onder vrijwilligers verspreid. Met acht 

vrijwilligers zijn vervolgens interviews gehouden. Deze interviews dienen twee doelen. 

Ten eerste biedt het een verklaring voor opvallende uitkomsten van de enquête. Ten 

tweede worden in de interviews de procesfactoren onderzocht. Er is gekozen om dit via 

kwalitatieve methoden te onderzoeken, omdat de procesfactoren duiden op bepaalde 

subjectieve ervaringen, zoals hoeveel bureaucratie de vrijwilliger tegenkomt. 

 

Ook zijn er twee groepen potentiële vrijwilligers meegenomen in het onderzoek. Er is 

gekozen om potentiële vrijwilligers ook mee te nemen, vanwege het beleidsdoel meer 

mensen te activeren zich vrijwillig in te zetten (Gemeente Ede, 2013a). De groepen die 

zijn geselecteerd zijn niet-westerse allochtonen en jongeren tussen de 15-24 jaar. Beide 

groepen doen minder vrijwilligerswerk dan gemiddeld (SCP, 2013). Gekeken wordt in 

hoeverre de relevantie van de motivatiefactoren voor deze groepen verschillen met dat 

van vrijwilligers, waarmee wellicht kan worden verklaard dat zij minder actief zijn. 

Daarmee kunnen aanknopingspunten worden gevonden om deze groepen meer te laten 

participeren.  

 

Tot slot zijn een rondetafelgesprek en enkele andere gesprekken georganiseerd met 

medewerkers van de grote welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers. Aan hen 

zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en is gevraagd in hoeverre zij al 

rekening houden met deze factoren. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd. 
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1.4 Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk is het onderzoek ingeleid. Het tweede hoofdstuk omvat het 

theoretisch kader, waarbij de eerste deelvraag is beantwoord: Welke motivatiefactoren 

bevorderen vrijwillige inzet volgens de wetenschappelijke literatuur? Ook is hier ingegaan 

op de theorieën die stellen dat vrijwillige inzet waardevol is. In het derde hoofdstuk 

staat het beleidsveld omschreven waarop dit onderzoek is gestoeld. Hierin worden 

landelijke beleidstrends geschetst en lokale beleidsveranderingen. In hoofdstuk vier 

wordt de onderzoeksmethodologie omschreven. Onderdeel hiervan is de 

operationalisering. In hoofdstuk vijf worden de data geanalyseerd. Hier wordt antwoord 

gegeven op de tweede deelvraag: In hoeverre zijn de motivatiefactoren in de praktijk van 

belang bij vrijwillige inzet van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers? Ook wordt de derde 

deelvraag beantwoord: In hoeverre wordt door de betrokken partijen in de 0de-lijn van de 

gemeente Ede rekening gehouden met de belangrijke factoren voor vrijwillige inzet. 

Hoofdstuk zes behelst de beantwoording van de onderzoeksvraag. Deze conclusie is 

samenvattend en reflecteert daarnaast terug op de eerdere onderzoeken die zijn 

gebruikt in het theoretisch kader.  Verder zijn aanbevelingen gedaan voor beleid en 

vervolgonderzoek. Hiermee is de vierde deelvraag beantwoord: Hoe kunnen betrokken 

organisaties beter rekening houden met de motivatiefactoren voor vrijwillige inzet? Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie over de wetenschappelijke waarde van 

het onderzoek.  De literatuurlijst is te vinden in hoofdstuk zeven. Afgesloten wordt met 

de bijlagen.  
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat er vanuit de wetenschappelijke literatuur 

bekend is over het stimuleren van vrijwillige inzet. Er wordt antwoord gegeven op de 

volgende deelvraag: Welke motivatiefactoren bevorderen vrijwillige inzet volgens de 

wetenschappelijke literatuur? Om deze vraag te beantwoorden is gekeken waarom 

vrijwillige inzet in beleid belangrijk wordt gevonden. Derhalve is in paragraaf 2.1 

gestart met zorgen over een tekort aan sociale cohesie in de samenleving. Drie 

voorbeelden waaruit blijkt dat ook in Nederland de burger wordt geactiveerd, worden in 

paragraaf 2.2 uiteengezet. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens ingegaan op vrijwillige 

inzet van burgers en waarom zij zich vrijwillig inzetten. Met het rationele keuzemodel 

en het sociaal kapitaalmodel kan deze motivatie worden verklaard. In paragraaf 2.4 

wordt het procesmodel uiteengezet. Het procesmodel omvat factoren die men 

belemmeren of motiveren vooraf en tijdens vrijwillige inzet, wanneer iemand zich 

vrijwillig wil inzetten. In paragraaf 2.5 wordt de conclusie gegeven en de eerste 

deelvraag beantwoord.  

 

2.1 De drang naar sociale cohesie 
In de inleiding werd geschetst dat beleidsmakers in Nederland een cultuurverandering 

wensen. De gewenste cultuur wordt ook wel aangeduid als participatiesamenleving of 

actief burgerschap. Burgerschap gaat over verantwoordelijkheden, rechten en plichten 

van de burger (Verhoeven, Verplanke & Kampen, 2013). In de huidige visie op 

burgerschap, wordt gesteld dat de burger lui en individualistisch is geworden. De burger 

maakt bovendien te veel gebruik van overheidsvoorzieningen, een gedachte afkomstig 

van de privatisering- en bezuinigingsrondes uit de jaren ’80 (de Wilde, 2013; Tonkens, 

2002). Daarom moet de burger meer verantwoordelijkheid nemen in zijn eigen welzijn 

en daarnaast anderen actiever te helpen. Zij moeten zich weer betrokken gaan voelen bij 

anderen (Verhoeven & Tonkens, 2013). Deze gedachten zijn niet nieuw. Hieronder 

worden de sociologische bijdragen omschreven, waaruit de hang naar de 

participatiesamenleving al is terug te zien. Er worden zorgen geuit over verminderde 

sociale cohesie in de samenleving. Het vormt de context van dit onderzoek naar de 

motivatie van vrijwillige inzet.  

 

Met sociale cohesie wordt het volgende bedoeld: “de mate waarin mensen in gedrag en 

beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun 

persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving” (SCP, 

2008a, p. 13). Het gaat om betrokkenheid die verder reikt dan betrokkenheid bij de 

directe naasten.  
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2.1.1 Sociale cohesie in de vroege sociologie 

Zorgen over verminderde sociale cohesie stammen uit het eind van de negentiende 

eeuw. Toen veranderde de Westerse samenleving door ontwikkelingen als 

verstedelijking, industrialisatie en ontzuiling. Sociologische denkers dachten na over hoe 

ontwikkelingen in de samenleving gevolgen hadden voor de sociale cohesie. Denkers als 

Emile Durkheim en Ferdinand Tönnies zijn hier voorbeelden van (Giddens, 2009, p. 14).  

 

Emile Durkheim omschreef hoe door industrialisatie en verstedelijking de vorm van 

solidariteit in de samenleving veranderde. Volgens Durkheim waren vroegere, 

traditionele gemeenschappen hecht, omdat haar leden dezelfde soort beroepen 

uitoefenden en daardoor gedeelde kennis en overtuiging creëerden. Deze vorm van 

solidariteit noemde Durkheim mechanische solidariteit. In de moderne samenleving 

zorgde industrialisatie voor arbeidsdeling: het werkproces werd steeds verder 

opgedeeld in kleine taken, waar individuen verantwoordelijk voor waren. Hierdoor nam 

de mechanische solidariteit af. Specialisatie nam namelijk toe, waardoor men steeds 

meer van elkaar ging verschillen in de dagelijkse bezigheden. Hierdoor raakte men op 

een andere manier van elkaar afhankelijk, wat er volgens Durkheim voor zorgde dat 

wederkerigheid een belangrijke norm werd. Deze vorm van solidariteit noemde 

Durkheim organische solidariteit: individuen zijn afhankelijk van elkaar, zoals een 

organisme voor overleving afhankelijk is van de functionering van verschillende 

organen. Volgens Durkheim is deze verandering op zich niet slecht, maar door de 

snelheid waarmee de samenleving veranderde, ontstonden wel negatieve gevolgen: er 

was geen normatief kader meer om het handelen van mensen te reguleren. Hierdoor 

konden individuen afwijkend gedrag gaan vertonen (Giddens, 2009).  

 

Ook Ferdinand Tönnies omschreef in die tijd hoe de samenleving veranderde van een 

verzameling Gemeinschaften die gebaseerd waren op sterke banden met buren, vrienden 

en familie, naar een Gesellschaft, waarin men enkel kortdurende banden had. Deze 

banden werden bovendien instrumenteel, doordat men door arbeidsdeling wederzijds 

afhankelijk van elkaar werd. De contacten van mensen waren steeds meer gebaseerd op 

de mate waarin ze elkaar nodig hadden (Giddens, 2009).  

2.1.2 Putnam en het sociaal kapitaal 

In de 19de eeuw waren dus al zorgen over de veranderende samenleving en het afnemen 

van sociale cohesie. Dit is in het heden niet anders. Zo draagt ook Putnam het belang van 

sociale cohesie uit. Hij wijst in onderzoek naar de VS op dat men minder participeert in 

organisaties als sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties of politieke partijen, dan 

vroeger. Burgers zijn nog steeds actief, maar minder in verenigingsverband. Om in de 

woorden van Putnam te blijven: men bowlt nog wel, maar nu alleen (Putnam, 2000). 

Hierdoor hebben zij minder contact met elkaar. Dit komt volgens Putnam, doordat meer 

mensen (voornamelijk meer vrouwen) werken, doordat men meer tijd forenst en 

doordat men meer televisie kijkt. In deze moderne samenleving, is er volgens Putnam 

minder sociaal kapitaal.  
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Sociaal kapitaal is vanaf de jaren negentig een enorm populair concept (Giddens, 2009). 

Van sociaal kapitaal zijn veel definities gegeven. Het concept krijgt daarom regelmatig de 

kritiek een paraplubegrip te zijn (Lin, Cook & Burt, 2001; Haemers, 2008; Onyx & Bullen, 

2000). De volgende definitie wordt hier gebruikt: de kenmerken van sociale organisatie, 

bestaande uit sociale netwerken en gedeelde normen van wederkerigheid en vertrouwen 

(Putnam, 1993 in van Deth, 2003, p. 80).   

 

De contacten waar sociaal kapitaal wordt opgebouwd, zijn in te delen in drie soorten 

netwerken: bonding, bridging en linking (Woolcock, 1998; Putnam, 1998). Bij 

bondingnetwerken gaat het om de hechte relaties die men heeft, zoals familiebanden of 

vrienden. Men kent elkaar persoonlijk. Bridgingnetwerken zijn netwerken met leden 

van organisaties. De deelnemers van zulke netwerken hoeven elkaar niet perse allemaal 

te kennen. Hieronder vallen onder andere verenigingen en kerken. Linkingnetwerken 

houden verticale hiërarchische relaties in, zoals overleggen met overheden. 

 

Opbrengsten sociaal kapitaal 

Volgens aanhangers van de sociaal kapitaaltheorie levert dit veel voordelen op. 

Vertrouwen in elkaar en wederkerigheid maakt collectieve actie mogelijk. De leden van 

de gemeenschap kunnen elkaar gemakkelijk bereiken en dus meer sociale controle 

uitoefenen. Uit regelmatig contact ontstaan normen van wederkerigheid (Putnam, 

2000). Bij wederkerigheid wordt uitgegaan van een verwachting dat men iets terugkrijgt 

voor een handeling. Dit kan heel algemeen zijn, door in de toekomst een wederdienst te 

verwachten, zonder daar een concrete invulling van te hebben. Het kan ook heel 

concreet zijn, bijvoorbeeld bij een directe transactie. Putnam stelt dat wanneer men 

regelmatig contact heeft, algemene wederkerigheid een norm wordt. Bovendien zou 

men door geregeld contact elkaar vertrouwen, wat tevens algemeen vertrouwen in de 

maatschappij en haar instituties vergroot ( Brehn & Rahn, 1997).  

 

Sociaal kapitaal zou bovendien een goede indicator zijn voor politieke participatie: door 

sociale participatie doet men vertrouwen en een netwerk op, waardoor men in 

aanraking komt met maatschappelijke belangen. Bovendien doet men vaardigheden op, 

waardoor politieke participatie gemakkelijker wordt (SCP, 2014; Putnam, 2000). 

Gemeenschappen met veel sociaal kapitaal zouden daardoor veiliger, rijker, beter 

bestuurd en gelukkiger zijn dan andere gemeenschappen (Woolcock, 1998).   

 

Putnam ziet sociaal kapitaal als een collectieve opbrengst (Haemers, 2008). Hij legt de 

nadruk op de baten voor de samenleving bij meer sociaal kapitaal. Newton (2001) stelt 

ook dat sociaal kapitaal een kenmerk is wat alleen collectief kan worden gemeten. 

Sociaal kapitaal zou een kenmerk van een gehele samenleving is, niet van het individu. 

Een individu kan dan nooit sociaal kapitaal bezitten, zonder daarmee afhankelijk te zijn 

van anderen, omdat sociaal kapitaal een relationeel kenmerk zou zijn.  
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Andere grondleggers van de sociaal kapitaaltheorie, zoals Bourdieu en Coleman, zien 

sociaal kapitaal als een individuele eigenschap (Haemers, 2008). Zij zien sociaal kapitaal 

als opbrengst van sociale contacten, waardoor iemand toegang krijgt tot andere vormen 

van kapitaal, zoals economisch kapitaal. Zo kan iemand geld lenen via zijn netwerk. 

Daarmee is sociaal kapitaal volgens Bourdieu net zo goed een bron als menselijk 

kapitaal of economisch kapitaal. In dit onderzoek wordt het gezien als individuele 

kenmerk, omdat wordt gekeken naar de invloed op het individu.  

 

Bridgingnetwerken: civil society 

Sociaal kapitaal ontstaat dus door de banden die men onderling heeft. Putnam heeft 

sociaal kapitaal verbonden aan deelname aan vrijwillige organisaties, de civil society 

(Putnam, 2000). Het begrip civil society vindt zijn oorsprong echter al ver voor Putnam, 

namelijk in de 18de eeuw. Men zocht een veilige sociale ruimte voor vereniging, 

afgesloten van de invloed van de absolute staat. Tegenwoordig wordt civil society steeds 

meer gezien als een tegenhanger van staat en markt, en als plek voor de burger om 

burgerschapsvaardigheden te leren (Foley & Edwards, 1998). Aan civil society wordt in 

dit onderzoek aandacht gegeven, omdat hier vrijwillige inzet vaak plaatsvindt.  

 

De civil society bestaat uit organisaties met vrijwillige associatieve relaties. Er is meer 

betrokkenheid dan bij de staat, maar minder dan bij families. Sociale coördinatie vindt 

plaats door sociale normen en communicatie (Warren, 1999 in Dekker, 2002, p. 14). 

Vrijwillige inzet komt in de civil society veelvoudig voor. Door deelname aan de civil 

society zou het volgende mechanisme optreden. Door samen te werken, doet men 

contacten op en door de positieve ervaringen uit dat contact, wordt vertrouwen in 

elkaar opgebouwd (Dekker, 2002). Dit komt overeen met de sociaal kapitaaltheorie.  

 

Kritiek op sociaal kapitaal 

Overigens heeft sociaal kapitaal ook negatieve kanten. Veel sociaal kapitaal kan ertoe 

leiden dat een groep te zeer naar binnen is gericht. Ook kan group think optreden: 

kritische geluiden worden niet meer getolereerd. Diegenen die buiten de groep staan, 

kunnen bovendien worden uitgesloten (Engbersen, 2003).  

 

Ook zijn er methodologische kritieken op het concept. Sociaal kapitaal wordt op veel 

verschillende manieren gedefinieerd, wat het lastig maakt om onderzoeksuitkomsten te 

vergelijken. Oorzaak- en gevolgrelaties zijn lastig vast te stellen. Zo zou vertrouwen tot 

inzet kunnen leiden, maar kan inzet ook tot vertrouwen leiden (Mouw, 2003). Ook 

Dekker (2002) betwijfelt dit, wanneer hij stelt dat sociaal kapitaal minder groeit door 

bridgingnetwerken dan verwacht. Hij vraagt zich daarom af of er wel sprake is van een 

causale relatie.  
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2.1.3 Communitarisme en de good society  

Bovengenoemde auteurs wijzen veranderingen in de samenleving niet per se van de 

hand, maar zijn wel kritisch over de gevolgen.  He communitarisme keurt de 

veranderingen af en zien een oplossing in het coördineren van de samenleving vanuit de 

gemeenschap. Aanhangers hiervan hebben een duidelijk beeld van hoe de samenleving 

eruit zou moeten zien en hoe de ideale burger zich daarin gedraagt (SCP, 2005, p. 115). 

Amitai Etzioni, een van de kopstukken van deze  stroming, stelt bijvoorbeeld dat de 

eerder genoemde ontwikkelingen als industrialisatie en verstedelijking, tot gevolg 

hebben dat er geen gedeelde opvatting meer is over goed en fout  en dat de mens 

individualistisch en egoïstisch is geworden. Door deze verdwijning van gedeelde 

moraliteit is de samenleving verzwakt (Etzioni, 1999). 

 

Het communitarisme neemt de gemeenschap als uitgangspunt (van de Wijdeven, 2012, 

p. 53). Iedere burger is deel van een gemeenschap en voelt zich daar verantwoordelijk 

voor en betrokken mee. De burger zet zich dan ook actief in om het belang van die 

gemeenschap te behartigen, door bijvoorbeeld anderen te helpen. De gemeenschap 

wordt gekenmerkt door gedeelde normen, waarden en tradities. De burger streeft in 

deze stroming dus niet zozeer zijn eigen belang na, maar stelt zich dienend op. Nadruk 

wordt daarom niet gelegd op de rechten van het individu, maar meer op de plichten naar 

de gemeenschap. Ook belangrijk is dat de grens tussen privé- en publiekdomein in deze 

stroming ontbreekt of onduidelijk is (Oudenampsen & Nieborg, 2002, p. 39).  

 

Good society van Etzioni 

Een samenleving met een gedeeld moreel begrip, wordt door Etzioni een good society 

genoemd (Etzioni, 1999, p. 90). Het terugbrengen van dit gedeelde moraal, moet komen 

vanuit de samenleving. De staat zou teveel beslissen voor de burger en daarmee 

totalitair worden. Moreel besef overlaten aan het individu is ook geen alternatief, omdat 

er dan alleen een pluriforme verzameling van morele overtuigingen ontstaat die niet 

door de massa wordt gedeeld. Het juiste alternatief zou daarom de gemeenschap zijn. De 

good society is volgens het communitarisme een balans tussen gemeenschap, de staat en 

markt, met ieder zijn eigen terrein. Het terrein van de gemeenschap is dus het creëren 

van een gedeeld moreel kader, terwijl de markt de economische motor is en de staat de 

rechten van de burgers borgt (Etzioni, 2000a). De gemeenschap is hiertoe in staat, 

omdat zij door sociale instituties, zoals families, scholen en verenigingen, gedeelde 

normen kan overdragen (Etzioni, 2000b, p. 192). Een good society is dus niet 

waardeneutraal, maar maakt keuzes tussen welke waarden het belangrijkst zijn.  

 

Kritiek krijgt het communitarisme op haar beperkte ruimte voor het privéleven van het 

individu. Bovendien geven critici aan dat er geen ruimte zou zijn aan discussie over 

normen en waarden. Dat maakt een communitaire samenleving zeer repressief. Etzioni 

tracht dit te pareren door aan te geven dat de good society maar enkele essentiële 

waarden centraal stelt. Discussie mag plaatsvinden, zolang deze waarden maar niet ter 

discussie staan (Etzioni, 1999).  
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2.1.4 Conclusie 

In het voorgaande werd duidelijk dat huidige beleidsmakers bezorgd zijn over het 

verminderen van sociale cohesie in de moderne samenleving. Deze zorgen stammen uit 

de 19de eeuw, waar sociologen keken naar ontwikkelingen als industrialisatie en 

verstedelijking. Het gevolg van deze ontwikkelingen is volgens critici een samenleving 

waarbij men individualistisch is geworden en niet meer omkijkt naar elkaar. Door 

sociologen wordt betoogd dat sociaal kapitaal en een gedeelde moraal moeten worden 

teruggebracht. Meer onderlinge betrokkenheid in de samenleving, is ook een beleidsdoel 

in Nederland. Hieronder wordt ingegaan op drie beleidsvoorbeelden die dit laten zien.  

 

2.2 Activatie van de burger in beleid 

De Nederlandse overheid wil de burger ook activeren en de betrokkenheid in de 

samenleving vergroten. Hiervan worden drie beleidsvoorbeelden hiervan aangehaald: 

interactief beleid, buurtgericht beleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 

werkwijze van de overheid is ontwikkeld, waarbij de overheid de burger eerst meer 

inspraak wilde geven, voorts door de burger wilde betrekken bij de uitvoering en nu 

door te willen dat de overheid zich terugtrekt bij de uitvoering.  

2.2.1 Interactief beleid 

Interactief beleid is het vroegtijdig betrekken van burgers en andere belanghebbenden 

bij beleidsvorming en/of –uitvoering (Edelenbos, Teisman & Reuding, 2001). Het is 

sinds de jaren negentig steeds populairder geworden in Nederland, maar neemt de 

laatste jaren aan populariteit af (Edwards, 2001, p. 117; SCP, 2014, p. 11).  

 

Door interactieve beleidsvorming nemen burgers verantwoordelijkheid in het vormen 

van het publieke domein, wat past bij de huidige trend om de burger te activeren 

(Edelenbos, 2006). De samenleving wordt verondersteld van dusdanige waarde te zijn, 

dat ze betrokken dient te worden bij beleidsvorming. Zo wordt getracht de kloof te 

dichten tussen het openbaar bestuur en de burger, het democratisch tekort bij beleid te 

verkleinen, het draagvlak van beslissingen verhogen en meer kennis in het 

beleidsproces te brengen, doordat de burger ideeën en inzichten kan aandragen 

(Edelenbos et al., 2001). Het blijkt in de praktijk echter lastig om iedere actor evenveel 

macht en invloed te geven. (SCP, 2014). Sommige actoren beschikken bijvoorbeeld over 

een groter netwerk dan anderen of vertegenwoordigen bepaalde belangen. Daarmee 

wordt het democratisch tekort dus niet opgelost.  

 

De mate van invloed kan verschillen per participatieproject (Edelenbos & Monnikhof, 

2001). Zo kan de burger bijvoorbeeld worden geconsulteerd, waarbij het openbaar 

bestuur het advies niet hoeft over te nemen. In andere gevallen wordt de agenda en het 

beleid door de burger bepaald, zoals bij burgerinitiatieven. Toch blijkt het voor 

gemeenten lastig om verantwoordelijkheid over te dragen (SCP, 2014). Daarom blijft 

interactieve beleidsvorming vaak beperkt tot consultatie vanuit de burgers.  
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2.2.2 Buurtgericht beleid 

Bij buurtgericht beleid wordt de focus van beleid bij de buurt gelegd, bijvoorbeeld als 

niveau om bepaalde voorzieningen te regelen. In de meeste westerse landen is 

buurtgericht beleid inmiddels doorgevoerd. Volgens het communitarisme moet de 

samenleving worden gecoördineerd vanuit de gemeenschap (Etzioni, 2000a, p. 15). De 

gemeenschap wordt gevormd door onderlinge banden, zoals tussen familieleden, 

collega’s en buren. Daarmee krijgt de buurt een centrale plek in het communitarisme.  

 

Het buurtgericht beleid krijgt ook een rol in de sociaal kapitaaltheorie. In het algemeen 

wordt namelijk verondersteld dat sociaal kapitaal in buurten al aanwezig is, doordat de 

buurtbewoners elkaar al kennen. Daarmee zou het de juiste plek zijn om 

zelfredzaamheid te organiseren: buurtbewoners met sociale banden zouden elkaar 

sneller helpen. Daarnaast is interactieve beleidsvorming op buurtniveau gunstig, omdat 

burgers goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Bovendien staan 

buurtvertegenwoordigers dicht bij de burgers, wat hen toegankelijker maakt. Ook zou er 

meer maatwerk worden geleverd, wat voor grotere efficiëntie zorgt (Bailey, 2011).  

 

Buurtgericht beleid gaat dus uit van een buurtgemeenschap, maar het is lastig vast te 

stellen wat de grenzen zijn van een gemeenschap. Vroeger was deze meer geografisch 

bepaald, maar tegenwoordig kan het ook bepaald worden door hobby’s, werkplek of 

andere zaken. Bovendien is de schaal waarin iemand een buurt als een gemeenschap 

bepaalt, niet voor iedereen hetzelfde (Bailey, 2011; WRR, 2005). Zo is voor een tiener de 

gemeenschap vaak groter dan voor een jong kind. 

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de buurt regelmatig onderwerp van aandacht geweest 

voor beleidsmakers (WRR, 2005). Initieel bepaalde de overheid hoe de buurt eruit zag. 

Het beleid richtte zich toen vooral op de fysieke omgeving in de buurt. Vanaf de jaren ’70 

betrok de overheid de burger steeds meer bij het beleid. Deze waren namelijk mondiger 

geworden en wilden meer zeggenschap over hun leefomgeving. In de jaren ’90 werd 

gekozen voor een nieuwe vorm van samenlevingsopbouw: kleinschalige, laagdrempelige 

initiatieven vanuit de burger of gericht op de burger. Zo gingen burgers gezamenlijk hun 

buurt schoonmaken en gingen lokale politici bij burgers op de koffie om te praten over 

problemen in de buurt. De burger kreeg dus niet alleen inspraak, maar ook een rol in de 

uitvoering.   

 

Inmiddels is de rol van de overheid veranderd en probeert de overheid zich nu terug te 

trekken (Platform 31, 2013). Zij wil de burger meer aanspreken op zijn eigen 

verantwoordelijkheid om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen. Voorbeelden 

als buurtpreventie en opknapprojecten laten deze rol voor de burgers zien. 
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 2.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 

Een ander voorbeeld waarbij de burger wordt geactiveerd, is de Wet maatschappelijke 

ondersteuning [Wmo]. Het maatschappelijk laten participeren van burgers is het 

belangrijkste doel van deze wet. Hiervoor wordt niet alleen een actieve inzet gevraagd 

van de hulpbehoevenden, maar van de gehele samenleving (SCP, 2014, p. 38). Men dient 

zich meer in te zetten voor zijn omgeving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Zeker in 

de huidige tijd van bezuinigingen, wordt een grotere rol van vrijwilligers gevraagd. De 

overheid bekostigt minder zorg en ondersteuning en laat meer over aan vrijwilligers. In 

hoofdstuk drie wordt hier dieper op ingegaan, omdat het uitbreiden van deze wet een 

belangrijke aanleiding is voor het stimuleren van vrijwillige inzet.  

2.2.4 Conclusie 

Interactieve beleidsvorming, buurtgericht beleid en de Wmo zijn beleidsvoorbeelden 

van activatie van burgers. De rol van de overheid verschuift. Waar de overheid de burger 

eerst inspraak gaf, wil ze de burger nu meer zelf laten doen. Dit vraagt om een actieve 

vrijwillige inzet van burgers, waarbij ze betrokken zijn met hun omgeving. In de 

volgende paragraaf wordt ingegaan op de huidige vrijwillige inzet van burgers. 

 

2.3 Vrijwillige inzet van de Nederlandse burger 

Het is interessant om te kijken in hoeverre de Nederlandse burger al vrijwillig actief is 

en in hoeverre hij het ermee eens is dat hij geactiveerd moet worden. Volgens de 

Nederlandse burger is een goede burger sociaal en fatsoenlijk, en bekommert zich om 

zijn medemens (Dekker & de Hart, 2002). Het grootste deel van de Nederlandse burgers 

vindt eigen verantwoordelijkheid belangrijk en vindt inderdaad dat er meer eigen 

verantwoordelijkheid moet worden genomen, ook in het helpen van anderen (Dekker & 

den Ridder, 2013). De Nederlandse burger is het dus eens met dat burgers geactiveerd 

moeten worden. Desalniettemin willen burgers liever niet concreet op hun handelen 

worden aangesproken (Dekker & den Ridder, 2013). Zelf verantwoordelijkheid nemen is 

goed, maar de overheid moet niet beslissen hoe die eigen verantwoordelijkheid van een 

individu moet worden vergroot. Zo vindt ongeveer de helft van de Nederlanders dat men 

bij langdurige ziekte moet worden geholpen door naasten. Een veel kleiner deel vindt 

dat dit verplicht moet worden gesteld (SCP, 2013, p. 64).  

2.3.1 Wat doet de Nederlandse burger en waarom? 

Gebleken is dat men vindt dat er meer voor elkaar moet worden gezorgd. Dit zegt echter 

nog niets over of de Nederlandse burger daadwerkelijk lui is geworden. Nog steeds is 

37% van de Nederlanders als vrijwilliger actief is, waar een kwart georganiseerd 

vrijwilligerswerk doet en de rest dit buiten de formele organisaties doet, zoals door zelf 

initiatieven op te zetten (SCP, 2013, p. 69). Het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet is 

de afgelopen jaren stabiel gebleven, maar de vorm is wel veranderd. Waar men vroeger 

georganiseerd vrijwilligerswerk uitvoerde, is nu informele vrijwillige inzet in opkomst 

(p. 73).  



 

    
  14 
   
 

Met georganiseerd vrijwilligerswerk, wordt het traditionele vrijwilligerswerk bij 

organisaties als de Zonnebloem bedoeld. Vrijwillige inzet kan daarnaast ook informeel 

zijn, bijvoorbeeld door af en toe een buurvrouw te helpen die slecht te been is. In 

tegenstelling tot het beeld dat de Nederlandse burger dus egocentrisch is geworden, 

blijkt dat nog net zoveel burgers zich inzetten dan voorheen. Een kanttekening moet wel 

worden gemaakt: deze gegevens zeggen niets over de frequentie van de inzet. Het zou 

kunnen dat men zich vroeger meer uren vrijwillig inzette.  

 

Het meeste zet men zich in op sportgebied, bijvoorbeeld door in de sportkantine te 

helpen. Daarna volgen onderwijs, zorg en godsdienst. In de zorg helpt men vooral met 

collecteren of kinderopvang (SCP, 2014, p. 42). Persoonlijke verzorging, verpleging en 

schoonmaken doet het overgrote deel van de vrijwilligers liever niet (SCP, 2013).  

 

De focus in deze thesis ligt op de vrijwillige inzet, wat kan door georganiseerd 

vrijwilligerswerk of informele vrijwillige inzet. Over georganiseerd vrijwilligerswerk is 

veel bekend. In Nederland zijn meer vrijwilligers actief dan in andere Europese landen. 

De gemiddelde vrijwilliger is hoger opgeleid, autochtoon Nederlands, van middelbare 

leeftijd en een frequent kerkganger (SCP, 2014, p. 63). Ook wordt vaak ondervonden dat 

vrouwen meer vrijwilligerswerk verrichten dan mannen (Pattie, 2011; Bussel & Forbes; 

2002; Bekkers, 2004). Wanneer iemand met pensioen gaat, stijgt het aantal uren 

vrijwilligerswerk alleen onder de groep die al vrijwilligerswerk verrichtte (Wilson, 

2000). Bovendien hebben vrijwilligers vaak een achtergrond in de sector waar ze zich 

voor inzetten, waardoor ze bepaalde  kennis en vaardigheden bezitten die relevant zijn 

voor vrijwillige inzet (SCP, 2013).   

 

Welke groepen zetten zich nog weinig in? 

Interessant is dat jongeren en niet-westerse allochtonen zich minder vrijwillig inzetten 

(SCP, 2013). Wat betreft jongeren is dit interessant, omdat van hen wordt verwacht dat 

zij meer tijd hebben en/of flexibeler zijn in hun tijdsbesteding. Waarom zij dan toch 

minder participeren, is hiermee niet verklaard. Uit onderzoek wordt verwacht dat 

jongeren carrière- en leermotieven belangrijk vinden, wat wellicht aanknopingspunten 

biedt voor het motiveren van jongeren (Boss, Blauw & Albas, 2011).  De lagere 

vrijwillige inzet van niet-westerse allochtonen kan worden verklaard op verschillende 

manieren. Mogelijk kunnen zij door slechtere taalbeheersing en een lager 

opleidingsniveau worden belemmerd om zich in te zetten. Wanneer wordt 

gecontroleerd op inkomen en opleidingsniveau, verkleinen inderdaad de verschillen 

tussen autochtone Nederlanders, maar blijft er echter nog steeds verschil bestaan. Een 

andere verklaring kan zijn dat deze groep vaker in wijken woont met minder sociale 

cohesie, maar dit is nooit bewezen (SCP, 2013).  
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Op basis van het voorgaande kan worden afgevraagd waarom iemand zich vrijwillig 

inzet. Er lijkt een ambigu beeld te worden geschetst, waarbij men aan de ene kant een 

rationele afweging maakt en aan de andere kant wordt beïnvloed door zijn omgeving en 

de mate van sociale cohesie. Hieronder worden twee modellen besproken, waarmee 

vrijwillige inzet kan worden verklaard (Bekkers, 2004). Met deze modellen wordt zowel 

de rationele afweging, als de relationele invloed van de omgeving meegenomen. Dit zijn 

het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel. De factoren uit deze modellen 

worden hier beschouwd als motivatiefactoren. Deze zijn de focus in dit onderzoek.  

2.3.2 Rationele keuzemodel  

Het rationele keuzemodel gaat er vanuit dat de burger een rationeel individu is, met een 

bewust eigen belang (Pattie, 2011). Hij zal kiezen om zich vrijwillig in te zetten wanneer 

dit hem iets oplevert en dit niet teveel kosten meebrengt. Duidelijk moet zijn dat de 

inzet noodzakelijk is om het doel te behalen, vooral wanneer de kosten en baten relatief 

hoog zijn (Pattie, 2011; Mensch, 2000 in Bekker, 2004, p. 35).  

 

Bij baten wordt gekeken naar voordelen die worden verwacht met vrijwillige inzet. 

Clary et al. (1998a) geven aan dat vrijwilligers verschillende voordelen zien aan 

vrijwillige inzet, die gecategoriseerd kunnen worden als gericht op de carrière, 

persoonlijke ontwikkeling, sociale goedkeuring, waarden en menselijk kapitaal. Deze 

motieven zullen in dit onderzoek worden meegenomen als baten. Daar zijn ook 

materiële baten aan toegevoegd, zoals financiële vergoedingen, om te testen of deze 

baten een rol spelen.   

 

Bij kosten wordt gekeken naar belemmeringen bij vrijwillige inzet. Prestby, 

Wandersman, Florin, Rich en Chavis (1990) geven aan dat persoonlijke en sociale 

factoren belemmerend kunnen werken, zoals gebrek aan tijd, kinderopvang of het 

gevoel niet welkom te zijn. Een verschijnsel waar recentelijk veel aandacht aan wordt 

gegeven, is vraagverlegenheid. Hier zal later in dit hoofdstuk dieper op worden 

ingegaan.  Door vraagverlegenheid kan het lastiger zijn voor iemand om zich vrijwillig in 

te zetten, doordat hij niet precies weet waar de behoeftes zitten. Om te kijken of de 

respondenten dit zo ervaren, wordt ook vraagverlegenheid meegenomen in het 

onderzoek. Ook onvoldoende informatie over wat mogelijk is, is belemmerend bij 

vrijwillige inzet (Norton, Wandersman & Goldman, 1993), Deze kosten worden in dit 

onderzoek meegenomen in de kostenbaten afweging van het rationele keuzemodel. 

Soms kunnen factoren er ook toe leiden dat iemand verwacht dat zijn inzet weinig effect 

zal hebben. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich niet vrijwillig wil inzetten. Het gevoel 

geen verschil te kunnen maken, is hier een voorbeeld van (Norton, Wandersman & 

Goldman, 1993). Als iemand het idee heeft verschil te kunnen maken, zal hij zich sneller 

inzetten (van de Wijdeven, 2012, p. 134).  Hoewel dit niet direct een kost is, wordt dit in 

het onderzoek wel meegenomen als kosten, omdat het een belemmering kan zijn om 

zich vrijwillig in te zetten. Vrijwillige inzet kost het individu dan immers meer moeite.  
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Verder wordt gesteld dat de opportuniteitskosten kunnen dalen bij bepaalde middelen. 

Hoe meer middelen iemand heeft, hoe groter de kans is dat hij zich zal inzetten. Het 

wordt namelijk gemakkelijker om zich in te zetten, waardoor de kosten lager zijn. De 

middelen worden gemeten aan de hand van het opleidingsniveau, inkomen en 

beschikbare vrije tijd. Opleiding zou leiden tot burgerschapsvaardigheden, 

zelfvertrouwen en empathie (Cohen, Vigoda & Samorly, 2001 in Bekkers, 2004, p. 116). 

De opportuniteitskosten zouden stijgen bij een hoger inkomen. Inkomen zal dus naar 

verwachting negatief correleren met vrijwillige inzet (Bekkers, 2004). Echter kan ook 

worden gesteld dat iemand met een hoger inkomen, minder graag een uur extra werkt 

omdat hij toch al genoeg verdient. Ook wordt verwacht dat iemand die weinig vrije tijd 

heeft, zijn vrije uren meer zal waarderen en daarom minder geneigd zal zijn tot 

vrijwillige inzet. Uit sommige onderzoeken blijkt daarnaast dat beschikbare tijd een 

belangrijke rol speelt (Pattie, 2011), terwijl uit andere onderzoeken blijkt dat juist 

diegenen die het minste tijd hebben, het meeste vrijwilligerswerk uitvoeren (Bekker, 

2004, p. 12; Wilson, 2000). Mensen die niet werken, besteden bijvoorbeeld het minste 

tijd aan vrijwilligerswerk (Wilson, 2000). Wellicht wordt men op de werkvloer 

gemotiveerd tot vrijwilligerswerk. Deze verklaring strookt echter meer met het sociaal 

kapitaal model, wat hierna wordt behandeld. Onder de fulltimers geldt dat hoe meer 

uren zij werken, hoe meer vrijwilligerswerk zij doen. Het kan zijn dat dit te maken heeft 

met hoe zij hun uren waarderen. Diegenen die een baan hebben met veel prestige, zijn 

namelijk eerder geneigd om vrijwilligerswerk te verrichten (Wilson, 2000).  Zij zijn er 

wellicht van overtuigd dat ze met een uur vrijwillige inzet, veel kunnen bewerkstelligen.  

 

Er is echter geen eenduidigheid over of men daadwerkelijk een kostenbaten afweging 

maakt in de keuze om zich vrijwillig in te zetten. Over de rol van baten heerst 

bijvoorbeeld ambiguïteit. Uit het ene onderzoek blijkt dat men eigen belang laat 

meespelen als motief voor vrijwillige inzet, zoals de mogelijkheid om vaardigheden te 

leren (Wilson, 2000). Uit ander onderzoek blijkt dat de meeste vrijwilligers geen eigen 

voordelen ervaren, maar enkel collectieve baten bij hun inzet (Pattie, 2011). Het 

rationele keuzemodel wordt hierna schematisch weergegeven. 

2.3.3 Sociaal kapitaalmodel  

Een alternatief model is het sociaal kapitaal model. De sociaal kapitaaltheorie is in 

paragraaf 2.1.2 al geïntroduceerd. Dit model stelt niet dat er een rationele kostenbaten 

afweging wordt gemaakt, maar kijkt naar de relationele invloed van de omgeving van 

het individu. In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van de verschillende 

variabelen vanuit het sociaal kapitaalmodel: de bonding- en bridgingnetwerken, de 

gedeelde normen van wederkerigheid en vertrouwen (van Deth, 2003). De gedachte is 

dat men zich inzet wanneer men anderen vertrouwt. Dit impliceert ook dat het lastig is 

om burgers te motiveren zich in te zetten, in buurten waar sociaal kapitaal ontbreekt 

(Pattie, 2011, p. 417). Bij meer vertrouwen is er daarnaast minder inzet nodig om 

naleving te garanderen (Ripperger, 1998 & Esser, 2000 in van Deth, 2003). 
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Onderzoeksresultaten onderstrepen deels het sociaal kapitaalmodel. Samen met 

vaardigheden en kennis verklaart sociaal kapitaal 60% van de vrijwillige inzet in 

Nederland (Bekker, 2004). Sociaal kapitaal wordt bijvoorbeeld herkend in de correlatie 

tussen de mate waarin iemand naar de kerk gaat en de mate waarin iemand zich 

vrijwillig inzet. Een verklaring hiervoor kan zijn dat kerkgangers vanuit de kerkleer 

worden aangespoord tot altruïsme, zoals in spreuken als Heb uw naaste lief. Daarnaast 

krijgen mensen veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te verrichten en zijn er door 

het netwerk in de kerk mogelijkheden elkaar om hulp te vragen (p. 24). Gevraagd 

worden is een belangrijke activator voor vrijwilligerswerk (Bussel & Forbes; Bekkers, 

2002; Pattie, 2011; SCP, 2014). Het overdragen van normen van wederkerigheid, lijkt 

erg bepalend bij vrijwillige inzet. Kinderen van ouders die vrijwilligers werk verrichten, 

zijn ook sneller geneigd om vrijwilligerswerk te verrichten (Bussel & Forbes, 2002; 

Bekkers, 2004). Ook als kinderen op school leren over het nut van vrijwilligerswerk, zijn 

ze eerder geneigd om zich hiervoor in te zetten (Wilson, 2000). Het is echter niet 

duidelijk of de relatie tussen sociaal kapitaal en vrijwillige inzet lineair is. Het kan zijn 

dat een bepaald niveau van sociaal kapitaal voldoende is om inzet te creëren, zonder dat 

bij een verhoging ook meer inzet zal volgen (Haynes, 2009). 

2.3.4 Conclusie 

De Nederlander is zich niet minder gaan inzetten, maar wel op een andere manier. Het 

traditionele vrijwilligerswerk is verminderd en informele vormen van vrijwillige inzet 

zijn toegenomen. Toch zijn er nog bepaalde groepen die zich relatief weinig vrijwillig 

inzetten. In dit onderzoek wordt gekeken naar jongeren en niet-westerse allochtonen.  

Om te verklaren waarom iemand zich vrijwillig inzet, is het rationele keuzemodel en het 

sociaal kapitaalmodel bekeken. Er is gekozen voor deze modellen, omdat het rationele 

keuzemodel ingaat op de bewuste kostenbaten afweging van het individu, gericht op zijn 

eigen belang. In het sociaal kapitaalmodel wordt gekeken naar de relationele invloed 

van de omgeving op het individu. De veronderstelling is dat beide modellen elkaar 

aanvullen. Deze modellen verklaren waarom iemand zich vrijwillig wil inzetten, maar 

nemen niet mee welke factoren iemand kunnen belemmeren of extra motiveren, in 

aanloop tot of tijdens de vrijwillige inzet. 
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2.4 Procesfactoren 
Met de vorige modellen wordt getracht om de motivatie voor vrijwillige inzet te 

verklaren. Wanneer iemand eenmaal de keuze heeft gemaakt om zich vrijwillig in te 

zetten, kan hij echter vooraf of tijdens die inzet bepaalde procesfactoren tegenkomen die 

zijn inzet vergemakkelijken of belemmeren. Deze procesfactoren worden hier 

geïntroduceerd.  

 

Met de procesfactoren wordt de koppeling gemaakt naar de Wmo, het beleidsveld waar 

veel vrijwillige inzet wordt gevraagd en verder op zal worden ingegaan in hoofdstuk 3. 

De procesfactoren zijn voor de overzichtelijkheid in verschillende categorieën geplaatst. 

Zo is een indeling gemaakt in de fases van de vrijwillige inzet: vooraf aan de inzet, 

tijdens en na de inzet. Daarnaast is een indeling gemaakt naar de focus van factoren: bij 

vrijwilliger of hulpbehoevenden, of bij betrokken organisaties. De factoren die bij de 

vrijwilliger of hulpbehoevenden liggen, hebben voornamelijk te maken met hun ervaring 

bij de factoren. Een vrijwilliger kan veel bureaucratie ervaren, terwijl de organisatie zelf 

al veel doet om bureaucratie te verminderen. De factoren waarbij de focus ligt op de 

betrokken organisaties hebben te maken met de inspanning van deze organisaties.  

2.4.1 Procesfactoren vooraf aan de vrijwillige inzet 

Vanuit vrijwilligers en hulpbehoevenden:  

Voor veel mensen is het lastig om hulp te vragen, omdat zij niet meer gewend zijn om 

afhankelijk van elkaar te zijn (Linders, in Verhoeven, 2013, p. 208). Men is liever 

afhankelijk van de overheid dan van vrienden of familie, die ze niet tot last willen zijn. 

Dit vergt een cultuuromslag (Grootegoed, 2013). Bovendien is er minder contact met 

buren, door gegroeide mobiliteit. Dit heeft geleid tot vraagverlegenheid. Daarnaast 

ervaren potentiële vrijwilligers moeite met hulp aanbieden. Zij zijn bang om zich op te 

dringen en ervaren dus handelsverlegenheid (Linders, in Verhoeven, 2013, p. 208).  

 

Vanuit de ondersteunende partijen 

Of een burger zich daadwerkelijk vrijwillig gaat inzetten, hangt mede af van de manier 

hoe hij wordt aangesproken, welk frame er wordt ingezet (Verhoeven & Tonkens, 2013). 

Het kiezen van het juiste frame is dus belangrijk. Een frame is de gekozen vorm van een 

boodschap, waarbij bepaalde aspecten van de werkelijkheid worden geselecteerd en zo  

geaccentueerd dat ze een gewenst beeld vormen. Een goed frame sluit aan op 

onderliggende emoties en waarden en laat maar één juiste handelsmogelijkheid over (de 

Bruijn, 2011). Wanneer een frame wel onze notie van eigen verantwoordelijkheid 

aanspreekt, maar dit op een manier doet die niet overeenkomt met onze emoties, is hij 

kwetsbaar en is er de kans dat deze niet overeenkomt. De juiste aansprekingmanier kan 

stimulerend werken (de Wilde, 2013). 
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In Nederland zien we een frame waarbij de burger als schuldige van verspilling wordt 

aangewezen. Hij wordt gevraagd om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich 

actiever in te zetten voor anderen (Dekker & den Ridder, 2013). In dit onderzoek wordt 

het frame onderzocht door het als volgt te formuleren: De overheid treedt terug en de 

burger dient actiever zorg te dragen voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Burgers 

moeten meer voor elkaar zorgen.  Burgers vinden het niet prettig om aangesproken te 

worden als schuldige, zeker niet wanneer zij daarbij persoonlijk worden aangesproken. 

Bovendien ziet de burger zichzelf niet als schuldige van hoge collectieve kosten, maar 

eerder de verspillende bureaucratische overheid (Dekker & den Ridder, 2013). 

Interessant is om te kijken in hoeverre de burgers het eens zijn met dit frame en zich 

persoonlijk aangesproken voelen.  

2.4.2 Procesfactoren tijdens de vrijwillige inzet 

Vanuit de vrijwilliger of hulpvragende 

Allereerst moet er rekening worden gehouden met de moderne vrijwilliger. Zoals eerder 

aangegeven is het traditionele georganiseerde vrijwilligerswerk minder populair (SCP, 

2013). Burgers willen zich nog wel inzetten, maar wel onder eigen voorwaarden. 

Daaronder vallen korte termijnprojecten, duidelijke rollen en begrensd contact 

(Verhoeven, 2013). Hierdoor weten zowel de hulpvragers als de hulpgevers beter wat er 

van hen wordt verwacht en kunnen zij beter hun grenzen aangeven (Bredewold, 

Tonkens & Trappenburg, 2013; de Wilde & Tonkens, 2013). Ook kunnen groepen die 

minder geneigd zijn om zich vrijwillig in te zetten, toch worden gestimuleerd door lichte 

en begrensde vormen van inzet te organiseren. Bij  de Wmo is dit echter lastig, omdat 

zorg en ondersteuning vaak lange termijnprojecten zijn (SCP, 2013).  

 

De juiste balans in eigenaarschap is daarnaast belangrijk voor de vrijwilliger (SCP, 2014; 

van de Wijdeven, 2012, p. 119; de Wilde & Tonkens, 2013). Hiermee wordt bedoeld dat 

de vrijwilliger zelfstandig zijn werk kan uitvoeren en hij hier verantwoordelijkheid over 

houdt, maar dat hij niet het gevoel krijgt aan zijn lot te zijn overgelaten. Eigenaarschap 

draait om het zoeken naar de juiste balans. Dit vergroot de motivatie op de lange termijn 

(SCP, 2014).  

 

Te weinig eigenaarschap geeft het gevoel dat het initiatief wordt overgenomen en de 

vrijwilliger niet meer wordt gewaardeerd. Vaak wordt dit door hem ervaren als een 

gebrek aan vertrouwen in zijn vaardigheden (de Wilde & Tonkens, 2013, p. 112). Het 

komt nog weleens voor dat overheden burgerinitiatieven overnemen. Doordat zij 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, hebben lokale overheden namelijk soms 

moeite om de uitvoering los te laten en stellen ze soms strikte eisen aan burgers. 

Burgers gaan zich hierdoor als instrument van de overheid voelen (Grin, 2013; Tonkens, 

2013; SCP, 2013). Te veel eigenaarschap leidt tot overvraging van de vrijwilliger 

waardoor hij het gevoel krijgt dat hij er alleen voor staat. Dit is een van de belangrijkste 

redenen is om te stoppen met vrijwilligerswerk (SCP, 2014).  
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Het is bovendien voor de vrijwilliger van belang dat hij zich gewaardeerd en erkend voelt 

(SCP, 2014; van de Wijdeven, 2012). Waardering is zelfs zo belangrijk, dat de juiste 

waardering mensen langer gemotiveerd houdt (Bussel & Forbes, 2002). De drang naar 

erkenning blijkt ook uit het populairder zijn van zichtbaar vrijwilligerswerk, dan 

vrijwillige inzet die minder zichtbaar is (Verhoeven, Verplanke, Kampen, 2013). Bij zorg 

en ondersteuning is de inzet echter vaak minder zichtbaar, omdat het meestal achter de 

voordeur plaatsvindt.  Een manier waarbij vrijwilligers wel het gevoel krijgen te worden  

gewaardeerd en erkend, is via persoonlijk contact tussen hen en bestuurders (SCP, 

2014). De vrijwilliger moet het gevoel hebben dat er naar hem wordt geluisterd en dat 

hij serieus wordt genomen. Het is belangrijk voor vrijwilligers dat men zich om hen 

bekommert, bijvoorbeeld door kleine kostenvergoedingen. Ook helpt het als de 

burgemeester of wethouder openbaar uit blij te zijn met vrijwilligers.  

 

Vanuit de ondersteunende partijen 

Het is belangrijk om vrijwilligers met de juiste competenties te koppelen aan passende 

hulpvragen. Door de bezuinigingen in de Wmo krijgt een grotere groep kwetsbare 

burgers geen indicatiestelling tot zorg en ondersteuning. Een deel van deze groep wordt 

gekenmerkt door complexe en meerdere problemen, zoals psychische problemen en 

daaruit voortvloeiende schuldenproblematiek. Zij zijn afhankelijk van hulp van naasten 

en vrijwilligers, die soms niet goed met hun problematiek kunnen omgaan (Verplanke, 

2013). Dit wordt extra bemoeilijkt doordat hulpbehoevenden het liefst om hulp vragen 

aan mensen die op hen lijken (Bredewold, Tonkens & Trappenburg, 2013). Dit zijn 

diegenen waarin zij zich herkennen. Echter zijn dit vaak ook kwetsbare burgers, die de 

juiste zorg lastig kunnen verstrekken. Zij missen wellicht de juiste competenties voor de 

uitvoering (Bochove, Verhoeven & Roggeveen, 2013). Hier ligt dus een taak voor de 

ondersteunende organisaties om een juiste koppeling van hulpvraag en helpende te 

maken.  

 

Belemmerend werkt een hoge mate van bureaucratie. Te veel regels en procedures 

maken het werkveld voor de vrijwilliger onduidelijk en kan inzet blokkeren (SCP, 2014). 

Duidelijkheid over de noodzaak van deze regels kan frustratie wegnemen.  

Facilitatie door ondersteunende organisaties is ook belangrijk. Ambtenaren en 

welzijnswerkers kunnen de vrijwilliger op gang helpen, bijvoorbeeld de burger te leren 

in het overheidsveld projecten te regelen (de Wilde & Tonkens, 2013, p. 109). Faciliteren 

kan ook door een budget te toekennen zonder veel eisen of papierwerk, of door te 

ondersteunen in de vorm van extra scholing (van de Wijdeven, 2012; Pols, 2013). 

 

Vrijwilligers hechten er bovendien waarde aan dat professionals aanwezig blijven. Niet 

iedere taak is voor de vrijwilliger namelijk even aantrekkelijk, zoals schoonmaken (SCP, 

2013). Bovendien zijn vrijwilligers bang om teveel verantwoordelijkheid op zich te 

nemen wanneer professionals wegvallen (SCP, 2014). Tot slot kunnen vrijwilligers zich 

gebruikt gaan voelen wanneer zij teveel van het reguliere werk van professionals 

overnemen (SCP, 2014).  
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2.4.3 Opbrengst van vrijwillige inzet 

Vaak wordt door vrijwilligers aangegeven dat vrijwillige inzet belangrijk is voor hun 

zelfbeeld. Zij hebben bijvoorbeeld het idee dat ze een bijdrage leveren aan een hoger 

doel en leren waar ze goed in zijn. Daardoor groeit hun zelfrespect (Kampen, 2013; 

Elshout, Kampen & Tonkens, 2013). Ook kan vrijwillige inzet leiden tot het ontwikkelen 

van competenties van de vrijwilliger (SCP, 2013). Hierbij is het belangrijk dat betrokken 

organisaties aandacht schenken aan de ontwikkeling van vrijwilligers, bijvoorbeeld door 

cursussen aan te bieden om vrijwilligerswerk beter te kunnen uitvoeren (Verplanke, 

2013). Een belangrijke opbrengst is tot slot het verminderen van sociaal isolement (SCP, 

2013). Vrijwillige inzet stimuleert contacten en draagt daardoor bij aan een grotere 

sociale cohesie. Een voorbeeld hiervan zijn de maatjesprojecten, waarbij een vrijwilliger 

wordt gekoppeld aan een hulpbehoevende en zij activiteiten ondernemen, zoals een 

bezoek aan een museum. Bovendien kan vrijwillige inzet van kwetsbare groepen ook 

voorkomen dat de vrijwilliger zelf in sociaal isolement komt (Machielse, 2011, p. 55).  De 

opbrengst van vrijwillige inzet wordt verder niet meegenomen in het empirische 

onderzoek. Hiervoor is gekozen, omdat de feitelijke opbrengst lastig te meten is, zonder 

een 0-meting.  

 

Procesfactoren vooraf inzet 
 

Procesfactoren tijdens inzet Opbrengst inzet 

Vrijwilliger of 
hulpbehoevende 

Ondersteunende 
partij  

Vrijwilliger of 
hulpbehoevende 

Ondersteunende 
partij 

Vrijwilliger of 
hulpbehoevende  

Vraagverlegenheid Framing Wensen moderne 
vrijwilliger 

Koppeling 
competenties  

Zelfrespect 

Handelsverlegenheid  Balans in 
eigenaarschap 

Bureaucratie  Ontwikkelen 
competenties 

  Waardering en 
erkenning 

Facilitatie  Verminderen 
sociaal isolement 

   Aanwezigheid 
professional 

 

Tabel 1: procesfactoren vrijwillige inzet 

 

2.4.4 Conclusie 

Naast het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel, is het procesmodel ook 

relevant voor de motivatie bij vrijwillige inzet. Het procesmodel kijkt naar factoren die 

belemmerend of stimulerend kunnen werken tijdens en vooraf aan de vrijwillige inzet, 

als de wil bestaat om zich vrijwillig in te zetten. Er is gekeken naar procesfactoren 

vooraf de vrijwillige inzet en tijdens de vrijwillige inzet. De opbrengst van vrijwillige 

inzet zal geen rol spelen in het empirische onderzoek.  

 

 

 
 



 

    
  22 
   
 

2.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Welke 

motivatiefactoren bevorderen vrijwillige inzet volgens de wetenschappelijke literatuur? Er 

is gestart met waarom vrijwillige inzet belangrijk is. Daartoe zijn zorgen over het 

ontbreken van sociale cohesie in de samenleving besproken, vanuit onder meer de 

sociaal kapitaaltheorie en het communitarisme. Deze zorgen vinden hun weerklank in 

het Nederlandse beleid, waar beleidsmakers proberen de burger meer te activeren en 

betrokken te maken bij zijn omgeving. Interactieve beleidsvorming, buurtgericht beleid 

en de Wmo zijn hier voorbeelden van. Niet alleen door beleidsmakers wordt dit 

belangrijk gevonden, de Nederlandse burger vindt ook dat men meer 

verantwoordelijkheid moet nemen en meer voor elkaar moet zorgen. Toch willen zij hier 

liever niet persoonlijk op worden aangesproken. 

 

De Nederlandse burger zet zich niet minder vrijwillig in dan vroeger. Wel zet men zich 

tegenwoordig vaker informeel vrijwillig in en neemt het traditionele vrijwilligerswerk 

af. Opvallend is dat jongeren en niet-westerse allochtonen zich minder vaak vrijwillig 

inzetten, dan het Nederlandse gemiddelde. Ook is gebleken dat het in zorg en 

ondersteuningstaken lastig is om de juiste vrijwilligers te vinden. 

 

De motivatie om zich vrijwillig in te zetten, wordt verklaard aan de hand van twee 

modellen: het rationele keuzemodel, het sociaal kapitaalmodel en een procesmodel. Het 

rationele keuzemodel stelt dat vrijwillige inzet is gebaseerd op een rationele 

kostenbaten afweging. Hiervoor zijn kosten en baten gedefinieerd, die in dit onderzoek 

worden onderzocht. Het sociaal kapitaalmodel kijkt naar de relationele invloed van de 

omgeving. Het bondingnetwerk, bridgingnetwerk, normen van wederkerigheid en 

vertrouwen zijn hierbij belangrijk.   

 

Het procesmodel kijkt naar de factoren die iemand kunnen motiveren of belemmeren in 

de aanloop naar of tijdens vrijwillige inzet.  Procesfactoren vooraf aan het bieden van 

vrijwillige inzet, zijn vraag- en handelingsverlegenheid en framing. Daarnaast zijn er 

procesfactoren tijdens de vrijwillige inzet gedefinieerd. Het is belangrijk om 

competenties te koppelen aan inzet; (waar mogelijk) tegemoet te komen aan de wensen 

van de moderne vrijwilliger; balans in eigenaarschap te zoeken; en voldoende 

waardering en erkenning te bieden. Opgepast moet worden voor bureaucratie en 

overvraging van de vrijwilliger door het ontbreken van professionals. Ook moet er 

voldoende worden gefaciliteerd. De opbrengst van vrijwillige inzet is het ontwikkelen 

van zelfrespect en competenties en het verminderen van sociaal isolement. 

 

In dit hoofdstuk is dus duidelijk geworden waarom vrijwillige inzet belangrijk wordt 

gevonden en welke motivatiefactoren bijdragen tot vrijwillige inzet. In het volgende 

hoofdstuk wordt bekeken hoe vrijwillige inzet in het beleid van de gemeente Ede een rol 

krijgt. De Wmo is hierbij het beleidsveld waarop wordt ingezoomd, vanwege het 

beleidsdoel om burgers te activeren.    
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3. Beleidskader 

In het beleidskader wordt bekeken hoe het beleidsveld van dit onderzoek is ontwikkeld 

en er nu uitziet. Er wordt gestart met een algemene schets van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, hierna afgekort als Wmo. Met de Wmo wordt beoogd burgers de 

activeren en betrokken te maken bij hun omgeving. Het is een belangrijk veld voor 

vrijwillige inzet. Daarom wordt deze wet in dit onderzoek uitgebreid behandeld.  

 

De Wmo is een wet die decentraal wordt uitgevoerd. In dit onderzoek wordt de 

gemeente Ede als casus gebruikt. Derhalve wordt het hoofdstuk afgesloten met een 

beleidsschets van de Wmo in de gemeente Ede.  

 

3.1 Naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 
Eén van de beleidsterreinen waar men al enige tijd actief beleid voert om burger te 

activeren, is de zorg en ondersteuning. Hier wordt omschreven waarom burgers op dit 

terrein worden geactiveerd. Vanaf de jaren ‘60 werden steeds meer voorzieningen 

geboden aan mensen die langdurige zorg nodig hadden. Eind jaren ’70 werd duidelijk 

dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar werd door onder meer de recessie, vergrijzing, 

nieuwe technologieën en loonontwikkelingen (SCP, 2008b). Er moest worden hervormd.  

Er kwam daarnaast steeds meer kritiek op de verzorgingsstaat, die de burger zou 

hebben ontslagen van zijn verantwoordelijkheid en hem afhankelijk had gemaakt van de 

staat. De calculerende burger zou bovendien misbruik maken van voorzieningen. Door 

de overheid werd gereageerd door enerzijds de voorzieningen te versoberen en 

anderzijds de burger te activeren. Deze activering begon in de sociale zekerheid en het 

arbeidsmarktbeleid, zoals door het prikkelen van vrouwen om te gaan werken. Vanaf 

het begin van de 21ste eeuw was deze activering ook bij de zorg en welzijn zichtbaar. Er 

werd gesproken van de activerende verzorgingsstaat, waarbij burgers meer in eigen 

kracht worden gezet (Verhoeven, Verplanke & Kampen, 2013).  

 

3.2 De Wmo 
De activerende verzorgingsstaat wordt ook teruggezien in de Wmo. Deze wet is ontstaan 

uit een aantal bestaande regelingen en (delen van) wetten die bij elkaar zijn gevoegd 

(SCP, 2008c, p. 7). Hieruit kwam een lokale uitvoeringswet, waarmee wordt getracht om 

burgers meer te laten meedoen in de samenleving (SCP, 2013, p. 19). De burger moet 

meer eigen verantwoordelijkheid nemen in zijn welzijn, waardoor hij meer zelfredzaam 

wordt. Heeft iemand hulp nodig, dan dient hij eerst te kijken naar informele 

mogelijkheden tot ondersteuning, voordat professionals worden ingeschakeld. Zo wordt 

gekeken of familie, vrienden of buren kunnen helpen. Kan dit niet, dan wordt gekeken of 

vrijwilligers een oplossing bieden. Pas wanneer dit ook niet het geval is, moet de 

gemeente voorzieningen bieden, zoals huishoudelijke hulp of collectieve 

vervoersmogelijkheden. De gemeente vraagt dus een actieve rol van hulpbehoevenden 

en een actieve inzet van burgers. Vrijwillige inzet moet hiervoor worden gestimuleerd. 
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3.2.1 Doelen Wmo 

De Wmo kent vier maatschappelijke doelen (SCP, 2010, p. 29). Dit zijn het bevorderen 

van redzaamheid, participatie, actief burgerschap en het verbeteren van sociale 

samenhang. Redzaamheid houdt in dat men een eigen huishouden kan voeren, zich kan 

verplaatsen in, om en buiten de woning en dat men in staat is om sociale relaties aan te 

gaan. Participatie behelst het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven door 

vrijetijdsbesteding, zoals deelname aan verenigingen. Met actief burgerschap wordt in 

de Wmo bedoeld dat burgers zich inzetten voor en namens medeburgers. De overheid 

kan hiertoe vrijwilligerswerk stimuleren, maar ook interactieve beleidsvorming 

faciliteren. Tot slot wordt met sociale samenhang bedoeld dat de burger betrokken is 

met de samenleving en dit in zijn handelen uit. Daarmee is actief burgerschap een uiting 

van sociale samenhang.  

 

Tot het behalen van deze doelen zijn negen prestatievelden geformuleerd (SCP, 2008c). 

Dit zijn deelonderwerpen waar de gemeente in haar beleid op moet presteren. De 

bepaling van de prestatie en hoe zij hierin voorziet, wordt overgelaten aan de gemeente. 

Relevant voor dit onderzoek zijn de prestatievelden bevorderen van de sociale 

samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten, het ondersteunen van 

mantelzorgers en vrijwilligers en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke 

verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch 

psychisch probleem of een psychosociaal probleem. De gemeente heeft bij de 

prestatievelden een compensatieplicht: de verplichting om diegenen met een beperking 

op enige wijze voor deze beperking te compenseren om een huishouden te voeren, 

andere mensen te ontmoeten, en zich in en om het huis, en lokaal te bewegen. Deze 

prestatievelden zijn allemaal gekoppeld aan vrijwillige inzet.  

 

Naast maatschappelijke doelen, zijn er bestuurlijke doelen gesteld voor de Wmo (SCP, 

2010). Deze behelzen de verwachte voordelen van de uitvoering door de gemeente. 

Doordat de gemeente dicht bij de burger staat, verwacht men dat de burger invloed kan 

uitoefenen op de gemeente en zo haar vraag centraal kan stellen, Ook wordt maatwerk 

en keuzevrijheid verwacht. Tot slot verwacht men dat de gemeente doelmatiger te werk 

gaat, doordat zij als regisseur beter in staat is om samenhangend beleid te vormen.  

3.2.2 Aandacht voor vrijwillige inzet in de Wmo  

Met de Wmo wordt dus beoogd dat de burger zich gaat inzetten voor zijn medemens. 

Vrijwillige inzet krijgt daarom aandacht in de wet. Beleidsmedewerkers zijn overtuigd 

dat de afgelopen jaren meer aandacht voor vrijwillige inzet is gekomen. Sommige 

gemeenten koppelen hun ondersteuningsbeleid direct aan vrijwillige inzet. Zij kijken al 

bij het Wmo-loket wat door vrijwilligers kan worden opgepakt. Ook is de afstemming 

tussen professionals en vrijwilligers belangrijker geworden. Door bezuinigingen op 

professionele zorg, is deze afstemming onder druk komen te staan (SCP, 2013).  
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Ook welzijnsorganisaties hechten veel waarde aan hun vrijwilligers. Zij focussen vooral 

op het trainen van de vrijwilligers, om bijvoorbeeld te leren omgaan met complexe 

problematiek van zorgbehoevenden. Ook welzijnsorganisaties zijn bezorgd over 

bezuinigingen op professionals. Niet alles kan worden opgepakt door vrijwilligers en 

professionele ondersteuning blijft volgens hen belangrijk (SCP, 2013, p. 13).  

 

Van de vrijwilligers in de zorg en ondersteuning, blijkt echter dat maar een klein deel de 

invloed van de Wmo heeft gevoeld (SCP, 2013). Het merendeel van deze vrijwilligers 

weet van de wet, maar geeft aan dat de Wmo hun werk niet heeft beïnvloed. Het is voor 

hen enkel een nieuw label voor subsidiegelden.  

 

3.3 Decentralisaties 2014-2015 
Ter verdere activering van de burger, worden in 2015 drie grote decentralisaties in de 

zorg doorgevoerd. Uit deze decentralisaties blijkt waarom het nu belangrijk is om 

vrijwillige inzet te stimuleren. Zo wordt Jeugdzorg naar de gemeente overgeheveld. Ook 

leidt de samenvoeging van een aantal wetten tot de Participatiewet, waarmee wordt 

beoogd dat zoveel mogelijk burgers participeren in de samenleving. De gemeente is voor 

deze uitvoering verantwoordelijk (Rijksoverheid, n.d.). Tot slot wordt de Wmo 

aangepast. Doordat de overheid positief is over de huidige Wmo en de zorgkosten nog 

steeds stijgen, is gekeken hoe de Wmo kon worden uitgebreid (Rijksoverheid, 2014). De 

nieuwe Wmo is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en zal naar verwachting 

in 2015 ingaan (Eerste Kamer, 2014).  

 

Om zorg en ondersteuning dichter bij de burger te organiseren, wordt begeleiding van 

de AWBZ naar de Wmo overgeheveld (Transitiebureau Wmo, n.d.). Daarnaast wordt het 

budget voor huishoudelijke ondersteuning met 40% gekort. Er wordt ingezet op sociale 

wijkteams, waarvoor €50 miljoen is vrijgemaakt. Cliëntondersteuning wordt 

overgeheveld van de AWBZ naar de gemeente. Tot slot krijgt de gemeente 

mogelijkheden om inkomenssteun te bieden via Wmo-voorzieningen of via de 

bijzondere bijstand.  

 

Het kabinet beoogt drie doelen te bereiken met de veranderingen in de zorg. Ten eerste 

probeert zij aan te sluiten op veranderingen en trends in de samenleving (Rijksoverheid, 

2014). Burgers willen volgens het kabinet zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarnaast 

wil de overheid zorg zo dicht mogelijk bij de burger organiseren. Ten tweede speelt de 

huidige financiële situatie een belangrijke rol. Volgens het kabinet worden te veel 

voorzieningen uit collectieve gelden betaald, terwijl deze voorzieningen ook kunnen 

worden geregeld vanuit het netwerk van de burger zelf. Door de huidige kostenstijging 

en de financiële crisis, is ingrijpen noodzakelijk. Ten derde tracht de regering de 

betrokkenheid tussen burgers te vergroten. Dit is nodig om mensen langer zelfredzaam 

te laten wonen. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is daarbij belangrijk. 
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3.4 Wmo-beleid in de gemeente Ede 
Ook in Ede wordt men geconfronteerd met de decentralisaties. Dit heeft zijn weerslag op 

het Wmo-beleid in Ede. Daarom is het relevant om dit lokale beleid verder uiteen te 

zetten. Het Wmo-beleid valt onder het sociaal domein. De beleidsvisie van het sociaal 

domein houdt het volgende in:  

 

“De gemeente Ede staat voor een samenleving waarin burgers meedoen. Een samenleving 

met zelfstandige en zelfredzame burgers, waar niemand aan de kant hoeft te staan. Een 

samenleving waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor 

anderen en voor hun leefomgeving. De kern van de koers is Participatie” (Gemeente Ede, 

2012, p. 15). 

 

Om dit te bereiken heeft de gemeente een aantal ambities geformuleerd. De participatie 

en zelfredzaamheid van alle burgers moet omhoog. Maatschappelijke ondersteuning 

moet voorts op het juiste niveau worden geboden, in de regio of de wijk. De 

ondersteuning dient bovendien integraal, samenhangend en duurzaam financieel 

beheersbaar te zijn (Gemeente Ede, 2012, p. 20).  

3.4.1 Inzet gemeente 

Bovengenoemde ambities krijgen in het Wmo-beleid verdere invulling. De gemeente zet 

hierbij in op een aantal veranderingen in het beleidsveld (Gemeente Ede, 2012, p. 19). In 

het kort houden de gewenste veranderingen het volgende in. 

 

Activering burgers 

Actief burgerschap krijgt een rol in het Edese Wmo-beleid, doordat de gemeente zich 

inzet om de burger in eigen kracht te zetten. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente 

steeds meer terugtreedt. Zij zal als facilitator en activator fungeren in het richten van de 

burger op haar informele netwerk en/of het maatschappelijk middenveld. Dit vraagt om 

een actieve inzet van kwetsbare, maar ook sterke burgers (Gemeente Ede, 2012, p. 17). 

Sterke burgers worden dus gevraagd om zich in te zetten voor hun omgeving. Burgers 

met een hulpvraag worden aangespoord om zelf in hun omgeving hulp te zoeken, 

waarbij de gemeente er op probeert te letten dat zij niet overbelast raken. Dan zijn er 

nog kwetsbare burgers die wel professionele ondersteuning nodig hebben en die soms 

actief moeten worden benaderd indien zij zelf niet om zorg vragen (p. 21). De zojuist 

omschreven aanpak staat in het volgende schema.  
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Figuur 1: Indeling hulpaanbod (Gemeente Ede, 2012, p. 16). 

 

Wijk- en buurtgericht werk 

Daarnaast wordt gezocht naar het juiste niveau om ondersteuning te bieden. De 

gemeente handelt vanuit de veronderstelling dat de hulpvragen van bepaalde burgers, 

zoals ouderen, het best op wijkniveau kunnen worden geïnventariseerd (Gemeente Ede, 

2012, p. 18). Zo krijgt de burger hulp die dichtbij wordt georganiseerd. Dit betekent wel 

dat er voldoende actieve burgers in de wijk aanwezig moeten zijn. Hiertoe kunnen 

opgeleide vrijwilligers buurtbewoners benaderen om te vragen of en hoe zij actief willen 

worden. De gemeente wil daarnaast professionals een centrale rol geven in de wijk, 

zodat zij de inzet van vrijwilligers kunnen coördineren en  een duidelijk aanspreekpunt 

kunnen zijn voor burgers. Dat is georganiseerd middels de sociale teams. Deze teams, 

bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties, opereren 

wijkgebonden. De bedoeling is dat wijkbewoners met een hulpvraag bij hen terecht. 

Kunnen. Het team bekijkt welke oplossing kan worden geboden, waarbij ze in eerste 

instantie inzet op wat de burger zelf kan of kan betalen, vervolgens wat zijn familie en 

buren kunnen betekenen, wat vrijwilligers kunnen en uiteindelijk of er nog 

professionele ondersteuning nodig is (Gemeente Ede, 2012, p. 20; Gemeente Ede, 

2013a).  

 

Ook werkt men in Ede met wijkregie. Hiervoor is Ede in vier wijken verdeeld (Gemeente 

Ede, 2013b). Iedere wijk heeft één wijkregisseur. Deze richt zich op fysieke en sociale 

leefbaarheid. De wijkregisseur kijkt wat er in zijn wijk speelt en bepaalt wat er moet 

gebeuren. Hij bepaalt de gewenste effecten, stelt een sociale agenda op en bepaalt welke 

partijen daarbij zijn aangesloten. Burgerinitiatieven krijgen hier een speciale rol.  
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Tot slot is in de wijk Veldhuizen een AWBZ-proeftuin Langdurige Zorg gestart 

(Gemeente Ede, 2013a, p. 12). In deze proeftuin richt men zich op kwetsbare, zelfstandig 

wonende ouderen. De focus ligt hierbij op de allochtone ouderen, omdat uit eerder 

onderzoek is gebleken dat deze groep vaak geen zorg vraagt aan professionals 

(Gemeente Ede, 2014a). In de proeftuin is het doel om een goede samenwerking tussen 

nulde- en eerstelijnszorg te creëren. Per hulpvraag wordt één plan gemaakt, waarin een 

deel 0de-lijn en een deel eerstelijn kan zitten.  Dit wordt zo samengevoegd dat het voor 

de hulpbehoevende één zorgpakket is. 

 

Innovatie en organisatievernieuwing 

Innovatie en organisatievernieuwing is het laatste speerpunt (Gemeente Ede, 2012).  De 

gemeente wil de structuur van de voorzieningen veranderen, door onder meer nog 

vraaggerichter te werken. Wanneer de hulpbehoeften van burgers in kaart zijn gebracht, 

kunnen deze worden geclusterd en kunnen dubbelingen uit het aanbod worden gehaald. 

Ook aanbod waar geen vraag naar is, kan dan worden verwijderd. Dit vraagt een andere 

samenwerking van aanbieders. Bovendien zoekt de gemeente naar deelname van andere 

partners, zoals particuliere aanbieders. Innovatie en organisatievernieuwing betekent 

tot slot ook dat er op een andere manier wordt gestuurd. Sturing naar effecten krijgt 

vanuit de gemeente meer nadruk in haar beleid, wat hierna is terug te zien. 

3.4.2 Sturing van nulde-, eerste- en tweedelijn 

De beleidsdoelen geven de ambitie weer van de gemeente. Deze is echter vaak geen 

uitvoerder in de Wmo, maar stuurt de uitvoerders aan. Hier wordt ingegaan op de 

sturingsverschillen in de Wmo deelterreinen. Onderscheid wordt gemaakt tussen de 

nulde, eerste- en tweedelijn in het Wmo-veld (Gemeente Ede, 2013a, p. 7).  

 

Nulde-, eerste- en tweedelijn 

De 0de-lijn, ook wel civil society genoemd, staat in dit onderzoek centraal omdat hier de 

vrijwilligers zich bevinden. De rol van de gemeente is in de 0de-lijn beperkt, omdat de 

initiatieven vanuit de samenleving komen. Wat onder de 0de-lijn valt, wordt met 

onderstaande definitie duidelijk. 

 

“De 0de-lijn betreft alle activiteiten gericht op het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen, 

stimuleren en faciliteren van inwoners van Ede, met als doel om maatschappelijk actief te 

zijn en zich verantwoordelijk te voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen, 

alsook voor de leefomgeving. Het effect van de 0de-lijn is om preventief de sociale 

samenhang en onderlinge betrokkenheid te vergroten” (Gemeente Ede, 2013a, p. 8). 

 

Daarnaast werken in de eerste lijn de professionals (Gemeente Ede, 2013a, p. 8). Men 

tracht hier kortdurende hulp te bieden vanuit het principe dat ieder huishouden één 

plan en één regisseur kent. Zo hoopt de gemeente dubbelingen uit de dienstverlening te 

halen en samenwerking beter vorm te geven. Verder zijn in de tweede lijn de 

specialisten geplaatst (Gemeente Ede, 2013a, p. 9).  
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Hervorming 0de-lijn 

De gemeente hoopt met de 0de-lijn de vraag naar professionele ondersteuning te 

verminderen. Derhalve tracht de gemeente deze lijn te versterken door het 

ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, wijkgericht werken, het ondersteunen 

van collectieve voorzieningen zoals buurtmaaltijden en buurtnetwerken, en het 

investeren in sociale netwerken. Hierbij wordt getracht om aan te sluiten bij de sociale 

teams en wijkregisseurs (Gemeente Ede, 2013a).  

 

Ook heeft de gemeente ingezet op structuurveranderingen in de 0de-lijn. De structuur 

moest aansluiten op de gewenste ontwikkelingen: wijkgericht, vraaggericht en 

financieel houdbaar. De vier grote professionele welzijnsorganisaties – De Medewerker, 

Welstede, Sportservice en SWO – zijn daarom in overleg gegaan over de meest 

doeltreffende organisatievorm. Besloten is dat zij vanaf uiterlijk 1 januari 2015 zullen 

handelen als één organisatie. In 2014 is een pilot gestart om in één wijk als één 

organisatie te gaan werken. Ook wordt in de loop van 2014 een plan van aanpak 

gepresenteerd over de fusering (Gemeente Ede, 2014b). 

 

De Medewerker is het centrum voor de vrijwilligers en mantelzorgers in Ede (De 

Medewerker, n.d.). De organisatie zet zich onder meer in om vrijwilligers te werven en 

te koppelen aan hulpvragen en biedt cursussen aan de vrijwilligers. Welstede richt zich 

als welzijnsorganisatie op voorzieningen als buurthuizen en dergelijke, mede middels de 

inzet van vrijwilligers (Welstede, n.d.). Sportservice Ede zet zich in als onafhankelijke 

dienstverlener in de sportsector, om meer burgers te laten sporten en de lokale 

sportinfrastructuur te versterken. Hierbij zoekt ze verbinding met partners in de buurt, 

onderwijs, gezondheidszorg en sport (Sportservice Ede, n.d.). De laatste partij, SWO, is 

de welzijnsorganisatie voor senioren (SWO, n.d.). Deze organisatie wil met behulp van 

vrijwilligers de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze doelgroep te behouden en 

te bevorderen.  

 

Naast de structuurwijziging van de vier professionele organisaties, wilde de gemeente 

een andere manier van sturing. Daarom zijn acht maatschappelijke effecten voor de 0de-

lijn geformuleerd. De wijkregisseur en gemeente bepalen als opdrachtgevers op welke 

maatschappelijke effecten in die wijk moet worden gestuurd. De nieuwe  

0de-lijnsorganisatie moet fungeren als opdrachtnemer en sparringpartner in dit proces 

(Gemeente Ede, 2014b).  
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De acht maatschappelijke effecten die zijn geformuleerd, zijn de volgende (Gemeente 

Ede, 2014b): 

1. Zelfstandig thuis blijven wonen, door onder meer de juiste hulp bij voeding, 

huishouding en persoonlijke hygiëne. 

2. Naar vermogen deelnemen aan het economisch verkeer, waarbij het bijvoorbeeld 

belangrijk is dat men de juiste startkwalificaties heeft en de Nederlandse taal 

beheerst. 

3. Naar vermogen deelnemen aan de sociale samenleving, wat kan worden 

versterkt met sociale vaardigheden en mobiliteit. 

4. Geen buitensluiting, waarbij ook sociale contacten nodig zijn, net als een gevoel 

van naar elkaar omzien.  

5. Gezond leven, zowel fysiek als mentaal. 

6. Veiligheid achter de voordeur, zowel gevoelsmatig als feitelijk veilig zijn. De 

signaleringsfunctie van de nabije omgeving is van belang. 

7. Veiligheid buiten de voordeur, door onder meer sociaal toezicht en de 

voorgenoemde signaleringsfunctie. 

8. Multiproblem ondersteuning, waarmee wordt bedoeld dat de 0de-lijn ook 

ondersteuning kan bieden aan de andere lijnen. Zo kunnen professionals worden  

ondersteund door vrijwilligers. 

 

3.5 Vrijwillige inzet in de gemeente Ede 
Aan vrijwillige inzet wordt dus in het beleid van de gemeente Ede veel aandacht 

gegeven. In deze gemeente ligt het percentage vrijwilligers hoger dan het landelijk 

gemiddelde, namelijk op 41% ten opzichte van het landelijke percentage van 37% 

(Gemeente Ede, 2011; SCP, 2013). Dit gegeven zegt echter nog niets over de frequentie. 

Ook diegenen die zich incidenteel inzetten, zijn in dit gegeven meegenomen. 

 

 
Figuur 2: categorieën vrijwillige inzet in gemeente Ede (Gemeente Ede, 2011) 
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Het vorige figuur geeft een overzicht  van de vrijwillige inzet in de gemeente Ede. Hierin 

kunnen dubbelingen zijn. Iemand kan bijvoorbeeld ouderen helpen via de kerk. Niet 

iedereen heeft daarnaast dezelfde definitie van vrijwilligerswerk. Sommigen zien hulp 

aan ouderen niet als vrijwilligerswerk, maar als een burgerplicht, een 

vanzelfsprekendheid.  Het figuur geeft daarnaast zicht op belangrijke verbanden in Ede. 

Zo blijkt dat de meeste Edenaren zich vrijwillig inzetten via de kerk of moskee.  

 

35% van de inwoners van Ede geeft daarnaast weleens informele ondersteuning 

(Gemeente Ede, 2013d). Hieronder vallen huishoudelijke hulp, administratieve hulp, 

verzorging of emotionele steun. Deze zorg wordt door de gemeente gezien als 

mantelzorg en wordt in dit onderzoek meegenomen als informele vrijwillige inzet. 17% 

van de inwoners zet zich minimaal wekelijks in en 6% verleent dagelijks informele 

ondersteuning. 

 

De gemeente wil bovendien burgers de ruimte geven om met initiatieven in het publieke 

domein te komen (Gemeente Ede, 2013c). De gemeente reageert op ieder voorstel. Een 

voorbeeld daarvan is buurtpreventie door middel van Whatsapp. In verschillende Edese 

buurten zijn Whatsapp-preventiegroepen aangemaakt, zodat burgers op de hoogte 

worden gesteld als er verdachtheden in hun buurt zijn (Gemeente Ede, n.d., a).  

 
3.6 Conclusie 
In het zorg- en ondersteuningsbeleid is een ontwikkeling zichtbaar naar 

vermaatschappelijking en zelfstandigheid. De overheid wil dat burgers zo lang mogelijk 

in normale buurten blijven wonen en daarbij een proactieve houding ontwikkelen in het 

hulp vragen en hulp aanbieden. Met de ingang van de Wmo werd dit doel al gesteld en 

het wordt met de huidige decentralisaties verder nagestreefd. In de gemeente Ede is dit 

beleidsdoel ook zichtbaar in de stimulering van de 0de-lijn en het zoeken naar 

antwoorden op hulpvragen in het eigen netwerk van de burger. De gemeente wil 

daarnaast het beleid naar de burger brengen, door wijkgericht te werken en 

participatiemogelijkheden te bieden. Vrijwillige inzet wordt door de gemeente gezien als 

waardevol en moet worden gestimuleerd en ondersteund.  
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4. Methodologische verantwoording 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek is uitgevoerd. Er wordt uitgelegd 

welke onderzoeksmethode is gebruikt en waarom. Stapsgewijs is het onderzoek 

omschreven, net als de keuze voor de respondenten en het bereik van het onderzoek. 

Daarna is aandacht gegeven aan de operationalisering. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een discussie over de waarde van het onderzoek wat betreft validiteit, 

betrouwbaarheid, representativiteit en generaliseerbaarheid. Ter herinnering wordt 

hieronder de doelstelling van dit onderzoek herhaald:  

 

Doelstelling: Te achterhalen welke factoren van belang zijn in de motivatie tot en tijdens 

vrijwillige inzet in de 0de-lijn van de gemeente Ede, ten einde inzicht te verwerven in hoe de 

hierbij betrokken partijen (beter) rekening met deze factoren kunnen houden.  

 

4.1 Afwegingen keuze onderzoeksmethode 

Er is een grote rijkdom aan onderzoek naar vrijwillige inzet. Hieronder vallen zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken. Een opvallend gat is onderzoek dat 

kwantitatieve en kwalitatieve methoden combineert, zulk onderzoek is op dit 

onderwerp nog onvoldoende verricht. Hier is gekozen voor een gemixt 

onderzoeksdesign. Op deze wijze kunnen sterke kanten van zowel kwantitatief als 

kwalitatief onderzoek worden gecombineerd (Boeije, 2010, p. 157). Mixed Methods 

Research is hier zinvol, omdat zo een statistisch generaliseerbaar beeld kan worden 

geschetst van de motivatiefactoren. De motivatiefactoren die worden onderzocht, zijn 

vaak ervaringen van de respondenten. Om dit te onderzoeken zijn kwalitatieve 

methoden geschikt. Voorts kunnen met de kwantitatieve methodiek statistische 

verbanden in de belevingswereld worden getest. De combinatie van beide methoden 

zorgt dus voor een combinatie van breedte en diepte. Zo wordt een vollediger beeld van 

de werkelijkheid geschetst. 

4.1.1 Mixed Methods Research als onderzoeksmethodologie 

De keuze voor een onderzoeksmethodologie zegt iets over hoe de onderzoeker naar de 

werkelijkheid kijkt. De kwantitatieve traditie komt voort uit het positivisme, de 

wetenschapsfilosofie die stelt dat de sociale wetenschap dezelfde regels moet volgen als 

de natuurwetenschappen (Teddlie & Tashakkori, 2009). Aanhangers van de 

kwantitatieve methodologie gaan uit van universele waarheden die objectief zijn vast te 

stellen. Dat wil zeggen dat onderzoek objectief moet worden uitgevoerd, waarbij 

variabelen moeten worden gecontroleerd. In de kwalitatieve methodologie daarentegen, 

wordt de waarheid als relatief gezien (Johnson, Unwuegbuzie & Turner, 2007). Met 

kwalitatief onderzoek tracht men informatie te vergaren, die aansluit bij de 

belevingswereld van de respondent. In plaats van een experimentele setting te creëren, 

zoekt de kwalitatieve onderzoeker de natuurlijke omgeving van de respondent op.  

 



 

    
  33 
   
 

Bij Mixed methods research wordt de kracht van deze methoden gecombineerd (Teddlie 

& Tashakkori. 2009, p. 4). Binnen deze methodologie erkent men dat vanuit kwalitatief 

en kwantitatief onderzoek relevante inzichten worden verkregen. De volgende definitie 

voor mixed methods research wordt gebruikt:  

 

“Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of 

researchers combines elements of qualitative and quantitative research approaches (e.g., 

use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis, inference 

techniques) for the broad purposes of breadth and depth of understanding and 

corroboration” (Johnson et al., 2007, p. 123).  

 

Er zijn een aantal voordelen aan mixed methods research (Johnson & Onwuegbuzie, 

2004). Zo biedt deze onderzoeksmethode de mogelijkheid tot datatriangulatie. Doordat 

hetzelfde onderwerp vanuit verschillende databronnen wordt belicht,  kan zekerder 

worden gesteld dat bevindingen zijn toe te kennen aan het onderzoeksfenomeen en niet 

aan de methode (Johnson et al., 2007). In dit onderzoek worden de motivatiefactoren 

vanuit interviews en een enquête belicht, waarbij het interessant is om te zien in 

hoeverre resultaten overeenkomen en verschillen. Het tweede voordeel van deze 

methodiek is dat met verschillende onderzoekstechnieken verdieping wordt gezocht in 

de opgedane bevindingen (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Dit voordeel gaat ook op in 

dit onderzoek. De semigestructureerde interviews laten namelijk meer ruimte over voor 

de beleefwereld van de onderzoeksrespondenten. Daarmee heeft het onderzoek de 

generaliseerbaarheid van de enquête, gecombineerd met de diepgang van de interviews. 

Tot slot zouden de uitkomsten van de ene methode kunnen worden gebruikt om de 

tweede methode verder te ontwikkelen. Dit gaat vooral op wanneer men start met 

kwalitatieve onderzoeksmethoden om een kwantitatief meetinstrument te ontwikkelen. 

Bevindingen hiervan kunnen de basis vormen voor eventuele enquêtevragen. In dit 

onderzoek worden met kwalitatieve data aanvullingen geboden, waarmee in de 

toekomst het kwantitatieve meetinstrument verder kan worden ontwikkeld.  

4.1.2 Mixed Methods Research in dit onderzoek 

Mixed methods research is dus de onderzoeksmethodologie in dit onderzoek, maar het 

vindt niet plaats in het gehele onderzoek. Het testen van het rationele keuzemodel en 

het sociaal kapitaalmodel is het enige deel waar mixed methods research voorkomt. De 

procesfactoren worden enkel via de interviews onderzocht, omdat de procesfactoren de 

ervaringen van de respondenten omvatten, wat lastig kwantitatief te meten is. Om de 

ervaringen te begrijpen, dient immers de belevingswereld van de respondenten te 

worden begrepen. Het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel kunnen met 

simpele afwegingen of vragen over het netwerk, ook kwantitatief worden gemeten. 

Bovendien zou de enquête groter worden wanneer de procesfactoren ook via de 

enquête werden onderzocht. Daardoor zou naar verwachting de respons afnemen. Het 

mixed methods onderzoek vindt plaats in twee fases. 
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Fase 1: kwantitatief onderzoek wordt als uitgangspunt genomen 

In de eerste fase is gekozen om de kwantitatieve methodiek als uitgangspunt te nemen. 

De enquête is namelijk vooraf aan de interviews gehouden. Hiervoor is gekozen, om een 

generaliseerbaar beeld te schetsen van vrijwillige inzet. Middels de enquête kan immers 

een grote hoeveelheid respondenten worden bereikt. Een enquête maakt inzichtelijk 

welke motivatiefactoren bij vrijwillige inzet het vaakst voortkomen. Door de koppeling 

met verschillende doelgroepen kan dit inzichten geven in verschillen naar leeftijd of 

etniciteit. Doordat de vragen zijn gestandaardiseerd, worden eenduidige antwoorden 

verkregen waarmee verder statistisch onderzoek kan worden verricht.  

 

Kwalitatief onderzoek voegt vervolgens meer verklaringskracht toe (Boeije, 2010, p. 

159). Dit gebeurt door interviews aan de hand van de uitkomsten van de enquête. 

Opvallende uitkomsten van de enquête zijn daarmee dieper onderzocht. Bovendien is de 

verwachting dat motivatie niet altijd bewust wordt herkend door respondenten en niet 

altijd zal worden toegegeven (Greenwald & Banaji, 1995). Respondenten zullen eerder 

antwoorden met “Ik wil graag anderen helpen”, dan “Ik ben bang voor sociale afkeuring”, 

omdat deze afweging onbewust kan zijn. Daarnaast is de kans groot dat men sociaal 

wenselijke antwoorden geeft (Rosenberg, 1969). Ook zijn sommige factoren beter te 

formuleren vanuit de belevingswereld van de respondent (van Deth, 2003, p. 81). Als 

iemand zegt dat de banden met zijn vrienden belangrijk voor hem zijn, wat betekent dat 

dan? En hoe uit zich dat? Factoren die sociaal wenselijke antwoorden kunnen opleveren, 

onbewust meespelen en waarbij de operationalisering afhankelijk is van de 

belevingswereld van de respondent, zullen daarom mede middels semigestructureerde 

interviews worden onderzocht.  

 

Fase 2: vergelijking kwantitatieve en kwalitatieve data 

In de tweede fase van het empirische onderzoek worden beide vormen tegelijk 

uitgevoerd. De reden hiervoor is dat ook groepen potentiële vrijwilligers worden 

meegenomen, namelijk jongeren en niet-westerse allochtonen. Door kwalitatief 

onderzoek wordt duidelijk waarom er verschillen in uitkomsten zijn. In dit proces 

worden de kwalitatieve en kwantitatieve data dus met elkaar vergeleken. 

4.1.3 Integratie kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse  

Met mixed methods onderzoek wordt getracht om door verschillende 

onderzoeksmethoden één onderzoeksdoel te behalen. Daarvoor moeten de 

verschillende datavormen worden geïntegreerd. Hiermee wordt bedoeld dat de 

kwantitatieve en kwalitatieve data expliciet gaan samenhangen en dat ze binnen 

eenzelfde studie elkaar gaan versterken (Woolley, 2009 in Bazeley, 2009, p. 204). In dit 

onderzoek wordt verondersteld dat de data uit de enquête enkel generaliseerbare 

verbanden kan geven en dat het daarmee wordt versterkt door kwalitatieve 

interpretaties uit interviews met vrijwilligers. Daarnaast worden interviews gehouden 

met groepen potentiële vrijwilligers. Deze data kunnen worden vergeleken met de data 

van de vrijwilligers.  
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Om de data te integreren is gekozen om de factoren die worden gemeten in beide 

methoden gelijk te houden. Aan de factoren worden in de enquête scores toegekend, 

waaruit blijkt of iemand hoog of laag scoort op een factor. Om de interviews hierop aan 

te sluiten, zijn vaststaande vragen geformuleerd die dezelfde factoren meten. Het 

interview is daarmee semigestructureerd. Voorts is gekozen om de kwalitatieve data zo 

te coderen dat ze aansluiten bij de kwantitatieve gegevens (Bazeley, 2009, p. 205). Het 

risico is dat met deze integratiemethode kwalitatieve data verloren gaat, doordat het 

interview minder open is (Fakis, Hilliam, Stoneley & Townend, 2014). Na het interview 

is aan de respondenten gevraagd of zij de enquête ter plekke wilden invullen. Zo konden 

er geen interpretatiefouten door de onderzoeker worden gemaakt. Alleen de 

respondenten die door tijdgebrek de enquête niet konden invullen, zijn uiteindelijk 

handmatig door de onderzoeker in het kwantitatieve databestand verwerkt. De 

interviews zijn daarvoor uitgewerkt en van kwantitatieve codering voorzien. Deze 

waarden komen overeen met de waarden die aan de kwantitatieve data zijn toegekend.  

 

4.2 Selectie onderzoekseenheden 

Nu is duidelijk welke onderzoeksmethode wordt toegepast. Hier wordt ingegaan op de 

keuzes met betrekking tot het onderzoeksveld. Het onderwerk vrijwillige inzet, de 

respondenten en de schaal van het onderzoek wordt hier besproken.  

4.2.1 Wat wordt er verstaan onder vrijwillige inzet? 

In dit onderzoek is een brede definitie van vrijwillige inzet gehanteerd. Wilson (2000, p. 

215) stelt dat vrijwillige inzet “iedere activiteit (is) die in een bepaalde tijd vrijwillig 

wordt geboden ten goede van andere personen, groepen of doelen. Het is een vorm van 

hulpgedrag”. Er is gedifferentieerd tussen het formele georganiseerde vrijwilligerswerk 

en de informele vrijwillige inzet. Bij onderzoek naar vrijwillige inzet wordt meestal geen 

aandacht gegeven aan informele vrijwillige inzet (Manatschal & Freitag, 2014, p. 210). 

Onderzoek naar deze groep is echter relevant. Hierdoor kan worden onderzocht of 

factoren verschillen bij verschillende vormen van vrijwillige inzet. Wilson vindt dat 

mantelzorg niet onder vrijwillige inzet valt, maar in dit onderzoek zal mantelzorg wel 

worden meegenomen. Daartoe is gekozen, omdat mantelzorg onderdeel is van de 

informele hulp die in de Wmo wordt beoogd (Metz, 2008). Mantelzorg omvat de hulp 

door familie, huisgenoten, vrienden, kennissen en buren, die voortvloeit uit onderlinge 

relaties en niet ontstaat door beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk (SCP, 2013). 

Over de frequentie van de zorg zegt deze definitie echter niets. Zo bezien is vrijwillige 

inzet een breed begrip. Dat sluit aan bij de Wmo (SCP, 2013). Vrijwillige inzet is in de 

Wmo te verdelen in twee vormen.  
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Ten eerste is er het traditionele formele georganiseerde vrijwilligerswerk. Hieronder 

valt ‘werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten 

behoeve van anderen of de samenleving’ (Dekker, 1994 in SCP, 2013, p. 21). Het gaat dus 

om vrijwilligerswerk via een vereniging, stichting of organisatie. Voorbeelden zijn 

vakbonden; politieke partijen; religieuze organisaties, zoals kerk en moskee; 

maatschappelijke organisaties; milieuorganisaties; jongerenorganisaties; scholen; 

sportverenigingen en buurtorganisaties. In hoofdstuk twee kwam naar voren dat deze 

vorm van vrijwilligerswerk afneemt.  

 

Ten tweede is er informele vrijwillige inzet (Wilson, 2000, p. 216). Hieronder vallen 

initiatieven zonder formele grondslag, zoals het brengen van een buurvrouw naar het 

ziekenhuis voor een medische keuring. Hoewel deze categorie minder goed is af te 

bakenen en is te achterhalen, vallen de initiatieven wel onder de ondersteuning zoals 

deze in de Wmo wordt bedoeld (SCP, 2013). Vaak blijft informele vrijwillige inzet echter 

onzichtbaar in onderzoek. Respondenten zien initiatieven zoals boodschappen doen 

voor een buurvrouw, niet altijd als vrijwillige inzet, maar als een burenplicht. 

Duidelijkheid over de definitie voor de respondenten is dus van groot belang.  

 

Vrijwillige inzet kan dus op tal van manieren. Om ervoor te zorgen dat geen vormen van 

vrijwillige inzet over het hoofd worden gezien, is gekozen om geen uitputtende lijst van 

vormen van vrijwillige inzet te maken. Dit past bij de brede opvatting van vrijwillige 

inzet in de Wmo.  

4.2.2 Schaal en respondenten 

Het onderzoek is afgebakend naar de gemeente Ede, omdat de gemeente Ede waarde 

hecht aan het stimuleren van vrijwilligers (Gemeente Ede, 2013a). Bovendien biedt het 

onderzoeken van één casus de mogelijkheid om motivatiefactoren verder uit te diepen, 

met behoudt van statistische generaliseerbaarheid. De casus is immers groot genoeg 

voor statistisch onderzoek. 

 

Georganiseerde vrijwilligers en informele ongeorganiseerde vrijwilligers 

Er is gekeken naar de georganiseerde vrijwilligers. Daarvoor zijn de grote lokale 

organisaties benaderd die werken met vrijwilligers. Daarnaast is gekeken naar 

informele, ongeorganiseerde vrijwilligers. Deze zijn benaderd in het centrum van Ede. 

 

Potentiële vrijwilligers 

Ook potentiële vrijwilligers zijn in het onderzoek meegenomen, om te zien welke 

motivaties voor hen gelden om zich vrijwillig in te zetten. Er zijn twee groepen 

geselecteerd, omdat deze groepen minder dan gemiddeld vrijwilligerswerk doen  in Ede.  

Het gaat hierbij enkel om vrijwilligerswerk. Het kan dus zijn dat deze groepen zich wel 

vaak informeel vrijwillig inzetten.  
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De eerste groep bestaat uit niet-westerse allochtonen. In deze doelgroep is 30% 

vrijwilliger (Gemeente Ede, 2014c). De Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de 

grootste gemeenschap binnen de niet-westerse allochtonen in Ede en zal de focus zijn in 

dit onderzoek. De tweede groep bestaat uit jongeren tussen de 15 en maximaal 24 jaar. 

Van deze groep is 32% vrijwillig actief. Er is gekozen voor deze leeftijdscategorie, vanuit 

de veronderstelling dat jongeren meer vrije tijd hebben en het voor hen wellicht 

interessant is om vrijwilligerswerk te verrichten als opbouw voor hun CV. Binnen beide 

doelgroepen zit enige overlap. Een niet-westerse allochtoon kan immers ook een 

jongere zijn. In vergelijking met de 41% Edenaren die vrijwilligerswerk doet, zetten 

beide groepen zich dus relatief weinig vrijwillig in.  

 

Vanuit de gemeente was daarnaast ook interesse in de groep gepensioneerden en 

starters (Elza Knoop, beleidsadviseur Wmo, persoonlijke communicatie, 08 april 2014). 

De groep gepensioneerden is interessant, omdat leden van deze groep naar verwachting 

veel vrije tijd hebben. De groep is echter al bovengemiddeld actief als vrijwilliger, met 

46% binnen de leeftijd 65 en 74 (Gemeente Ede, 2011). De groep starters is interessant, 

omdat zij wellicht met eigen competenties veel kunnen bijdragen, maar weer andere 

behoeften hebben dan andere vrijwilligers. Zo heeft deze groep vaak jonge kinderen, wat 

flexibiliteit beperkt. 55% van de inwoners tussen de 20 en 35 jaar doet vrijwilligerswerk 

(Gemeente Ede, 2014c). In de gemeente Ede is deze groep dus al zeer actief.  

 

4.3 Stappenplan onderzoek 

De methodologie en keuze van onderzoekseenheden zijn nu duidelijk. Hier wordt  

stapsgewijs besproken hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand 

van de deelvragen. Door de beantwoording van de deelvragen zal uiteindelijk de 

onderzoeksvraag worden beantwoord.  

4.3.1 Welke motivatiefactoren bevorderen vrijwillige inzet volgens de 
wetenschappelijke literatuur? 

Deze deelvraag is beantwoord in hoofdstuk 2. Er is getracht om relevante literatuur te 

verzamelen aan de hand van de sneeuwbalmethode: men start bij één artikel of 

zoekcriteria. Literatuurverwijzingen die relevant leken voor dit onderzoek, zijn 

vervolgens opgezocht. Hiervoor is gezocht met zoektermen als actief burgerschap, 

affectief burgerschap, vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, volunteering, civil society en 

maatschappelijk middenveld. Het resultaat is een verzameling van multidisciplinair 

onderzoek uit onder meer de bestuurskunde, sociologie en psychologie. Deze 

onderzoeken zijn zowel kwalitatief als kwantitatief.  

 

Het rationele keuzemodel en het sociaalkapitaal model zijn geselecteerd om de 

motivatie te verklaren. Ook is gekeken naar welke factoren vrijwillige inzet kunnen 

belemmeren of stimuleren, wanneer eenmaal de afweging is gemaakt om zich vrijwillig 

in te zetten. Hieruit is een procesmodel gevormd.  
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4.3.2 In hoeverre zijn de motivatiefactoren in de praktijk van belang bij 
vrijwillige inzet van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers? 

Om dit te onderzoeken worden twee dataverzamelingstechnieken gebruikt. Er wordt 

gebruik gemaakt van een enquête en semigestructureerde interviews. Deze technieken 

en wat zij bijdragen in dit onderzoek, wordt hieronder omschreven. De beantwoording 

van deze deelvraag staat in hoofdstuk vijf.  

 

Enquête georganiseerde en informele vrijwilligers 

Er is een enquête verspreid onder vrijwilligers, om de motivatie van deze vrijwilligers te 

onderzoeken. De georganiseerde vrijwilligers zijn benaderd via de vier grote 

organisaties die met vrijwilligers werken, namelijk De Medewerker, Welstede, SWO en 

Sportservice. Daarnaast is gekozen om vrijwilligers van een kerk mee te nemen, de 

Schuilplaats, om ook de motivatie van deze specifieke doelgroep te onderzoeken. Het 

grootste deel van de Edenaren is namelijk via een kerk of moskee actief  (Gemeente Ede, 

2011). De Schuilplaats is een evangelische gemeente en telt ongeveer 850 leden, 

waarvan een groot deel zich actief inzet. Derhalve is verwacht dat hier veel 

respondenten kunnen worden bereikt (De Schuilplaats, n.d.). 

 

De enquête is digitaal verspreid. Sommige stichtingen hebben zelf geen vrijwilligers in 

het ledenbestand, maar werken met organisaties die wel vrijwilligers hebben 

geregistreerd. Dit was bijvoorbeeld het geval met Sportservice. Sportservice heeft 

daarom een lijst met verenigingen toegestuurd om te benaderen. Daarvan was één 

sportvereniging bereid om mee te werken.  

 

Om de groep informele vrijwilligers ook mee te nemen, is ervoor gekozen om drie 

zaterdagen in het centrum van Ede te enquêteren. Er is daarbij gestart met de vraag of 

de respondenten zich weleens vrijwillig inzetten door een ander te helpen. Bij een 

positief antwoord, was de respondent geschikt en kon deze deelnemen aan de verdere 

enquête. Er is hier gekozen om enkel te enquêteren in het centrum van Ede, omdat hier 

veel potentiële respondenten konden worden bereikt. Het nadeel is dat diegenen die 

niet naar het centrum gaan, niet zijn meegenomen. Door bijvoorbeeld te enquêteren bij 

bezoekers van verzorgingstehuizen, was wellicht een andere groep bereikt.  Wel is een 

ander risico op bias verminderd door te  enquêteren in het centrum van Ede. Bij enkel 

digitale verspreiding zouden namelijk alleen vrijwilligers worden benaderd, die actief 

zijn op het internet. Daarmee zouden voornamelijk geschoolde en jonge vrijwilligers 

worden bereikt. In principe kunnen vrijwilligers die niet digitaal zijn onderlegd, nu toch 

participeren. Het is echter niet bekend of zij daadwerkelijk deel hebben genomen.  
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Van de respondenten die via organisaties zijn benaderd, werd een hoge respons 

verwacht, omdat zij al een bestaande relatie hebben met de organisaties. Van hen werd 

een respons van 30% verwacht. De geënquêteerde voorbijgangers in het centrum 

hebben nog geen relatie met de onderzoeker. Van hen wordt daarom een lagere respons 

verwacht, ingezet op 10%. Het is lastig vast te stellen wat de respons is, omdat 

organisaties niet precies op de hoogte waren van het aantal vrijwilligers dat zij in dienst 

hebben. Daarnaast is de enquête verspreid via organisaties, maar is niet altijd bekend of 

deze organisaties de enquête hebben verspreid naar hun vrijwilligers.  

 

Semigestructureerde interviews vrijwilligers 

In navolging van de enquête zijn acht vrijwilligers geïnterviewd. Met deze interviews 

zijn opvallende uitkomsten van de enquête dieper onderzocht. Zo hebben de resultaten 

meer verklaringskracht gekregen. Naast de motivatiefactoren, richten de interviews zich 

op de procesfactoren die van belang zijn bij vrijwillige inzet. Er is gekozen om de 

procesfactoren niet in de enquête een rol te laten nemen, omdat met deze factoren 

wordt ingegaan op de ervaring van de respondent. Een semigestructureerd interview 

biedt meer mogelijkheden om in de belevingswereld van de respondent te duiken. De 

respondenten zijn benaderd door in de enquête te vragen of men verder wil 

participeren in het onderzoek via een interview. Zo ja, dan kon hun e-mailadres worden 

genoteerd.  

 

Semigestructureerde interviews met potentiële vrijwilligers 

In dit onderzoek zijn ook jongeren en niet-westerse allochtonen meegenomen. Met hen 

zijn interviews gehouden om te achterhalen of zij zich vrijwillig inzetten en wat bij hen 

belangrijke motivatiefactoren zijn om zich vrijwillig in te zetten. Met de jongeren zijn 

zeven interviews afgenomen en met de niet-westerse allochtonen tien, waarvan drie 

groepsinterviews. In totaal zijn negentien niet-westerse allochtonen gesproken. Toegang 

tot deze groepen is verkregen via sleutelfiguren. Uit het netwerk van de onderzoeker en 

het netwerk van de gemeente zijn deze sleutelfiguren geïdentificeerd. Aan hen is 

gevraagd andere respondenten uit de groepen te noemen.  

4.3.3 In hoeverre wordt door de betrokken organisaties in de 0de-lijn van de 
gemeente Ede rekening gehouden met de belangrijke motivatiefactoren 
voor vrijwillige inzet? 

Er is gekeken naar de manier waarop betrokken organisaties gehoor geven aan de 

belangrijke motivatiefactoren bij vrijwillige inzet. Hiertoe is een rondetafelgesprek 

georganiseerd waar vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aan konden 

deelnemen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd en konden de 

betrokken partijen reageren op de bevindingen en op elkaar. Ook zijn enkele losse 

gesprekken georganiseerd met betrokkenen die niet aanwezig konden zijn bij de 

bijeenkomst.  
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De aanwezige organisaties waren Welstede, SWO en de Turkse Vereniging. Ook zijn de 

overige verenigingen die deelnamen uitgenodigd. De uitnodiging om naar de presentatie 

te komen was vrijblijvend. Verder is gesproken met de gemeente Ede en De 

Medewerker. De uitkomst van de gesprekken staan in hoofdstuk vijf.  

4.3.4 Welke aanbevelingen kunnen vanuit dit onderzoek worden gegeven 
om rekening te houden met de factoren voor vrijwillige inzet? 

Op basis van bovengenoemde data-analyse is de centrale onderzoeksvraag beantwoord. 

Door de inzet van de 0de-lijns organisaties te meenemen, is tot aanbevelingen gekomen 

die praktisch toepasbaar zijn voor de organisaties. De aanbevelingen staan in hoofdstuk 

zes.  

 

4.4 Operationalisering en hypothesen 

Nu duidelijk is via welke stappen en methoden het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt 

hier ingegaan op de operationalisering van de verschillende motivatie- en 

procesfactoren. Dit wordt per motivatiemodel en procesfase uiteengezet. Hierbij is 

omschreven of deze factoren per enquête of interview worden onderzocht. Een 

overzicht van de enquête- en interviewvragen is bijgevoegd als bijlage drie t/m zes.  

 

De enquête en interviewvragen zijn deels door de onderzoeker ontwikkeld. Ook is 

gebruik gemaakt van twee bestaande enquêtes, namelijk de Volunteer Functions 

Inventory (Clary et al., 1998b) en de Social Capital Community Benchmark Survey 

(Harvard University, 2000). Beide enquêtes zijn in meerdere onderzoeken gebruikt en 

getest (Dolnicar & Randle, 2007). Met de Volunteer Functions Inventory worden vragen 

gesteld naar de motivatie voor vrijwilligerswerk. De Social Capital Community 

Benchmark Survey [SCCBS] meet hoe hoog individuen scoren op verschillende 

dimensies van sociaal kapitaal (Brown & Ferris, 2007, p. 87). Aangezien de vragen 

vanuit de SCCBS in te omvangrijk zijn voor de enquête die hier wordt uitgevoerd, zijn 

sommige vragen geschrapt. Voor de interviewvragen is deels vast gehouden aan de 

operationalisering, zodat de inkomsten vergelijkbaar zijn.  

 

Tevens wordt meegenomen wat de aanleiding is om zich vrijwillig in te zetten. Zo is 

bekeken of de respondent door een bekende is benaderd of op eigen initiatief 

vrijwilliger is geworden. Ook is het mogelijk dat men vrijwilligerswerk verricht als 

tegenprestatie voor een uitkering. Deze niet-vrijwillige vrijwilligers kunnen een andere 

motivatie of ervaring hebben dan reguliere vrijwilligers (Bussel & Forbes, 2002).  
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4.4.1 Motivatiefactoren rationele keuzemodel 

Gestart wordt met het rationele keuzemodel. Dit model veronderstelt dat als de kosten 

lager en de baten hoger zijn, men meer bereid is om zich vrijwillig in te zetten. Bij kosten 

kan worden gedacht aan tijd en moeite. Baten kunnen bijvoorbeeld het opdoen van 

nieuwe vaardigheden zijn of een netwerk opbouwen. Verondersteld is dat het individu 

een bewuste kosten baten afweging maakt. Vanwege het bewuste karakter is gekozen 

om deze factoren middels de enquête te meten. 

 

Variabele 1: Baten 

Verschillende baten zijn getest middels enquêtevragen. Door Clary et al. (1998) zijn 

soorten motieven onderscheiden, waaronder gericht op carrière, persoonlijke 

ontwikkeling, sociale goedkeuring, waarden en menselijk kapitaal. Deze motieven zullen 

in dit onderzoek worden meegenomen als baten en worden voorgelegd als stellingen uit 

de Volunteer Functions Inventory (Clary et al., 1998). Daar zijn stellingen over materiële 

baten aan toegevoegd, zoals financiële vergoedingen. De respondenten kunnen 

aangeven of de stellingen helemaal niet tot helemaal wel van toepassing zijn, verdeeld 

over een likert-schaal. Ook is gevraagd waarom iemand zich vrijwillig inzet. Daarbij is 

ruimte open gelaten om een eigen antwoord te geven, zodat baten die van tevoren niet 

zijn geformuleerd, toch worden meegenomen. In de theorie bleek verder dat jongeren 

carrière en ontwikkelingsmotieven belangrijk vinden (Boss, Blauw & Albas, 2011). Dit 

wordt gecontroleerd in het onderzoek.  

 

Variabele 2: kosten 

Voor de kosten is gekeken naar belemmeringen van inzet. Dit zijn een inflexibel of 

veeleisend werkschema; onvoldoende kinderopvang; zorgen over de eigen veiligheid; te 

weinig informatie over mogelijkheden van inzet; er wordt niet om hulp gevraagd; en het 

gevoel dat men geen verschil kan maken. Er is gevraagd of deze belemmeringen de inzet 

vermoeilijken. Antwoorden zijn verdeeld over een vierpuntschaal met de opties niet 

moeilijk (1), een beetje moeilijk (2), redelijk moeilijk (3) en heel moeilijk (4). Er is één 

vraag per variabele gesteld.   

 

Verder wordt het verband tussen opleidingsniveau, inkomen, vrije tijd en vrijwillige 

inzet getest. Deze zouden de opportuniteitskosten van vrijwillige inzet verlagen. Vooral 

over de richting waarin vrije tijd vrijwillige inzet beïnvloedt, bestaat discussie, zoals is 

aangegeven in hoofdstuk 2. Juist vanwege deze ambigue verwachtingen, is gekozen om 

dat verband te analyseren.  
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4.4.2 Motivatiefactoren sociaal kapitaalmodel 

Het tweede model dat wordt getest is het sociaal kapitaalmodel. Met sociaal kapitaal 

worden de kenmerken van sociale organisatie bedoeld, bestaande uit sociale netwerken 

en gedeelde normen van wederkerigheid en vertrouwen (Putnam, 1993 in van Deth, 

2003, p. 80). Door regelmatig contact in sociale netwerken ontstaan normen van 

wederkerigheid en vertrouwen. Dit stimuleert vrijwillige inzet, omdat men 

gemakkelijker wordt gevraagd om vrijwillige inzet te verrichten en omdat zij het gevoel 

hebben dat vrijwillige inzet van hen wordt verwacht. Door meer vrijwillige inzet groeit 

bovendien het sociaal kapitaal, doordat nieuwe contacten worden opgedaan. 

 

In hoofdstuk twee werd aangegeven dat in de wetenschap geen consensus bestaat over 

hoe sociaal kapitaal moet worden geanalyseerd en gemeten. In dit onderzoek is gekozen 

om sociaal kapitaal te onderzoeken als individueel kenmerk, omdat de mate van sociaal 

kapitaal per individu kan verschillen. Door deze verschillen mee te nemen, kunnen 

inzichten worden opgedaan in de motiverende werking van sociaal kapitaal. Wel wordt 

erkend dat sociaal kapitaal relationeel tot stand komt, wat betekent dat de mate van 

sociaal kapitaal van een individu, sterk kan correleren met de mate van sociaal kapitaal 

van een ander met dezelfde contacten.  

 

Variabele 3 en 4: bonding en bridgingnetwerk 

Sociaal kapitaal kent verschillende elementen (van Deth, 2003, 81). Ten eerste bestaat 

sociaal kapitaal uit sociale netwerken. Dit is goed middels de enquête te vragen, omdat 

de aanwezige netwerken een hard kenmerk van sociaal kapitaal is.  Onderscheid is 

gemaakt tussen het bonding en bridgingnetwerk, zoals deze in hoofdstuk twee zijn 

uiteengezet. Bij het bondingnetwerk is gekeken naar familie, vrienden, buurtgenoten en 

de eventuele geloofs- en etnische gemeenschap. Gekeken is naar de grootte van het 

bondingnetwerk en hoe belangrijk iemand dat vindt. Het bridgingnetwerk is onderzocht 

door te kijken van hoeveel organisaties iemand lid is en hoeveel contact hij met de leden 

heeft.  

 

Variabele 5 en 6: wederkerigheid en vertrouwen 

Sociaal kapitaal bestaat ook uit normen van wederkerigheid en vertrouwen. Dit zijn de 

zachte kenmerken van sociaal kapitaal en worden daarom mede onderzocht middels het 

semigestructureerde interview. Er zijn twee stellingen per variabele voorgelegd, met vijf 

antwoordmogelijkheden van helemaal niet van toepassing, tot helemaal van toepassing. 

Daarna is het gemiddelde is berekend. 

 

Bij wederkerigheid verwacht men dat door op een bepaalde manier te handelen er in de 

toekomst een wederdienst zal komen, zonder daar een concrete invulling van te hebben. 

Ook kan het zijn dat deze men iets terug wil doen voor een dienst die hen in het verleden 

is geleverd (Manatschal & Freitag, 2014, p. 212). Gekoppeld aan vrijwillige inzet wordt 

hier gevraagd naar in hoeverre de familie en vrienden verwachten dat de respondent 

anderen zal helpen en  in hoeverre men anderen behulpzaam vindt.  
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Vertrouwen wordt hier gedefinieerd als het geloof van de actor dat, in het ergste geval, 

anderen hem niet bewust zullen schaden en in het beste geval, zullen handelen in zijn 

belang (Newton, 2001, p. 2001). Iemand stelt zich dus kwetsbaar op, met de 

verwachting dat de ander daar geen misbruik van zal maken, zonder dat hij dit zeker 

weet (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Vertrouwen wordt in internationale enquêtes 

vaak onderzocht met de vraag “Generally speaking, would you say that most people can be 

trusted or that you can’t be too carefull in dealing with people?” (Harvard University, 

2000, p. 6). Echter kan dit gemakkelijk sociaal wenselijke antwoorden opleveren. Hier is 

daarom gekozen om de volgende stellingen te gebruiken: “Ook als ik iemand niet ken, 

geloof ik dat hij/zij altijd goede intenties zal hebben” en “Ik geloof dat een ander altijd zal 

doen wat hij heeft beloofd”.  De stellingen zijn expres extreem geformuleerd, zodat de 

respondent de mogelijkheid heeft om ontkennend te antwoorden. Verder is vertrouwen 

in de interviews belicht, waardoor meer de diepte in wordt gedoken.  

4.4.3 Hypothesen 

Voor het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel zijn hypothesen 

geformuleerd. Deze hypothesen staan hieronder opgesomd. In het testen van de 

hypothesen wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligerswerk en informele 

vrijwillige inzet.  

 

 Hypothese 1: Hoe lager de kosten,  hoe hoger de vrijwillige inzet zal zijn. 
 Hypothese 2: Hoe hoger de baten, hoe hoger de vrijwillige inzet zal zijn. 
 Hypothese 3: Hoe minder vrije tijd men vindt dat hij heeft, hoe minder men zich 

vrijwillig inzet. 
 Hypothese 4: Hoe hoger het inkomen van het huishouden, hoe minder men zich 

vrijwillig inzet.  
 Hypothese 5: Voor jongeren onder de 25 jaar, zijn carrièrebaten en menselijke 

kapitaalbaten belangrijker dan andere baten. 
 Hypothesen 6: Als iemand betrokken is bij een geloofsgemeenschap,  dan is de 

kans groter dat hij de baten sociale goedkeuring en waarden belangrijk vindt. 
 Hypothese 7: Als iemand een niet-westerse achtergrond heeft, dan zal hij zich 

eerder informeel vrijwillig inzetten dan vrijwilligerswerk verrichten.  
 Hypothese 8: Hoe meer normen van wederkerigheid voor iemand gelden, hoe 

meer hij zich vrijwillig zal inzetten.   
 Hypothese 9: Hoe meer algemeen vertrouwen men heeft, hoe meer men zich 

vrijwillig zal inzetten. 
 Hypothese 10: Hoe groter het bondingnetwerk, , hoe meer men zich vrijwillig zal 

inzetten.   
 Hypothese 11: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer men zich vrijwillig zal 

inzetten. 
 Hypothese 12: Als iemand gevraagd wordt om zich vrijwillig in te zetten, zal hij 

zich meer vrijwillig inzetten. 
 Hypothese 13: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe vaker men is gevraagd om 

zich vrijwillig in te zetten als activatie voor zijn inzet. 
 Hypothese 14: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe vaker men is gevraagd om 

zich vrijwillig in te zetten als activatie voor zijn inzet. 
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 Hypothese 15: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe meer normen van 
wederkerigheid voor hem gelden. 

 Hypothese 16: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer normen van 
wederkerigheid voor hem gelden. 

 Hypothese 17: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe meer algemeen vertrouwen 
men heeft. 

 Hypothese 18: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer algemeen vertrouwen 
men heeft. 

4.4.4 Procesfactoren 

Naast het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel, wordt het procesmodel 

getest. De procesfactoren zijn factoren die de vrijwilliger kunnen beïnvloeden bij zijn 

motivatie tot vrijwillige inzet, wanneer hij de wil heeft om zich vrijwillig in te zetten. Het 

zijn ervaringen. Om ervaringen te begrijpen en te analyseren, is gekozen om dit via 

kwalitatieve methoden te onderzoeken. De procesfactoren zijn gemeten door 

semigestructureerde interviews met potentiële vrijwilligers, vrijwilligers en de 

betrokken organisaties. Het kan voorkomen dat een respondent veel bureaucratie 

ervaart, terwijl organisaties al veel ondernemen om bureaucratie tegen te gaan. De 

ervaringen van de vrijwilligers hoeven dus niet overeen te komen met de inzet van 

professionals. Voor de procesfactoren zijn geen hypothesen opgesteld. Dit deel van het 

onderzoek is slechts exploratief, met de bedoeling te achterhalen in hoeverre de 

factoren relevant zijn.  

 

Procesfactoren vooraf aan vrijwillige inzet 

Vooraf aan vrijwillige inzet, kunnen mensen last hebben van handels- en 

vraagverlegenheid. Daarnaast kan het belemmerend werken als het gekozen frame niet 

aansluit op de eigen belevingswereld. Dit wordt onderzocht bij de vrijwilligers. Het is 

interessant om te kijken naar de verschillen tussen diegenen die zich niet vrijwillig 

inzetten en diegenen die dat wel doen. Zo kan blijken dat een vrijwilliger een lagere 

handelsverlegenheid ervaart, dan iemand die zich niet vrijwillig inzet. Dit geldt ook voor 

het frame waarmee de burger wordt benaderd. Het zou kunnen dat deze niet wordt 

aangenomen door potentiële vrijwilligers, maar wel door de vrijwilligers. Daarom 

worden deze procesfactoren ook voorgelegd aan potentiële vrijwilligers.  

 

Procesfactoren tijdens vrijwillige inzet 

Hier wordt gekeken of een koppeling is gemaakt tussen de competenties van de 

vrijwilliger en het vrijwilligerswerk, en of de vrijwilliger dit belangrijk vindt. De juiste 

balans in eigenaarschap is gemeten als de ervaring van vrijheid en verantwoordelijkheid 

in de uitvoering door de vrijwilliger, en van ondersteunende facilitatie door organisaties.  

Verantwoordelijkheid is expres open geformuleerd om aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de respondent. Wat voor de een verantwoordelijkheid is, is voor de 

ander misschien te veel van het goede. Eigenaarschap en facilitatie zijn in hoofdstuk 

twee als aparte factoren omschreven. De verwachting is echter dat beiden 

samenhangen. Daarom worden ze in samenhang gemeten.  
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De wensen van moderne vrijwilligers zijn gemeten door te kijken naar de 

aantrekkelijkheid van korte termijnprojecten, duidelijke rollen voor vrijwilligers en 

begrensd contact tussen hulpbehoevenden en vrijwilligers. Waardering en erkenning 

zou de ervaring van vrijwillige inzet positiever moeten maken. Deze factoren zijn open 

geformuleerd, omdat voor de één een compliment al voldoende erkenning is en de ander 

daar andere behoeften in heeft. Bureaucratie uit zich in een belemmering door regels en 

procedures. Aan de ondersteunde organisaties wordt gevraagd in hoeverre zij rekening 

houden met deze variabelen. 

4.5 Waarde empirisch onderzoek 

Nu duidelijk is hoe het onderzoek in detail is uitgevoerd, kan een beeld worden gevormd 

van de wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Dit wordt hieronder omschreven. 

Er wordt ingegaan op de validiteit, betrouwbaarheid, representativiteit en 

generaliseerbaarheid.  

4.5.1 Validiteit 

Met validiteit wordt de mate bedoeld waarin men daadwerkelijk meet wat hij beoogt te 

meten. Dit kan volgens Vennix (2009) worden beschreven op basis van inhoudsvaliditeit 

en begripsvaliditeit. Inhoudsvaliditeit betreft de afspiegeling van het meetinstrument 

voor het te meten begrip (Vennix, 2009, p. 184). Om meerdere redenen is hier sprake 

van voldoende inhoudsvaliditeit. Om te beginnen is bij de enquête veel gebruik gemaakt 

van bestaande en gevalideerde vragenlijsten. Daar waar eigen vragen of stellingen zijn 

bedacht, achtte de onderzoeker dat de gebruikte stellingen voor dit onderzoek beter 

geschikt waren. Zo was gewenst om sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk te 

vermijden. Daartoe zijn bijvoorbeeld bij de variabele vertrouwen stellingen 

geformuleerd, waarop de respondent eerlijk antwoord kan geven, zonder dat hij zich 

daarbij schaamt of op een andere manier onprettig voelt.  Voorts is de invulling van deze 

operationalisering is voorts voorgelegd aan een medewerker van de gemeente Ede en 

prof. Dr. T. Brandsen, hoogleraar bestuurskunde, die beiden het onderzoek begeleiden. 

Zo is gekeken of de operationalisering ook in de ogen van anderen overeenkomt met het 

te onderzoeken begrip. Tot slot is een principale componenten factoranalyse op de 

baten en de kosten uitgevoerd, om te kijken of de indicatoren valide voor de schalen zijn. 

De schaal voor de baten hing initieel niet goed samen. Uiteindelijk zijn voor de schaal 

van baten vijf indicatoren verwijderd. Voor de schaal van kosten was wel gelijk een hoge 

begripsvaliditeit.   

 

Met begripsvaliditeit wordt bedoeld dat de onderzochte factoren zo samenhangen zoals 

in de theorie werd verwacht (Vennix, 2009, p. 185).  Dit ging niet op bij het rationele 

keuzemodel voor informele vrijwillige inzet.  De schalen voor kosten en baten waren 

niet in staat om informele vrijwillige inzet te verklaren. Het sociaal kapitaalmodel 

verklaarde wel de informele vrijwillige inzet. Ook vrijwilligerswerk werd deels 

verklaard door het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel.  
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4.5.2 Betrouwbaarheid 

Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat de uitkomsten consistent zijn (Flink, 2003). Bij 

herhaalde meting zouden dus dezelfde resultaten blijken. Voor het kwantitatieve 

onderzoek is de betrouwbaarheid hoog, omdat de antwoordmogelijkheden en vragen 

vaststaan. Bovendien is bij de indicatoren voor baten en kosten gecontroleerd of zij 

betrouwbare schalen vormen, middels de Cronbach’s alpha. Bij het kwalitatieve 

onderzoeksdeel is de betrouwbaarheid lastiger vast te stellen, omdat het moeilijk is om 

semigestructureerde interviews te herhalen. Wel wordt door Bijlsma-Frankema en 

Droogleever Fortuijn (1997, 451) gesteld dat datatriangulatie betrouwbaarheid 

verhoogt, omdat op verschillende wijzen een variabele wordt onderzocht. Van 

triangulatie is in dit onderzoek sprake. Dus is de betrouwbaarheid hier voldoende. 

4.5.3 Representativiteit en generaliseerbaarheid 

De generaliseerbaarheid wordt belemmerd doordat te weinig respondenten de enquête 

hebben ingevuld. Na verwijdering van outlyers en missings is een databestand van 141 

respondenten overgebleven. Dit is een beperking voor de generaliseerbaarheid.   

 

Over de representativiteit is een verdeeld beeld. De man-vrouw verdeling en de 

jongeren-ouderen verdeling in de enquête zijn representatief voor de doelgroep. 

Hierover wordt in hoofdstuk vijf meer uiteengezet.  De interviewrespondenten van de 

niet-westerse allochtonen zijn voornamelijk mannen. Vier van de negentien 

respondenten waren vrouw. Een meerderheid van de respondenten is Turks, drie 

respondenten zijn Marokkaans. Ook zijn voornamelijk hoger opgeleiden gesproken. 

Daarmee zijn de respondenten niet representatief voor de gehele Turkse en 

Marokkaanse gemeenschap in Ede. De jongeren die zijn gesproken zijn dat wel. Deze 

groep kent een gelijke man-vrouw verdeling. Bovendien zijn jongeren gesproken die op 

de middelbare school, mbo, HBO en universiteit studeren. Ook is er één werkende 

jongere gesproken. De vrijwilligers die zijn geïnterviewd waren overwegend 

gepensioneerd. Er is gesproken met twee mannen, wat niet representatief is. 

 

4.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd. Er is gekozen om mixed 

methods research uit te voeren, zodat statistische verbanden konden worden 

onderzocht en daarnaast kwalitatief konden worden geïnterpreteerd. De 

dataverzameling bestaat uit een enquête, 25 interviews, één rondetafelgesprek en twee 

andere gesprekken met betrokken organisaties. De enquête is verspreid via de 

betrokken organisaties die met vrijwilligers werken en door in het centrum van Ede de 

enquêtes af te nemen. De interviews zijn gehouden met vrijwilligers, jongeren en niet-

westerse allochtonen. Het rationele keuzemodel, het sociaal kapitaalmodel en het 

procesmodel zijn getest. Het onderzoek is betrouwbaar en redelijk valide en 

representatief. Verbeterpunten zitten vooral bij de generaliseerbaarheid van het 

onderzoek.  
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5. Data-analyse 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: In hoeverre zijn de 

motivatiefactoren in de praktijk van belang bij vrijwillige inzet van vrijwilligers en 

potentiële vrijwilligers? Op basis van de enquête is een generaliseerbaar beeld verkregen 

van de motivatiefactoren. In paragraaf 5.1 wordt de data-analyse van de enquête 

besproken. Deze wordt aangevuld met kwalitatieve illustrerende informatie over de 

motivatie- en procesfactoren van vrijwilligers in paragraaf 5.2. Voorts is in paragraaf 

5.3 en 5.4 gekeken naar het belang van deze factoren voor jongeren en niet-westerse 

allochtonen, door de kwalitatieve data van deze groepen te analyseren. In paragraaf 5.5 

wordt ingegaan op de inzet van de organisaties uit de 0de-lijn in Ede. Tot slot wordt in 

paragraaf 5.6 de conclusie gegeven. Hierin wordt ook de deelvraag beantwoord. 

Algemene beschrijvingen van de data die praktisch relevant kunnen zijn voor de lezer, 

worden in bijlage 7 gegeven.  

 

5.1 Data-analyse vrijwilligers: enquête en interviews 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de enquête besproken. Er wordt gestart met 

een algemene omschrijving van de dataverzameling, de statistische toetsen en de 

variabelen. Voorts wordt in 5.1.1 de beschrijvende statistiek omschreven, hoe de 

variabelen correleren en hoe de schalen voor baten en kosten zijn opgebouwd. In 5.1.2 

worden de regressieanalyses omschreven en in 5.1.3 vergelijkingen van de gemiddelde 

scores op variabelen. In 5.1.4 wordt de samenhang tussen variabelen besproken. Tot 

slot wordt in 5.1.5 een conclusie gegeven met een overzicht van hypothesen.  

 

Data 

Op 27 mei is de enquête verspreid. Op 10 juni is naar enkele organisaties een 

herinnering gestuurd. De enquête is gesloten op 21 juni. 193 respondenten hebben de 

enquête ingevuld, waarvan 39 respondenten in het centrum zijn benaderd.  De andere 

respondenten zijn benaderd via vrijwilligersorganisaties en na hun deelname aan de 

interviews. De respondenten die zijn benaderd via de organisaties, hebben de enquête 

digitaal ingevuld. De respondenten in het centrum en na de interviews hebben de 

enquête schriftelijk ingevuld. Voor interviewrespondenten die geen tijd hadden om de 

enquête in te vullen, heeft de onderzoeker deze zelf ingevuld op basis van de informatie 

uit hun interview. Vervolgens zijn de missings en outlyers verwijderd. Ook zijn de 

arbeidsongeschikte respondenten verwijderd, omdat verbanden tussen vrije tijd en 

vrijwillige inzet daarbij niet opgaan. Uiteindelijk zijn 141 respondenten zijn 

overgebleven. De beschrijvende statistieken staan in bijlage 12.  
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In de gemeente Ede is in 2014 51% vrouw en 50% man (Gemeente Ede, n.d., b). Van de 

N=141 is 65 man en 76 vrouw. De verdeling in de respondenten is dus ongeveer gelijk 

aan de populatie. De groepen religieus betrokkenen en niet-religieus betrokkenen 

hebben een n van respectievelijk 70 en 71. Er is geen informatie beschikbaar om te 

controleren of dit gelijk is aan de populatie. Er is ook een vergelijking gemaakt van 

jongeren (onder de 25 jaar) en mensen met een hogere leeftijd. Daar is de n 

respectievelijk 35 en 106. In  de gemeente Ede is 32% jonger dan 25 jaar (Gemeente 

Ede, n.d., b). De verdeling in de enquête is dus ongeveer gelijk aan de verdeling in de 

populatie. Bij de niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders is de verdeling 

respectievelijk n=19 en n=122. De groep niet-westerse allochtonen bestaat uit 

respondenten die zelf, of ouders hebben die, geboren zijn in Turkije of Marokko. In Ede 

is 4,1% in Turkije of Marokko geboren, of is één van de ouders in die landen geboren 

(Gemeente Ede, n.d., b). De verdeling is dus niet gelijk aan de populatie. In de data was 

één respondent van Indonesische achtergrond. Zij is niet meegenomen in het testen van 

verschil tussen etnische achtergronden, omdat de focus is gelegd op de Turkse en 

Marokkaanse gemeenschap.  

 

Methode 

Er zijn verschillende statistische analyses uitgevoerd. De correlatie tussen de twee 

afhankelijke variabelen aantal uren vrijwilligerswerk en hoeveelheid informele vrijwillige 

inzet en verschillende onafhankelijke variabelen is met Spearman’s Rho gemeten. Verder 

zijn twee regressieanalyses uitgevoerd. Met een multinominale logistische 

regressieanalyse is het verband getest tussen de afhankelijke variabelen aantal uren 

vrijwilligerswerk en de onafhankelijke variabelen. Voor deze test is gekozen, omdat de 

afhankelijke variabele ordinaal is en zo de verschillen tussen ordinale categorieën 

zichtbaar zijn. Voor de afhankelijke variabele hoeveelheid informele vrijwillige inzet is 

gekozen om een multipele lineaire regressie uit te voeren. Deze afhankelijke variabele is 

door hercodering als van intervalniveau te beschouwen en is normaal verdeeld. 

Aangezien sommige onafhankelijke variabelen ordinaal zijn, is daarna voor de zekerheid 

Pearson’s r berekend. Tot slot zijn de verschillen in gemiddelden vergeleken bij 

leeftijdsgroepen, religieuze betrokkenheid en etniciteit. Daartoe is een Kruskall Wallis 

test en Mann-Whitney U test uitgevoerd om de gemiddelden op verschillende variabelen 

binnen één groep te vergelijken. Daarnaast is middels een independent sample T-test 

vergeleken in hoeverre deze gemiddelden verschillen tussen twee groepen.  

 

Variabelen 

Alle variabelen hebben een n van 141, behalve bij Inkomen waar een n van 112 is. De 

respondenten kregen de mogelijkheid om hun inkomen niet te vermelden, door de optie 

zeg ik liever niet aan te vinken. Omdat zeg ik liever niet verder geen informatie bevat, zijn 

deze respondenten uit de analyses gehaald waar de invloed van inkomen werd gemeten. 

Bij de andere analyses zijn deze waarden wel meegenomen, omdat de N anders erg laag 

werd.  
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Hercodering heeft plaatsgevonden bij een aantal variabelen. De afhankelijke variabele 

hoeveelheid informele vrijwillige inzet is ontstaan door het gemiddelde te berekenen van 

de hoeveelheid hulp voor familie, vrienden, buren en (indien van toepassing) de 

geloofsgemeenschap en etnische gemeenschap. Middels een Principale Componenten 

Factoranalyse en een Cronbach’s Alpha zijn valide en betrouwbare schalen 

geconstrueerd voor de onafhankelijke variabelen baten en kosten. Bondingnetwerk is 

ontstaan door het gemiddelde te berekenen van de hoeveelheid contact met familie, 

vrienden, buren, en indien van toepassing de geloofsgemeenschap en etnische 

gemeenschap te meten. Daarbij is ook meegenomen hoe belangrijk zij het contact 

vinden. Bridgingnetwerk is ontstaan door het gemiddelde te nemen van het aantal 

lidmaatschappen bij organisaties en de hoeveelheid contact met de leden. Algemeen 

vertrouwen is gemeten door het gemiddelde van twee stellingen te meten: ook als ik 

iemand niet ken, denk ik dat hij altijd goede intenties zal hebben; ik denk dat een ander 

altijd zal doen wat hij heeft beloofd. Wederkerigheid is gemeten door het gemiddelde te 

berekenen van twee stellingen: over het algemeen vind ik anderen behulpzaam; mijn 

familie en vrienden verwachten dat ik anderen altijd help. Van de activatie van iemand om 

zich vrijwillig in te zetten, is een dummyvariabele gemaakt, met een score 1 voor 

gevraagd worden en een score 0 voor de rest (op eigen initiatief, via een campagne, als 

tegenprestatie voor een uitkering).  

5.1.1 Beschrijvende statistiek: schalen en correlaties 

In dit hoofdstuk wordt onder meer het rationele keuzemodel getest. Er wordt gekeken 

of baten en kosten de hoeveelheid van vrijwillige inzet bepalen. Daarom wordt 

hieronder gestart met algemene informatie over de baten en kosten. In tabel 1 is te zien 

dat de gemiddelden van de baten menselijk kapitaal en waarden het hoogst is met 

respectievelijk M(SD)=3,6(,87) en 3,96(,66).  De respondenten vinden deze baten dus 

meer van toepassing dan de andere baten. 

 

 Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties van de verschillende baten 

 

In tabel 2 zijn de scores op de verschillende kosten te zien. De kosten Onvoldoende 

kinderopvang, Een onduidelijke hulpvraag en Het gevoel dat ik geen verschil kan maken 

hebben de hoogste gemiddelden.  Deze items worden gezien als het meest belemmerend 

voor vrijwillige inzet. 

 

Statistieken
a 

 Persoonlijke 

ontwikkeling 

Materieel Sociale 

goedkeuring 

Menselijk 

kapitaal 

Waarden Carrière 

N 
Valide 141 141 141 141 141 141 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Gemiddelde 3,17 1,40 3,47 3,60 3,96 2,50 

Std. Deviatie ,75 ,59 ,73 ,87 ,66 1,15 
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Tabel 3: Gemiddelden en standaarddeviaties van de verschillende kosten 

Statistieken 

 Inflexibel Kinder-

opvang 

Veiligheid Informatie Hulpvraag Verschil 

N 
Valide 141 141 141 141 141 141 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Gemiddelde 1,85 2,25 1,72 1,85 1,94 1,94 

Std. Deviatie 1,01 1,41 1,17 1,10 1,17 1,15 

 

Schalen kosten en baten valide en betrouwbaar maken 

Voordat statistische analyses mogelijk zijn, zijn eerst de schalen van de variabelen 

kosten en baten getest. De modellen staan in bijlage 8. De variabelen kosten en baten 

bestaan uit een schaal van meerdere indicatoren. Om te zien in hoeverre de schalen 

valide zijn, is eerst een principale componenten factoranalyse uitgevoerd. Er zijn voor de 

baten telkens twee stellingen gepresenteerd voor zes dimensies: materieel, sociale 

goedkeuring, menselijk kapitaal, waarden, carrière en persoonlijke ontwikkeling. De 

factoranalyse is dus uitgevoerd over twaalf indicatoren. Uit de factoranalyse zijn vier 

componenten gekomen met een totale verklaringkracht van 62,79%. De eigenwaarde 

van deze vier componenten zijn respectievelijk 3.20; 1.97; 1.37; 1.01. Vijf indicatoren 

hadden een componentwaarde van lager dan .4 en zijn verwijderd uit de schaal. Dit 

waren de indicatoren Vrijwillige inzet geeft mij een goede financiële vergoeding; Door 

mijn vrijwillige inzet kan ik gratis kopiëren en printen; Vrijwillige inzet is belangrijk voor 

de mensen die het dichtst bij mij staan; Mijn vrienden en familie zetten zich vrijwillig in en 

Ik vind het belangrijk om anderen te helpen. 

 

Vervolgens is over de overige zeven indicatoren de Cronbach’s Alpha berekend. De 

Cronbach’s Alpha van de zeven items is .75. Daarmee is de schaal redelijk betrouwbaar 

(Field, 2013). Alle indicatoren hadden een Alpha die hoger was dan 0,65. De schaal zou 

betrouwbaarder worden als ook de stelling Ik ben oprecht bezorgd over de groep die ik 

help werd verwijderd, maar dit geeft de schaal minder diversiteit. Daarom is ervoor 

gekozen om deze indicator te houden. Voor de baten is vervolgens een nieuwe variabele 

gemaakt, waarmee de gemiddelde scores van de overgebleven indicatoren is berekend.  

 

Ook voor de kosten is eerst een principale componenten factoranalyse uitgevoerd. Alle  

items vormen samen een eendimensionale schaal. Er is namelijk maar één component 

met een eigenwaarde boven de 1, namelijk 3.11. Alle items hangen positief samen en 

hebben een componentwaarde boven .4. De verklaringskracht van de items is 51,80%. 

De Cronbach’s Alpha van de schaal is .811. Daarmee is de schaal betrouwbaar (Field, 

2013). Voor de kosten is een nieuwe variabele gemaakt, waarmee de gemiddelde scores 

van de bij elkaar genomen indicatoren wordt berekend.  
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Correlatie met afhankelijke variabelen hoeveelheid vrijwilligerswerk en 

hoeveelheid informele vrijwillige inzet.  

Vervolgens is gekeken of er correlaties zijn tussen de onafhankelijke variabelen en de 

afhankelijke variabelen aantal uren vrijwilligerswerk en hoeveelheid informele vrijwillige 

inzet. Daartoe is de Spearman’s Rho van leeftijd, opleiding, inkomen, aantal uren 

werk/studie, hoeveelheid vrije tijd, baten, kosten, bondingnetwerk, bridgingnetwerk, 

wederkerigheid en algemeen vertrouwen gemeten, omdat deze variabelen een ordinaal 

meetniveau hebben. Voor de variabelen geslacht en gevraagd worden is gekozen om een 

Cramer’s V te berekenen, omdat dit nominale variabelen zijn.  

 

Het aantal uren vrijwilligerswerk correleert statistisch significant bij een p<.01 bij de 

volgende variabelen: baten met rs=.226, bridgingnetwerk met rs=.479, werkuren met rs= -

.390, vrije tijd met rs=.260 en leeftijd met rs=0,30. Bij een p<.05 correleren alleen kosten 

met rs=.176 statistisch significant met het aantal uren vrijwilligerswerk. De hoeveelheid 

informele vrijwillige inzet correleert statistisch significant bij p<.01 met bonding met 

rs=.239 en wederkerigheid met rs=.239. Het Spearman’s Rho model staat in bijlage 9. 

5.1.2 Regressieanalyses 

Er is gekeken naar de invloed van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabelen aantal uren vrijwilligerswerk en hoeveelheid informele vrijwillige inzet. Er is 

gekozen hier apart naar te kijken, om aan te tonen welke onafhankelijke variabelen wel 

van invloed zijn op de ene afhankelijke variabele, maar niet op de andere. Ook zijn beide 

afhankelijke variabelen op een andere manier gemeten. Bij vrijwilligerswerk is gevraagd 

naar het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht per maand. Bij informele 

vrijwillige inzet is gevraagd naar het aantal keren dat iemand zich vrijwillig inzet per 

drie maanden, omdat het aantal keren naar verwachting gemakkelijker te herinneren is 

voor de respondent. Voor beide variabelen is een andere statistische toets nodig. De 

statistische modellen staan in bijlage 10.  

 

In de regressieanalyses zijn de onafhankelijke variabelen opleiding, inkomen, aantal uren 

werk/studeren, vrije tijd, baten, kosten, gevraagd worden, wederkerigheid, algemeen 

vertrouwen, bondingnetwerk en bridgingnetwerk. meegenomen. Dit zijn de variabelen die 

vanuit het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel worden verwacht een 

verband te hebben met vrijwillige inzet. Voor de ordinale en nominale variabelen zijn 

dummy variabelen gemaakt. Dit waren opleiding, inkomen, aantal uren werken/studeren, 

vrije tijd, geslacht en gevraagd worden. Ter controle zijn er enkele additionele 

controlevariabelen meegenomen, te weten geslacht en leeftijd.  
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Model 1: Multinominale logistische regressieanalyse bij de afhankelijke variabele 

Aantal uren vrijwilligerswerk per maand 

Voor de regressieanalyse op de afhankelijke variabele Aantal uren vrijwilligerswerk per 

maand is gekozen om een multinominale logistische regressieanalyse uit te voeren. Het 

voordeel van dit model is dat de uitkomsten op de variabelen niet normaal verdeeld 

hoeven te zijn. Daarnaast mogen bij dit model de variabelen niet gepaard zijn, waar hier 

geen sprake van is. Tot slot zijn de afhankelijke variabele die in dit model wordt getest 

ordinaal verdeeld. Daarom is een lineaire regressie analyse niet mogelijk.  

 

Bij de multinominale logistische regressie wordt gekeken hoe de onafhankelijke 

variabelen de kans op een bepaalde uitkomst vergroten. Het gaat om de 

kansverhoudingen tussen telkens twee categorieën. Aan de hand van een voorbeeld 

wordt dit verduidelijkt. In de enquête is gevraagd naar hoeveel vrije tijd de respondent 

vindt dat hij heeft. Dit is verdeeld op weinig, gemiddeld, veel. Ook is gevraagd hoeveel 

uren iemand vrijwilligerswerk doet. De uitkomst van de analyse laat zien hoeveel een 

bepaalde vrije tijdsbeleving de kans op het uitvoeren van een bepaald aantal uren 

vrijwilligerswerk beïnvloedt, ten opzichte van nul uren vrijwilligerswerk. Het kan dus 

zijn dat er een statistisch significante invloed op de kans optreedt bij weinig vrije tijd, 

wanneer we kijken naar het verschil in kans op nul uren vrijwilligerswerk of 1-5 uur per 

maand, maar dat opgaat voor het verschil in kans op 1-20 uur vrijwilligerswerk per 

maand. Het voordeel aan dit model is dat de verschillen per categorie duidelijk worden.  

 

Uitkomst 

Hieronder is per categorie aangegeven in hoeverre de odd’s ratio wordt verhoogd of 

verlaagd ten opzichte van de referentiecategorie. De referentiecategorie is 0 uren 

vrijwilligerswerk. 

 

Tussen de categorie 1-4 uur vrijwilligerswerk per maand en de referentiecategorie zijn 

de variabelen bridgingnetwerk en vrije tijd statistisch significant bij een alpha van .05.  

Bridgingnetwerk heeft  een odd’s ratio van 6.88. De kans om tussen de 1-4 uur 

vrijwilligerswerk per maand te verrichten, wordt dus met 6.88 vermenigvuldigd ten 

opzichte van de kans op 0 uur per maand. Vrije tijd is een dummy variabele. Zowel 

gemiddeld als veel vrije tijd is statistisch significant met een odd’s ratio van 

respectievelijk .036 en .269. Ten opzichte van weinig vrije tijd, verkleint het hebben van 

een gemiddelde hoeveelheid vrije tijd de kans op 1-4 uur vrijwilligerswerk (boven 0 

uur) met .036 maal de kans. Bij veel vrije tijd wordt de kans verkleind met .269 maal de 

kans, ten opzichte van 0 uur.  

 

Tussen de categorie 5-10 uur vrijwilligerswerk per maand en de referentiecategorie, zijn 

baten, leeftijd en gevraagd worden statistisch significant. De odd’s ratio voor deze 

variabelen zijn voor baten 11.35, voor leeftijd 1.15 en voor gevraagd worden 1.029. 

Zichtbaar is dat baten de kans op 5-10 uur vrijwilligerswerk, ten opzichte van 0 uur, 

verhogen met 11 maal de kans.  
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Tussen de categorie 11-20 uur vrijwilligerswerk per maand en de referentiecategorie, 

zijn de variabelen leeftijd, bridgingnetwerk, dummy_werkuren3, dummy_werkuren4 en 

gevraagd worden statistisch significant bij een alpha van .05. De odd’s ratio voor leeftijd 

is 1,112, voor bridgingnetwerk 12.67 en voor gevraagd worden 3.016. Ook hier vergroot 

een hogere leeftijd, een uitgebreid bridgingnetwerk en gevraagd worden, de kans om 

meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per maand te verrichten in vergelijking met de 

referentiecategorie. De statistisch significante dummyvariabelen, staan voor 21-30 en 

31-40 uur werk of studie per week. De kans om met zo een werkweek 11-20 uur 

vrijwilligerswerk te verrichten, wordt vermenigvuldigd met respectievelijk 23.053 en 

12.645, ten opzichte van de kans om geen vrijwilligerswerk te verrichten, wanneer de 

werkweek wordt vergeleken met een werkweer van 0-10 uur per week.  

 

Tot slot zijn tussen de categorie meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per maand en de 

referentiecategorie, de variabelen bridgingnetwerk, leeftijd en gevraagd worden 

statistisch significant. De odd’s ratio voor leeftijd is 1.09 en voor bridgingnetwerk 29.95. 

Hieruit blijkt dat de kans om meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per maand te doen, 

wordt vermenigvuldigd met 1,09, ten opzichte van de referentiecategorie bij een hogere 

leeftijd en dat de kans wordt vermenigvuldigd met 29,95 bij een groter 

bridgingsnetwerk. Gevraagd worden heeft een odd’s ratio van 3.04. Dit betekent dat de 

kans om meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per maand te doen, wordt vermenigvuldigd 

met 3.04 wanneer iemand wordt gevraagd om vrijwilligerswerk te doen, ten opzichte 

van 0 uur per maand.  

 

De volgende hypothesen zijn aangenomen of verworpen:  

Hypothese 1: Hoe lager de kosten, hoe meer uren vrijwilligerswerk men verricht. 

De kosten hebben geen statistisch significante invloed op het aantal uren 

vrijwilligerswerk dat men verricht. Daarmee wordt deze hypothese dus verworpen  

Hypothese 2: Hoe hoger de baten, hoe meer uren vrijwilligerswerk men verricht. 

Dit verband is enkel aangetoond bij de categorie 5-10 uur vrijwilligerswerk, ten opzichte 

van geen vrijwilligerswerk. Er bestaat dus een statistisch significant positief verband 

tussen de baten en het aantal uren vrijwilligerswerk, maar dit verband is niet lineair. 

Deze hypothese is dus aangenomen. 

Hypothese 3: Hoe minder vrije tijd iemand vindt dat hij heeft, hoe minder uren 

vrijwilligerswerk men verricht. 

Vrije tijd heeft een negatieve invloed op het aantal uren vrijwilligerswerk dat iemand 

verricht bij de categorie 5-10 uur vrijwilligerswerk per maand. Dat wil zeggen dat het 

verband wat in de hypothese is gesteld, niet opgaat. De richting van de relatie is dat hoe 

meer vrije tijd men heeft, hoe minder uur men zich vrijwillig zal inzetten, wat enkel 

geldt voor de categorie 5-10 uur vrijwilligerswerk per maand. Deze hypothese is dus 

verworpen, maar aangenomen als de richting van het verband is gewijzigd.  
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Hypothese 4: Als er meer normen van wederkerigheid er voor iemand gelden, dan zal men 

meer uren vrijwilligerswerk verrichten. 

Er is geen statistisch significant verband gevonden tussen normen van wederkerigheid 

en uren vrijwilligerswerk. Deze hypothese wordt dus verworpen.  

Hypothese 5: Als men meer algemeen vertrouwen heeft, zal men meer uren 

vrijwilligerswerk verrichten. 

Er is geen statistisch significant verband aangetoond tussen de mate van algemeen 

vertrouwen en het aantal uren vrijwilligerswerk. Deze hypothese wordt dus verworpen.  

Hypothese 6: Hoe groter bondingnetwerk men heeft, hoe meer vrijwilligerswerk hij zal 

verrichten. 

Er is geen statistisch significant verband aangetoond tussen de grootte van het 

bondingnetwerk en het aantal uren vrijwilligerswerk. Deze hypothese wordt dus 

verworpen. 

Hypothese 7: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer vrijwilligerswerk men zal 

verrichten. 

Er is een statistisch significant positief verband aangetoond tussen de grootte van het 

bridgingnetwerk en het aantal uren vrijwilligerswerk. Dit gold voor de categorieën 1-4 

uur vrijwilligerswerk, 11-20 uur vrijwilligerswerk en meer dan 20 uur vrijwilligerswerk. 

De hypothese is dus aangenomen. 

Hypothese 8: Hoe hoger het inkomen van het huishouden, hoe minder uren men 

vrijwilligerswerk verricht. 

Er is geen statistisch significant verband aangetoond tussen het inkomen en het aantal 

uren vrijwilligerswerk. De hypothese wordt dus verworpen. 

Hypothese 9: Als iemand wordt gevraagd om zich vrijwillig in te zetten, dan zal men meer 

uren vrijwilligerswerk verrichten dan wanneer hij hiertoe niet wordt gevraagd. 

Dit verband is statistisch significant gebleken voor de categorieën 5-10 uur, 11-20 en 

meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per week. De hypothese wordt dus aangenomen.  

 

In het volgende model zijn de statistische significante relaties schematisch weergegeven. 

 
Figuur 3: Statistisch significante verbanden Aantal uren vrijwilligerswerk 
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Model 2: Multipele lineaire regressie op de variabele Hoeveelheid informele 

vrijwillige inzet 

De variabele hoeveelheid informele vrijwillige inzet is gemeten door het gemiddelde te 

nemen van de hoeveelheid informele inzet voor familieleden, vrienden, buren en indien 

van toepassing geloofsgenoten en etnische gemeenschap. Daardoor kan de variabele als 

intervalvariabele worden beschouwd. Dit maakt regressieanalyse mogelijk, mits de data 

normaal zijn verdeeld. (Field, 2013). De data van deze afhankelijke variabele zijn 

daarom getest op normale verdeling. De skewness had een waarde van .74 en de 

kurtosis had een waarde van 1.63. Aangezien beide waarden tussen de -1.96 en 1.96 

lagen, verschillen de data dus niet statistisch significant van een normale verdeling 

(Field, 2013). Ook is een Shapiro-Wilk’s test gedaan. Op een statistische statistisch 

significantie van p>.05 zijn de data niet statistisch significant afwijkend van een normale 

verdeling en dus normaal verdeeld. Ook zijn de data van de respondenten onafhankelijk 

van elkaar verkregen. Er is geen gelijke verdeling in de varianties tussen de variabelen. 

Omdat grotendeels wordt voldaan aan de voorwaarden voor parametrische testen 

(Field, 2013), is gekozen toch een multipele lineaire regressieanalyse uit te voeren. 

 

De Adjusted R Square is .118. Dat wil zeggen dat er maar 11,8% verklaard kan worden 

met dit model. Gekeken naar de F-test in Anova is een statistisch significante regressie 

aangetoond, met een F-waarde van 1.637 en de Sig.=.03. Het model is dus in staat een 

statistisch significant verband aan te tonen. Uit de Durbin-Watsontest komt een waarde 

van 1.145. Er moet dus rekening worden gehouden met het risico voor autocorrelatie.    

 

Uit de analyse blijkt dat er een statistisch significante relatie is tussen normen van 

wederkerigheid en hoeveelheid informele vrijwillige inzet (p<.05). Wanneer de normen 

van wederkerigheid toenemen, zal de hoeveelheid informele vrijwillige inzet toenemen 

(B=.113), rekening houdend met verschillen in de andere onafhankelijke variabelen. Ook 

blijkt een statistisch significante relatie tussen bondingsnetwerk en hoeveelheid 

informele vrijwillige inzet (p<.05). Wanneer het bondingsnetwerk stijgt, zal de informele 

vrijwillige inzet toenemen (B=.214). Tot slot is er een statistisch significante relatie 

gevonden tussen gevraagd worden en de hoeveelheid informele vrijwillige inzet (p<.05). 

Wanneer men gevraagd wordt, zal hij zich meer informeel vrijwillig inzetten (B=.143).  

 

Aangezien een regressieanalyse eigenlijk het meest geschikt wanneer zowel de 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen continu zijn, is ervoor gekozen om de 

Pearson’s r correlatie te berekenen van dezelfde onafhankelijke variabelen met 

hoeveelheid informele inzet. De enige statistisch significante correlatie blijkt voor de 

onafhankelijke variabele kosten. Deze correleert negatief met de hoeveelheid informele 

vrijwillige inzet met een Pearson’s r van -.161 bij een alpha van .05. De r-waarde ligt 

redelijk dicht bij 0. Daaruit kan worden geconcludeerd dat er maar een beperkt lineair 

verband is. Voorheen was ook de Spearman’s rangcorrelatie berekend. Daaruit bleek dat 

het bondingnetwerk statistisch significant correleert met de hoeveelheid informele 

vrijwillige inzet met een rs=.238. 



 

    
  56 
   
 

De volgende hypothesen zijn getest en aangenomen of verworpen:  

Hypothese 10: Hoe lager de kosten, hoe meer informele vrijwillige inzet men vertoont.  

Er zit geen statistisch significant verband tussen de kosten en de hoeveelheid informele 

vrijwillige hulp. Deze hypothese wordt dus  verworpen.  

Hypothese 11: Hoe hoger de baten, hoe meer informele vrijwillige inzet men vertoont.  

Er zit geen statistisch significant verband tussen de baten en de hoeveelheid informele 

vrijwillige hulp. Deze hypothese is dus verworpen.  

Hypothese 12: Als er meer normen van wederkerigheid voor iemand gelden, dan zal men 

zich vaker informeel vrijwillig inzetten. 

Er is een statistisch significant positief verband aangetoond tussen normen van 

wederkerigheid en het aantal keren informele vrijwillige inzet. Deze hypothese kan dus 

worden aangenomen.  

Hypothese 13: Als men meer algemeen vertrouwen heeft, zal men zich vaker informeel 

vrijwillig inzetten.  

Er is geen statistisch significant verband gebleken tussen de mate van algemeen 

vertrouwen tussen de hoeveelheid informele vrijwillige inzet. Deze hypothese wordt dus 

verworpen.  

Hypothese 14: Hoe groter bondingnetwerk men heeft, hoeveel vaker hij zich informeel 

vrijwillig zal inzetten. 

Er is een statistisch significant positief tussen het bondingnetwerk en de hoeveelheid 

informele vrijwillige inzet. Deze hypothese kan dus worden aangenomen.  

Hypothese 15: Hoe minder vrije tijd iemand vindt dat hij heeft, hoe minder vaak men  

informele vrijwillige inzet vertoont. 

Er is geen statistisch significant verband tussen de hoeveelheid vrije tijd en de 

hoeveelheid informele vrijwillige inzet. Deze hypothese is dus verworpen.  

Hypothese 16: Hoe hoger het inkomen van het huishouden, hoe minder vaak men zich 

informeel vrijwillig inzet. 

Het inkomen van het huishouden is niet statistisch significant van invloed op de 

hoeveelheid informele vrijwillige inzet. Deze hypothese is dus verworpen. 

Hypothese 17: Hoe groter bridgingnetwerk men heeft, hoe meer informele vrijwillige inzet 

men zal vertonen. 

Dit verband is niet aangetoond. De hypothese kan dus worden verworpen.  

Hypothese 18 : Als men wordt gevraagd om zich in te zetten, dan zal men zich vaker 

informeel vrijwillig inzetten.  

Er is een statistisch significant verband gevonden tussen het gevraagd worden om zich 

vrijwillig in te zetten en de hoeveelheid informele vrijwillige inzet. Deze hypothese 

wordt dus aangenomen. 
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    Figuur 4: Statistisch significante verbanden Hoeveelheid informele vrijwillige inzet 

5.1.3 Vergelijken van gemiddelden  

Voor de beantwoording van enkele hypothesen, zijn de gemiddelden vergeleken. Deze 

zijn gemeten middels de Kruskall Wallis test, de Mann-Whitney U test en de independent 

T-test. Hieronder worden de hypothesen besproken. De modellen staan in bijlage 11.  

 

Vergelijking verdeling baten tussen jongeren (onder de 25 jaar) en ouderen  

Hypothese 19: Voor jongeren onder de 25 jaar, zijn carrièrebaten en menselijke 

kapitaalbaten belangrijker dan andere baten. 

Eerst is de verdeling van de gemiddelden van de baten vergeleken binnen de groep 

jongeren. Op basis van de Kruskall Wallis test is zichtbaar dat de verdeling statistisch 

significant verschilt bij de baten menselijk kapitaal (X2(df)= 12.12(1), p<.01) en carrière 

(Χ2,(df)=38.68(1), p<.01). Bij een alpha van 0,05 zou ook de materiele baten 

(Χ2,(df)=5.23(1), p<.05) signifcant worden beschouwd. Hieruit blijkt dat de verdeling 

verticaal verschilt bij zowel de jongeren als ouderen. De score op menselijk kapitaal, 

carrière en materieel verschillen dus  van de andere baten.  

 

Voorts is met een independent T-test een vergelijking gemaakt van de verschillende 

gemiddelden van de waarden voor jongeren en ouderen. Uit de Levene’s Test voor 

gelijkheid van varianties blijkt dat alleen menselijk kapitaal statistisch significant 

verschilt (F(df)= 3.423(139) en p<.05). Ook carrière verschilt statistisch significant 

(F(df)=.136(139) en p<.05) Door de gemiddelde scores te vergelijken, kan de richting 

worden bepaald. De gemiddelde score van menselijk kapitaal is bij jongeren 3.99 en bij 

mensen boven de 25 jaar 3.48, de gemiddelde score van carrière bij jongeren 3.57 en bij 

mensen boven de 25 jaar 2.1. Jongeren vinden carrière en menselijke kapitaalbaten 

statistisch significant belangrijker dan andere baten, in vergelijking met mensen boven 

de 25 jaar. De hypothese kan dus worden aangenomen.  
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Vergelijking verdeling baten tussen religieus betrokkenen en niet-religieus 

betrokkenen 

Hypothesen 20: Als iemand betrokken is bij een geloofsgemeenschap,  dan is de kans groter 

dat hij de baten sociale goedkeuring en waarden belangrijk vindt. 

Op basis van de Kruskall Wallis test zijn eerst de gemiddelden van de baten bij de 

religieus betrokkenen met elkaar vergeleken. Hier is te zien dat de verdeling statistisch 

significant verschilt bij de baten sociale goedkeuring (X2(df)= 9.82(1), p<.01) en waarden 

(X2(df)= 11.51(1), p<.01) bij een alpha van .01. Bij een alpha van .05 verschilt ook de 

baten persoonlijke ontwikkeling (X2(df)= 6.01(1), p<.01) statistisch significant, daarom 

wordt deze hier als redelijk statistisch significant beschouwd. Dat betekent dat sociale 

goedkeuring en waarden statistisch significant verschillen van andere waarden.  

 

Voorts is deze verdeling vergeleken met de niet-religieus betrokkenen via een 

independent T-test. Uit de Levene’s Test voor gelijkheid van varianties blijkt dat 

waarden statistisch significant verschilt met een F(df)=3.84(139), p<.05. Door de 

gemiddelde scores te vergelijken, kan de richting worden bepaald. De gemiddelde score 

van waarden is bij religieus betrokkenen 4.15 en bij niet-religieus betrokkenen 3.77. 

Religieus betrokkenen vinden waarden dus statistisch significant belangrijker dan 

andere baten, wanneer dit wordt vergeleken met niet-religieus betrokkenen.  

 

Vergelijking etniciteit op vorm vrijwillige inzet 

Hypothese 21: Als iemand een niet-westerse achtergrond heeft, dan zal hij zich eerder 

informeel vrijwillig inzetten dan door vrijwilligerswerk.  

Hiervoor is een Mann-Whitney uitgevoerd. Er is vergeleken of de vorm van vrijwillige 

inzet statistisch significant verschilt bij de niet-westerse allochtonen met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond en de autochtone Nederlanders. Bij een alpha van .005 is geen 

statistisch significant verschil tussen de etnische achtergrond en de verdeling op de 

vorm van vrijwilligerswerk. Bij een alpha van .05 is te zien dat etniciteit alleen redelijk 

statistisch significant van invloed is op de hoeveelheid informele vrijwillig inzet (Z=-

2.030, p<.05). Er is geen statistisch significant verschil aangetoond voor het aantal uren 

vrijwilligerswerk.  

 

Door de gemiddelde scores te vergelijken, kan de richting worden bepaald. De niet-

westerse allochtonen hebben een 2.84 gemiddeld gescoord op aantal keren informele 

vrijwillige inzet. De autochtone Nederlanders hadden een score van 2.55. Er moet echter 

wel de kanttekening worden geplaatst dat de groep niet-westerse allochtonen zeer klein 

was, met een n=19.   

 

Er is inderdaad een statistisch significant verschil gevonden voor de vorm van 

vrijwilligerswerk naar etniciteit. Dit verschil is gevonden in de mate waarin iemand zich 

informeel vrijwillig inzet. Er kan dus gesteld worden dat iemand met een niet-westerse 

achtergrond zich vaker informeel vrijwillig inzet dan iemand met een autochtoon 

Nederlandse achtergrond.  De hypothese is dus aangenomen. 
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5.1.4 Samenhang meten 

Om de samenhang te meten, is een Kendall’s Tau test uitgevoerd. Er is gekozen voor 

Kendall’s Tau, omdat deze de data rangschikt. Het is dus een verdelingsvrije maat voor 

correlatie en de variabelen mogen van ordinaal niveau zijn. 

 

Samenhang bondingnetwerk en gevraagd worden als activatie voor vrijwillige 

inzet 

Hypothese 22: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe vaker men is gevraagd om zich 

vrijwillig in te zetten als activatie voor zijn inzet. 

De Kendall’s Tau heeft een waarde van T=.19 met een significantie van .01. Bij p<.05 is er 

dus een statistisch significante correlatie tussen de grootte van het bondingnetwerk en 

het gevraagd worden als activatie voor iemand zijn vrijwillige inzet. T>0 wat betekent 

dat de correlatie positief is. Deze hypothese kan dus worden aangenomen.  

 

Samenhang bridgingnetwerk en gevraagd worden als activatie voor vrijwillige 

inzet 

Hypothese 23: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe vaker men is gevraagd om zich 

vrijwillig in te zetten als activatie voor zijn inzet. 

De Kendall’s Tau heeft een waarde van T=.034 met een significantie van .656. Bij p<.05 is 

er geen statistisch significante correlatie tussen de grootte van het bridgingnetwerk en 

gevraagd worden als activatie voor vrijwillige inzet. Deze hypothese wordt verworpen.  

 

Samenhang bondingnetwerk en normen van wederkerigheid 

Hypothese 24: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe meer normen van wederkerigheid 

gelden. 

De correlatie krijgt een Kendall’s Tau correlatiewaarde van T=.296 en p<.05. Er is dus 

een statistisch significante correlatie tussen het aantal bondingcontacten en normen van 

wederkerigheid. Deze correlatie is positief. De hypothese kan dus worden aangenomen.  

 

Samenhang bridgingnetwerk en normen van wederkerigheid 

Hypothese 25: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer normen van wederkerigheid 

gelden. 

Het bridgingnetwerk correleert statistisch significant positief met normen van 

wederkerigheid, met een T=.16 en p<.05. Ook is gekeken naar de correlatie tussen het 

aantal lidmaatschappen en de normen van wederkerigheid. Hieruit bleek geen 

statistisch significant effect. De contacten met andere leden verklaren dus vooral de 

correlatie.  Deze hypothese is dus aangenomen en wordt vooral verklaard door de mate 

waarin iemand contacten heeft met andere leden.  

 

Samenhang bondingnetwerk en algemeen vertrouwen 

Hypothese 26: Hoe groter het bondingnetwerk, hoe meer algemeen vertrouwen men heeft. 

De Kendall’s Tau test correlatiecoëfficiënt is T=-.07 bij p>.05. Er is geen statistische 

statistisch significantie. Deze hypothese is dus verworpen. 
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Samenhang bridgingnetwerk en algemeen vertrouwen 

Hypothese 27: Hoe groter het bridgingnetwerk, hoe meer algemeen vertrouwen men heeft. 

De Kendall’s Tau heeft een waarde van T=.16 en p<.05. Er is dus een statistisch 

significante positieve correlatie. Deze hypothese is dus aangenomen.  

5.1.5 Conclusie 

Hieronder is schematisch weergegeven welke verbanden statistisch significant zijn 

gebleken. Eruit blijkt dat het rationele keuzemodel niet in staat was om informele 

vrijwillige inzet te verklaren. Vrijwilligerswerk en informele vrijwillige inzet worden 

door andere factoren verklaard. 

 

Tabel 4: Statistisch significante verbanden 

 

 

Rationele keuzemodel Sociaal kapitaalmodel 

Lagere kosten -> meer vrijwilligerswerk Meer normen van wederkerigheid -> meer 
vrijwilligerswerk 

Lagere kosten -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Meer normen van wederkerigheid -> meer 
informele vrijwillige inzet 

Hogere baten -> meer vrijwilligerswerk Meer algemeen vertrouwen -> meer 
vrijwilligerswerk 

Hogere baten-> meer informele vrijwillige 
inzet 

Meer algemeen vertrouwen -> meer 
informele vrijwillige inzet 

Hoger gezinsinkomen -> meer 
vrijwilligerswerk 

Groter bondingnetwerk -> meer 
vrijwilligerswerk 

Hoger gezinsinkomen -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Groter bondingnetwerk -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Minder vrije tijd -> meer vrijwilligerswerk Groter bridgingnetwerk -> meer 
vrijwilligerswerk 

Meer vrije tijd -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Groter bridgingnetwerk -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Jongeren: menselijke kapitaalbaten en 
carrièrebaten het belangrijkst 

Gevraagd worden-> meer 
vrijwilligerswerk 

Religieus betrokkenen: waardenbaten het 
belangrijkst 

Gevraagd worden -> meer informele 
vrijwillige inzet 

Niet-westerse allochtonen meer informele 
vrijwillige inzet dan autochtonen 

Bondingnetwerk≈gevraagd worden 

≈: statistisch significante samenhang 
 statistisch significant verband 

Bridgingnetwerk≈gevraagd worden 

Bondingnetwerk≈normen van 
wederkerigheid 
Bridgingnetwerk≈normen van 
wederkerigheid 

Bondingnetwerk≈algemeen vertrouwen 
Bridgingnetwerk≈algemeen vertrouwen 
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5.2 Kwalitatieve data vrijwilligers 
Naast de enquête zijn er acht semigestructureerde interviews gehouden met 

vrijwilligers. Hieronder worden de uitkomsten per motivatiemodel besproken. Zo is de 

samenhang in het model duidelijk en blijft het overzichtelijk. Er wordt alleen aandacht 

gegeven aan de factoren die door de vrijwilligers zijn herkend.  

5.2.1 Motivatiefactoren vrijwilligers 

Rationele keuzemodel 

Vier vrijwilligers geven aan dat zij vooraf zorgen hadden of ze onvoldoende 

vaardigheden hadden om bepaalde vrijwilligerstaken uit te voeren. “Ik wist niet zeker of 

ik er wel geschikt voor was. Ik heb verder geen ervaring in de zorg namelijk. Daardoor heb 

ik voorheen wel echt getwijfeld of ik dit wel kon doen” (Vrijwilliger 8, persoonlijke 

communicatie, 19 juni 2014). Ondersteuning door cursussen kan hen dan over de streep 

trekken. “Ik heb een training gehad waarbij ik leerde hoe ik met bepaalde 

gedragsstoornissen moest omgaan. Dat maakte me een stuk zelfverzekerder” (Vrijwilliger 

7, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Één vrijwilliger vond het een belemmering 

dat ze moest solliciteren voor vrijwilligerswerk. Dit vond zij te formeel. Onvoldoende 

vaardigheden en een te formele organisatiecultuur kunnen dus belemmerend werken.  

 

Baten die naar voren komen in de interviews, zijn over het algemeen op waarden 

gericht. “Ik vind het belangrijk om anderen te helpen. Ik ben echt een mensenmens. Het is 

geweldig om anderen te zien lachen. Te zien wat voor plezier ze halen uit wat ik doe” 

(Vrijwilliger 5, persoonlijke communicatie, 18 juni 2014)”. Een andere vrijwilliger 

verwoordde het als “De belangrijkste reden voor mij om vrijwilligerswerk te doen, is dat ik 

bezorgd ben over hoe het gaat in de zorg. Mensen zijn tegenwoordig veel alleen. Ik wil 

graag anderen helpen en hen het gevoel geven dat ze welkom zijn” (Vrijwilliger 2, 

persoonlijke communicatie, 16 juni 2014). Bovendien bleek dat bezig blijven een 

belangrijke baat is voor vrijwilligerswerk. Sommige respondenten zijn vrijwilligerswerk 

gaan doen tijdens hun pensioen. “Ik ben pas vrijwilligerswerk gaan doen, toen ik met 

pensioen ging. Daarvoor had ik geen tijd. Na een jaartje aanlummelen, ben ik gaan kijken 

wat ik kon gaan doen. Ik wilde toch wel actief blijven” (Vrijwilliger 6, persoonlijke 

communicatie, 14 juni 2014).   

 

Sociaal kapitaalmodel 

De normen van wederkerigheid kwamen ook duidelijk terug in de interviews met de 

vrijwilligers. Zij gaven aan dat het voor hen normaal is om te helpen. Een hulpvraag 

afwijzen, is vaak lastig. “Ik vind het heel moeilijk om iemand teleur te stellen. Daardoor ga 

ik ook weleens over mijn eigen grenzen heen. Maar ik probeer ook in karma te geloven: als 

ik iemand help, krijg ik dat misschien ooit terug” (Vrijwilliger 7, persoonlijke 

communicatie, 19 juni 2014). Soms gaat dit ten koste van zichzelf, met bijvoorbeeld een 

burn-out als gevolg. “Ik moet tijd nemen voor mezelf. Doe ik dat niet, dan giet ik mezelf uit. 

Ik ben dan gewoon op. Dus ik heb de regel dat ik maar één keer per dag een ander help” 

(vrijwilliger 4, persoonlijke communicatie, 17 juni 2014).  
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Opvallend is dat de respondenten die het normaal vinden om een ander te helpen, geen 

moeite hebben om hulp aan te bieden. Er is bij hen geen sprake van 

handelsverlegenheid. “Ik vind het niet moeilijk om hulp aan te bieden. Iedereen heeft 

weleens hulp nodig. Ik ook. Ik vertrouw erop dat mensen mij dan ook zullen helpen” 

(Vrijwilliger 8, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014).  

 

De respondenten voelen zich erg betrokken bij hun omgeving. Dit is voor hen belangrijk, 

omdat ze voor een lange tijd gebonden zijn aan deze omgeving. “Buren heb je heel je 

leven. De hulp die ik verleen is vaak voor een kortere duur, maar de verbinding is wel een 

lange termijnverbinding. Ook bij de kerk is dat zo. Dat is prettig, omdat je iedereen beter 

leert kennen” (Vrijwilliger 3, persoonlijke communicatie, 17 juni 2014). Door geregeld 

contact te hebben met de omgeving, raakt men hierbij betrokken. “Voor mij is de kerk 

heel belangrijk om me betrokken te kunnen voelen bij de groep die elke zondag bij elkaar 

komt. Ik ga in principe elke zondag. Ik heb een rol daar waardoor veel mensen mij kennen, 

maar ik ken niet iedereen (Vrijwilliger 1, persoonlijke communicatie, 14 juni 2014).  

 

Gevraagd worden is ook een belangrijke stimulans voor vrijwillige inzet. Vijf 

respondenten geven aan dat zij sommige vrijwillige inzet niet hadden vertoond als ze 

niet waren gevraagd. “Soms moet iemand je op het idee brengen. Ikzelf had eerder niet 

gedacht aan vrijwilligerswerk. Niet dat ik dat niet wilde doen, ik stond er alleen niet bij 

stil” (Vrijwilliger 8, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). De vrijwilligers zijn 

meestal gevraagd door iemand die ze goed kennen. “Toen mijn zus zei dat ze dacht dat dit 

vrijwilligerswerk iets voor mij was, ben ik daar over gaan denken. En ze had gelijk, ik vind 

het geweldig!”(Vrijwilliger 7, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014).  

 

Gekoppeld hieraan kan worden gekeken naar de mate waarin mensen het moeilijk 

vinden om hulp te vragen. “Ik vraag niet snel om hulp. Ik wil het eerst zelf proberen. 

Natuurlijk, als ik echt hulp nodig heb, dan vraag ik dat. Maar ik vraag het dan wel eerst 

aan diegenen die ik goed ken” (Vrijwilliger 8, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). 

Een andere vrijwilliger verwoordde dit als “Je vraagt pas hulp als je verwacht dat iemand 

geen nee zal zeggen” (Vrijwilliger 4, persoonlijke communicatie, 17 juni 2014). Dit kan 

verklaren waarom het bridgingnetwerk geen statistisch significante invloed heeft op de 

mate van gevraagd worden, maar het bondingnetwerk wel. Het bondingnetwerk staat 

vaak dichter bij de respondenten.  

 

Normen van wederkerigheid hangen positief samen met de grootte van het bonding- en 

bridgingnetwerk. Bij veel contact kan het vanzelfsprekend worden om anderen te 

helpen. Om hulp vragen is dan niet meer nodig. “Ik heb een chemokuur gehad, en toen 

kon ik sommige dingen niet meer zelf. Toen kwamen er regelmatig mensen om mij te 

helpen, om schoon te maken, te koken of boodschappen te doen. Daar hoefde ik niet eens 

om te vragen” (Vrijwilliger 4, persoonlijke communicatie, 17 juni 2014).  
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In de interviews is ook gevraagd naar algemeen vertrouwen. Het verband tussen het 

bridgingnetwerk en de mate waarin men elkaar vertrouwt, wordt op de volgende 

manier verduidelijkt. “Gelukkig is het mij nog niet overkomen dat iemand misbruik van 

mijn vertrouwen heeft gemaakt. Ik ken zoveel mensen en blijkbaar zijn dat allemaal goede 

mensen. Dan kan ik er dus vanuit gaan dat de rest dat ook is” (Vrijwilliger 6, persoonlijke 

communicatie, 20 juni 2014).  

5.2.2 Procesfactoren vooraf aan vrijwillige inzet 

In deze paragraaf wordt besproken of de vrijwilligers de procesfactoren vooraf aan hun 

vrijwillige inzet herkennen en belangrijk vinden. Deze factoren zijn vraag- en 

handelsverlegenheid en framing.  

 

Om hulp vragen is lastig. Dit heeft vaak te maken met een gevoel van schaamte. “Ik zou 

mensen niet vragen om mij te verzorgen, daar zou ik professionals voor zoeken. Bij het huis 

schoonmaken, zou ik ook nee zeggen. Mensen hoeven niet mijn rotzooi te zien of wat er in 

mijn prullenbak zit” (Vrijwilliger 1, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Eén 

respondent aangeeft dat hij hier gemakkelijker in is geworden door een heftige 

gebeurtenis in zijn leven. Toen heeft hij geleerd dat het soms noodzakelijk is om hulp te 

vragen. Vraagverlegenheid wordt dus in grote mate herkend.  

 

De respondenten geven aan geen moeite te hebben met het aanbieden van hulp. “Ik 

realiseer me dat mensen graag de zaken eerst zelf willen proberen, maar als ik zie dat 

iemand al een ruime tijd de zaken zelf probeert en het lukt niet, dan bied ik hulp aan. 

Iemand kan altijd nee zeggen en het voorstel komt uit een goed hart” (Vrijwilliger 8, 

persoonlijke communicatie, 18 juni 2014). Ook wordt de kerk of moskee regelmatig 

genoemd als  plek  waar zij hulpvragen signaleren en daar op reageren.  

 

De vrijwilligers begrijpen dat er bezuinigd wordt in de zorg, omdat de zorgkosten hard 

stijgen. Wel vragen ze zich af of het haalbaar is om men meer voor elkaar te laten zorgen. 

“Vroeger was het zorgen voor elkaar veel vanzelfsprekender. Toen ging het beter met 

Nederland en ging iedereen overal geld omvragen. Nu willen we dus weer terug naar hoe 

het vroeger was, wat lastig is. Mensen zeggen nu: ‘Als ik niet meer betaald krijg, dan doe ik 

het ook niet’” (Vrijwilliger 3, persoonlijke communicatie, 16 juni 2014). De vrijwilligers 

uiten zorgen over de benodigde cultuurverandering en het gebrek aan oog voor de 

schaamte die bij een hulpvraag komt kijken. “Als je geen zorgtype bent, dan mijd je 

zorgbehoevende mensen eerder. En mensen vragen niet snel om hulp. Dus als het niet goed 

gaat met iemand die je niet of niet goed kent, dan zie je dat te laat” (Vrijwilliger 1, 

persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Verder voelen de vrijwilligers zich niet 

persoonlijk aangesproken om meer voor een ander te doen, omdat zij al veel doen of 

zichzelf niet geschikt vinden voor zorgtaken. Het frame sluit dus beperkt aan bij de 

belevingswereld van de vrijwilligers. 
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5.2.3 Procesfactoren tijdens vrijwillige inzet 

De procesfactoren die hier worden besproken zijn de koppeling met competenties, de 

wensen van de moderne vrijwilliger, het balans in eigenaarschap, waardering, 

bureaucratie en de aanwezigheid van professionals. Een ruime meerderheid van de 

respondenten geeft aan dat het niet zozeer belangrijk is dat ze iets doen waar ze goed in 

zijn, maar dat het belangrijker is dat ze iets doen wat bij hun passie past. “Zo is er 

gevraagd of ik me wilde bezighouden met de kwaliteitsbewaking. Dit heb ik al in mijn werk 

ook moeten doen en toen was het verplicht. Ik wil nu de dingen blijven doen die ik ook echt 

leuk vind” (Vrijwilliger 2, persoonlijke communicatie, 16 juni 2014). Ook ontwikkeling is 

belangrijk. “Voor mij geldt wel dat wanneer mijn eigen ontwikkeling erbij stopt, ik er op 

ben uitgekeken. Ik vind het belangrijk om mijn grenzen te verleggen en kennis op te doen, 

net als nieuwe contacten” (Vrijwilliger 1, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). De 

respondenten vinden overigens dat ze iets doen wat bij hen past. Het is dus belangrijker 

dat de inzet past bij wat de vrijwilliger leuk vindt, dan bij wat hij kan.  

 

De wensen van de moderne vrijwilliger zijn verwoord als korte termijnprojecten, 

duidelijke rollen en begrensd contact. De vrijwillige inzet  is bij alle vrijwilligers voor 

een langere periode. Zij zien hier veel voordelen van, zoals het begrijpen hoe een 

organisatie in elkaar zit en het opbouwen van expertise. “Door te putten uit ervaringen 

van anderen, kan ik denk ik beter helpen. Dat leer je op de lange termijn” (Vrijwilliger 8, 

persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Het is daarnaast prettig om een duidelijke rol 

te hebben, wat door middel van vrijwilligerscontracten vaak wordt geregeld. De 

begrenzing van contact vinden vrijwilligers erg belangrijk. Zij geven aan dat het soms 

lastig is om als vrijwilliger een grens te stellen aan de hulp die je verleent. Door regels te 

stellen, kan dit wel. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken hoeveel tijd men per cliënt kan 

besteden en hoeveel privégegevens men aan de cliënt kan verstrekken. “Er werd gezegd 

dat ik mijn privételefoonnummer niet moest geven. Ik heb dat ooit toch gedaan, toen ik het 

belangrijk vond om bereikbaar te zijn. Later werd ik opgebeld door iemand om te vragen 

wie ik was, dat was vervelend” (Vrijwilliger 5, persoonlijke communicatie, 18 juni 2014).  

 

Balans in eigenaarschap is opgebouwd uit het dragen van verantwoordelijkheid, de 

ruimte hebben voor nieuwe ideeën en de ruimte hebben om de eigen inzet vorm te 

geven. De meeste vrijwilligers geven aan de ruimte te hebben om hun inzet vorm te 

geven en ideeën aan te dragen, wat zij belangrijk vinden. Voor het juiste balans is het erg 

belangrijk dat professionals aanwezig zijn. “Laatst werd er iemand erg agressief en begon 

met stoelen te gooien. Ik had geen idee wat ik moest doen en wist niet wie ik kon bereiken. 

Ik kon wel iemand bellen, maar die zou dan pas veel later bij me kunnen zijn” (Vrijwilliger 

8, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Een andere respondent herkent dit ook. “Ik 

zie dat het aantal professionals steeds magerder is. De professionals die er wel zijn, werken 

zich kapot. En de problematiek van de psychiatrische patiënten wordt erger” (Vrijwilliger 

2, persoonlijke communicatie, 16 juni 2014). De professionals fungeren als een 

vraagbaak zodat de vrijwilligers weten wat er van hen wordt verwacht. Door het 

wegvallen van professionals wordt de grens van de rol van vrijwilligers vager. 
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De meeste vrijwilligers voelen zich gewaardeerd, vooral van de mensen die zij helpen. 

Ook vinden de respondenten het prettig dat zij continu horen dat hun inzet belangrijk is. 

“Ik wil gewoon als mens worden aangesproken. Ik wil van ze horen dat ze blij zijn met wat 

ik doe en interesse hebben in wie ik ben. Heerlijk als ze vragen hoe het gaat met mijn gezin, 

bijvoorbeeld” (Vrijwilliger 7, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Twee 

vrijwilligers zouden willen dat er meer waardering komt vanuit de gemeente. “Het zou 

fijn zijn als ze contact zouden opnemen om te vragen hoe het gaat en wat we doen” 

(Vrijwilliger 2, persoonlijke communicatie, 16 juni, 2014). Ook wordt aangegeven dat de 

toon waarop de gemeente communiceert, niet altijd prettig is. “Ze waarderen ons alleen 

als ze ons nodig hebben. Dan zitten we in een overleg en dan vragen ze: ‘Denk je dat je nog 

nodig bent?’” (Vrijwilliger 9, persoonlijke communicatie, 8 juni 2014).  

 

Regelgeving kan de inzet vergemakkelijken, mits het nut van de regels duidelijk is. 

Meestal worden voordelen gezien van regels. Zo krijgen vrijwilligers gedragscodes 

voorgelegd, waardoor het gemakkelijker te bepalen is welke rol de vrijwilliger op zich 

moet nemen. “Laatst werd een vrijwilliger gevraagd om een patiënt naar de toilet 

brengen. Dat kan eigenlijk niet, dat hoort niet bij ons takenpakket. Dan zijn de 

gedragscodes erg handig” (Vrijwilliger 2, persoonlijke communicatie, 16 juni 2014). Ook 

voor het tekenen van een Verklaring Omtrent Gedrag is begrip, omdat de vrijwilligers 

begrijpen dat ze met kwetsbare mensen werken. Als het nut van de regels niet wordt 

ingezien, verandert het beeld. “Ze vertrouwden mij niet makkelijk iets toe, doordat er 

allerlei eisen werden gesteld. Soms vond ik dat er veel te moeilijk werd gedaan” 

(Vrijwilliger 1, persoonlijke communicatie, 19 juni 2014). Een andere vrijwilliger gaf aan 

voor haar inzet te moeten solliciteren en het hier niet mee eens te zijn.  

 5.2.3 Conclusie: kwantitatieve en kwalitatieve analyse gecombineerd   

In de conclusie worden de uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van 

de vrijwilligers gecombineerd. De kwalitatieve interviews geven een interpretatie van 

de kwantitatieve uitkomsten. Daardoor wordt een vollediger beeld gegeven waarom 

bepaalde factoren statistisch significant zijn in het verklaren van vrijwillige inzet. 

Doordat de vrijwilligers die zijn geïnterviewd, ook de enquête hebben ingevuld, is zeker 

dat zij een interpretatie kunnen geven van de uitkomsten van de enquête.  

 

De schaal van kosten blijkt niet statistisch significant van invloed op vrijwillige inzet. 

Wellicht zijn andere kosten beter in staat om de inzet te verklaren. In de interviews 

kwam naar voren dat onvoldoende vaardigheden of een te formele organisatiecultuur 

belemmerend kan zijn voor vrijwilligers, als het gaat om vrijwilligerswerk. Bij informele 

vrijwillige inzet worden vrijwilligers soms tegengehouden door handelsverlegenheid. 

Hulpbehoeftes zijn verder niet altijd duidelijk door vraagverlegenheid. De baten waren 

statistisch significant in het verklaren van vrijwilligerswerk. Uit de interviews blijkt ook 

bezig zijn als baat. Dit kan een goede toevoeging zijn voor de schaal van baten.  
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Ook kan dit verklaren waarom er een negatieve relatie is tussen vrije tijd en vrijwillige 

inzet. De respondenten hechten dus weinig waarde aan het hebben van vrije tijd en 

willen liever bezig zijn. Op informele vrijwillige inzet waren de baten echter niet van 

invloed. Hieruit kan worden afgeleid dat men bij informele vrijwillige inzet een andere 

afweging maakt dan bij vrijwilligerswerk. 

 

Informele vrijwillige inzet wordt beter verklaard door het sociaal kapitaalmodel. Het 

bondingnetwerk verklaarde dit bijvoorbeeld. De respondenten gaven aan dat zij het 

gemakkelijker vinden om hulp aan te bieden en te vragen aan iemand die zij goed 

kennen. Bij een uitgebreider bondingnetwerk heeft men meer contacten waar aan 

eventueel hulp kan worden aangeboden of gevraagd. Gevraagd worden is immers een 

belangrijke activator gebleken.   

 

De respondenten vinden het ook normaal om een ander te helpen en dit wordt soms van 

hen verwacht. Dit zijn normen van wederkerigheid. Diegenen die het normaal vinden om 

iemand te helpen, geven ook aan dat ze het niet moeilijk vinden om hulp aan te bieden. 

Zij kennen dus een lage handelsverlegenheid. Dit illustreert waarom er een positief 

verband is tussen normen van wederkerigheid en informele vrijwillige inzet.  

 

In het proces vooraf aan vrijwillige inzet, wordt herkend dat om hulp vragen lastig is. 

Daarnaast willen de vrijwilligers niet hetzelfde als professionals doen. Ze willen doen 

wat zij leuk vinden en hechten waarde aan het aanwezig zijn van professionals. Tijdens 

vrijwillige inzet hebben vrijwilligers moeite met het stellen van grenzen. Daar willen ze 

meer begeleiding bij. Ook hechten ze veel waarde aan persoonlijke waardering, waarbij 

soms verbeterpunten zitten. Regelgeving werkt niet belemmerend, mits de noodzaak 

ervan duidelijk is. Tot slot voelen de vrijwilligers zich niet aangesproken door het frame 

dat de burger meer voor elkaar moet gaan zorgen 

 

5.3 Data-analyse jongeren 

In dit deel worden de data van de jongeren besproken. De factoren worden besproken 

die voor deze doelgroep zijn opgevallen in vergelijking met de vrijwilligers. Er zijn er 

zeven interviews afgenomen met jongeren, waarvan vier interviews met meisjes en drie 

interviews met jongens. De jongste waren 17 jaar en de oudste 24. De respondenten 

komen van het middelbaar onderwijs, het mbo, het HBO of de universiteit.  

5.3.1 Vrijwillige inzet 

Twee van de zeven jongeren doet weleens vrijwilligerswerk. Eén van de respondenten is 

actief bij haar hockeyvereniging voor omgerekend drie uur per maand. Zij is daarvoor 

gevraagd en geeft aan dat ze het anders niet had gedaan. De tweede besteedt meer tijd 

aan vrijwilligerswerk voor het Leger des Heil en een stichting voor kinderen met een 

moeilijke start. Hij is ongeveer twintig uur per maand actief als vrijwilliger. 
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Informele vrijwillige inzet verlenen de jongeren wel aan de familie en vrienden, maar 

nauwelijks aan buren. Eén van de respondenten geeft wel aan dat buren worden 

geholpen (Jongere 4, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). De jongeren geven aan 

dat dit te maken heeft met een onduidelijke hulpvraag. “Mensen houden dat toch een 

beetje voor zichzelf. Je gaat niet met een bord lopen waar op staat: ik heb hulp nodig, ik red 

het niet alleen” (Jongere 3, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014).  

 

De respondenten worden gevraagd door ouders, de sportvereniging of de 

studievereniging om zich actief in te zetten. In de gevallen dat ouders zich ergens actief 

voor inzetten, is te zien dat de kinderen zich ook betrokken voelen bij dit doel. Dit geldt 

voor het Leger Des Heil en de Hartstichting. De respondenten die geen vrijwilligerswerk 

doen, geven aan dat ze er nooit over hebben gedacht en dat ze er niet voor zijn gevraagd.  

Dit komt overeen met de bevinding uit de enquête dat het erg belangrijk is om te 

worden gevraagd om je vrijwillig in te zetten.  

5.3.2 Rationele keuzemodel 

Het rationele keuzemodel bestaat uit kosten en baten. Er zijn twee kosten die in de 

interviews met de jongeren regelmatig worden genoemd. Drie jongeren geven aan dat 

zij niet flexibel genoeg zijn om zich vrijwillig in te zetten. Dit heeft vooral te maken met 

de roosters van jongeren. De jongeren realiseren zich dat ze over niet al te lange tijd 

waarschijnlijk zullen verhuizen naar een andere plaats voor hun studie. “En wat ook 

speelt is dat mijn rooster natuurlijk steeds verandert. Als ik een dag in de week ergens zou 

helpen, ja, dat kan gewoon niet altijd dezelfde dag zijn” (Jongere 2, persoonlijke 

communicatie, 28 mei 2014). Ook informatie komt naar voren als een belangrijke 

belemmering. Drie respondenten gaven aan dat zij niet weten wat ze kunnen doen.  “Ik 

weet ook niet zo goed wat mogelijk is. Volgens mij doen volwassenen meer 

vrijwilligerswerk. Ik weet niet zo goed wat er voor kinderen zegmaar, of tieners dan, 

mogelijk is” (Jongere 5, persoonlijke communicatie, 29 mei 2014).  Ze denken 

voornamelijk aan collecteren als  vrijwilligerswerk. Interessant is dat in de algemene 

enquête deze kosten niet als het meest belemmerend naar voren zijn gekomen. Wat voor 

de jongeren dus als kosten wordt gezien, wijkt af van de enquête.  

 

Uit de enquête kwam naar voren dat jongeren de carrière- en menselijke kapitaalbaten 

significant belangrijker vinden dan andere baten. Menselijk kapitaal, het nieuwe 

ervaringen opdoen en sterke kanten ontdekken, blijkt uit de enquête de meest 

belangrijke baat te zijn voor jongeren, belangrijker dan andere respondenten het vinden. 

“Het is een goede manier om erachter te komen waar je hart ligt en waar je goed in bent. Ik 

merk bijvoorbeeld dat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken, omdat die ergens 

iets puurs hebben” (Jongere 4, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). Een andere 

jongere heeft samenwerkingsvaardigheden geleerd (Jongere 7, persoonlijke 

communicatie, 29 mei 2014). In tegenstelling tot het beeld uit de enquête, wordt door de 

respondenten niet genoemd dat carrièrebaten belangrijk voor hen zijn.  
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Daarnaast speelt sociale goedkeuring voor vier van de zeven jongeren een rol. Zij geven 

aan dat hun omgeving het belangrijk vindt dat zij een ander helpen, maar dat dit niet 

geldt voor georganiseerd vrijwilligerswerk. “Ik denk dat iedereen die dichtbij mij staat 

daar hetzelfde over denkt. Voor je familie en vrienden doe je alles, maar niet voor iedereen. 

Ik heb ook maar beperkte tijd en dat heeft de rest ook.” (Jongere 6, persoonlijke 

communicatie, 28 mei 2014).  

 

Net als uit het algemene beeld van de enquête bleek, zijn waarden belangrijk. Eén van de 

respondenten verwoordde dit als volgt: “Omdat ik graag anderen help. Ik denk dat veel 

mensen het zelf niet redden en ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een samenleving 

die wel naar elkaar omkijkt. Daar wil ik deel van uitmaken” (Jongere 4, persoonlijke 

communicatie, 28 mei 2014). Een andere respondent verwoordt dit als volgt: “Ik vind het 

belangrijk om diegenen te helpen die hulp nodig hebben. Als ik bijvoorbeeld op het nieuws 

hoor over wat er allemaal gebeurt, dan breekt dat soms echt mijn hart” (Jongere 7, 

persoonlijke communicatie, 29 mei, 2014). Dit hebben zij met hun opvoeding 

meegekregen. “Ik ben wel opgevoed met dat je altijd anderen moet helpen. Dat is 

vanzelfsprekend voor mij” (Jongere 6, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). 

5.3.3 Sociaal kapitaalmodel 

Opvallend is dat de jongeren hun familie en vrienden net zo belangrijk vinden. Met beide 

zijn ze erg hecht en bij beide kunnen ze terecht. “Voor mijn familie en vrienden doe ik 

alles. Die ken ik goed, spreek ik vaak. Die zijn zo belangrijk voor me!” (Jongere 3, 

persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). Bij buurtgenoten voelen de jongeren zich een 

stuk minder betrokken. Dit heeft te maken met verhuizingen in de buurt, of van de 

respondent zelf. “Ik moet zeggen dat ik onze buren ook niet echt ken. We zijn een paar jaar 

geleden naar deze buurt verhuisd. Ik zou de buren die echt naast mij wonen wel herkennen, 

maar de rest vraag ik me af “ (Jongere 6, persoonlijke communicatie, 29 mei 2014).  In 

vergelijking met de enquête hebben de jongeren een kleiner bondingnetwerk.  

 

Hoewel de jongeren wel lid zijn van sportclubs en studieverenigingen, geeft het 

merendeel aan weinig contact te onderhouden met de andere leden, waardoor het 

belang van deze netwerken voor de jongeren laag is. “Ik vind het niet echt belangrijk dat 

ik lid ben van die sportclub. Ik spreek daar ook eigenlijk niemand verder dan diegenen die 

ik al ken en waarmee ik ga sporten” (Jongere 3, persoonlijke communicatie 28 mei 2014). 

Eén respondent is kerkelijk en lid van het Leger des Heils. Het betekent voor mij dat ik  

me echt betrokken voel bij die organisaties. Het is meer dan een plek waar ik af en toe kom, 

ik sta achter de visie, achter de idealen en de principes. Het is een plek waar ik me mee 

identificeer” (Jongere 4, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014).  In vergelijking met 

de enquête hebben de jongeren een kleiner bridgingnetwerk. 
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Het helpen van familie en vrienden is voor de respondenten vanzelfsprekend. Over deze 

groepen wordt ook aangegeven dat de omgeving dit normaal vindt. “Natuurlijk help ik 

mijn vrienden. Daar ben je vrienden voor”(Jongere 5, persoonlijke communicatie, 29 mei 

2014).  Het helpen van mensen buiten de directe omgeving, is voor de jongeren echter 

geen vanzelfsprekendheid, maar eerder iets waarvan de meeste jongeren aangeven dit 

moeilijk te vinden. “Ik denk dan toch snel: zit die man wel op mij te wachten? 

Waarschijnlijk heeft hij ook gewoon familie en vrienden die klaar voor hem staan. Dan 

heeft hij mij niet nodig” (Jongere 3, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). 

5.3.4 Procesfactoren vooraf aan de vrijwillige inzet 

In het procesfactoren vooraf zijn handelsverlegenheid, vraagverlegenheid en framing 

bekeken. Dit waren de procesfactoren waarvan verwacht werd dat ze van invloed 

zouden zijn op de keuze om daadwerkelijk te helpen. In de interviews met de 

vrijwilligers bleken de procesfactoren te kunnen verklaren waarom bepaalde verbanden 

in de enquête statistisch significant zijn. Hoe de jongeren deze procesfactoren ervaren, 

wordt hier besproken om deze te vergelijken met de ervaring van de vrijwilligers.  

 

Alle zeven jongeren ervaren handelsverlegenheid als iemand verder van hen afstaat. 

“Onbekenden zou ik ook wel willen helpen, maar ik moet zeggen dat ik het nooit vraag. 

Misschien ben ik te veel in mijn eigen wereldje om door te hebben dat zij hulp nodig 

hebben, ik weet het niet” (Jongere 2, persoonlijke communicatie, 28 mei 2014). Een 

andere jongere zegt: “Het moet wel zo zijn dat  ik het idee heb dat ik ook daadwerkelijk 

kan helpen en die ander er behoefte aan heeft. Dus een buurman die ik vaag ken, nee dat 

vind ik dan wel moeilijker” (Jongere 7, persoonlijke communicatie, 29 mei 2014).  

 

Bij vraagverlegenheid ligt een genuanceerder beeld. De jongeren vinden om hulp vragen 

lastig, omdat ze zich dan dom of afhankelijk voelen en anderen niet tot last willen zijn. 

“Ik wil liever niet dom overkomen. Als ik hulp nodig heb, dan is dat meestal voor school. En 

ik ben dan bang dat als iemand het mij uitlegt, dat ik het dan nog niet snap. En dan zou ik 

me wel schamen” (Jongere 1, persoonlijke communicatie, 27 mei 2014). “Ik vind het soms 

best moeilijk om hulp te vragen. Ik wil het gewoon allemaal zelf kunnen. Ik ben wel een 

beetje trots, dus dan is het moeilijk toe te geven dat iets je niet helemaal goed afgaat” 

(Jongere 5, persoonlijke communicatie, 29 mei 2014).  

 

Bij framing is gekeken of  de jongeren het eens waren met de boodschap De overheid 

treedt terug en de burger dient actiever zorg te dragen voor zijn eigen welzijn en dat van 

anderen. Burgers moeten meer voor elkaar zorgen. De jongeren zijn niet overtuigd. 

“Kinderen moeten gewoon blijven langsgaan, ook al wonen ouders niet om de hoek.  Maar 

ik vraag me af of je moet verwachten dat mensen gewoon bij vreemden langsgaan om te 

vragen of ze helpen met schoonmaken” (Jongere 5, persoonlijke communicatie, 29 mei 

2014).  Twee jongeren vinden dat  de bezuinigingen komen door fouten van de overheid 

en dat de burger dit  niet zou hoeven op te lossen (Jongeren 1 & 3, persoonlijke 

communicatie, 27 & 28 mei 2014).  
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5.3.5 Conclusie 

De jongeren doen weinig vrijwilligerswerk, doordat ze veel flexibiliteit nodig hebben en 

te weinig informatie hebben over vormen van vrijwilligerswerk. Die informatie hebben 

ze niet, omdat ze niet door organisaties worden gevraagd om zich in te zetten. Informele 

vrijwillige inzet is beperkt tot familie en vrienden. Normen van wederkerigheid gelden 

dan ook enkel voor deze groepen.  De jongeren geven aan dat het moeilijk is om hulp aan 

te bieden omdat ze niet weten of de ander op hen zit te wachten. Dit geldt vooral bij 

diegenen die ze niet goed kennen. Het bondingnetwerk van jongeren is beperkt tot 

contact met familie en vrienden, wat betekent dat hulp bieden aan mensen buiten deze 

groepen, lastig is. Met buren of religieuze gemeenschap hebben ze overwegend weinig 

contact. Ook contacten met leden van organisaties vinden de jongeren niet belangrijk. 

Zelf vinden ze het lastig om hulp te vragen, omdat ze de ander niet tot last willen zijn of 

dom willen overkomen.  

 

5.4 Data-analyse niet-westerse allochtonen 
In dit deel worden de data van de niet-westerse allochtonen geanalyseerd. Er zijn in 

totaal 10 interviews gehouden. Drie van de tien interviews waren groepsinterviews, 

waardoor in totaal negentien respondenten zijn gesproken. In totaal is er met vier 

vrouwen gesproken, allen van Turkse afkomst. Daarnaast is gesproken met dertien 

mannen, waarvan drie van Marokkaanse afkomst en de rest van Turkse afkomst.  

5.4.1 Vrijwillige inzet 

Van de negentien niet-westerse allochtonen, zijn negen mensen actief in het 

georganiseerde vrijwilligerswerk. De sectoren waarin zij actief zijn, zijn vrij divers. Zo 

zijn ze actief in besturen, sportverenigingen, zelforganisaties en bij de moskee. Uit de 

statistische analyse bleek dat geen significant verschil in hoeveelheid vrijwilligerswerk 

tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse allochtonen.  

 

Informele vrijwillige inzet vertonen de respondenten volop. Uit de enquête bleek al dat 

niet-westerse allochtonen zich meer informeel vrijwillig inzetten dan autochtone 

Nederlanders. Vier respondenten hebben nu of in het verleden mantelzorg verleend. De 

mogelijk grote belasting hiervan voor hun eigen dagelijkse leven, werd geaccepteerd. “Je 

moet wel dingen opofferen. Maar het is ook niet zomaar iemand, het zijn wel je ouders. Je 

kunt niet zomaar zeggen: ‘ik moet weer weg, ik moet werken’” (Niet-westerse allochtoon 

2, persoonlijke communicatie, 22 mei 2014).  Ook vrienden, buren, kennissen en zelfs 

vreemden worden veel geholpen. “Het maakt dan niet uit of we gevraagd worden door 

een Nederlander of door iemand met een Turkse achtergrond. We willen juist een 

voorbeeld zijn en laten zien dat allochtonen niet slecht zijn” (Niet-westerse allochtoon 6.3, 

persoonlijke communicatie, 10 juni 2014).  Er wordt onder meer geld geleend, geholpen 

met het invullen van formulieren, meegegaan naar afspraken als tolk of klusjes in huis 

gedaan. Zo nodig worden daar andere afspraken voor verzet.  
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De respondenten worden geactiveerd om georganiseerd vrijwilligerswerk te doen, 

doordat zij worden gevraagd om te helpen. Dit komt overeen met het beeld dat uit de 

enquête bleek. “Via mijn broer ben ik dit gaan doen. Hij stelde voor om de bijles op te 

zetten. Dus ik dacht: laten we dit doen! En ik ben aan de slag gegaan’’ (Niet-westerse 

allochtoon 8, persoonlijke communicatie, 6 juni 2014). Ze worden gevraagd door familie, 

vrienden en in twee gevallen, door de werkgever. Voor de informele vrijwillige inzet 

geldt dat de respondenten vaak  worden gevraagd, maar ook zelf hulp aanbieden.  

5.4.2 Rationele keuzemodel 

Kosten vrijwillige inzet 

Te weinig vrije tijd is geen belemmering. Hoewel sommige niet-westerse allochtonen 

weinig tijd hebben, komt in vijf interviews naar voren komt dat de niet-westerse 

allochtonen actief willen zijn. Zij geven aan dat het voor hen belangrijk is om bezig te 

blijven en niet stil te zitten. Dat betekent dat ze liever hun tijd nuttig willen besteden, 

dan deze tijd vrij te hebben “Dat komt ook vanuit mijn geloof. Een lui mens is niet goed, je 

moet actief blijven” (Niet-westerse allochtoon 5, persoonlijke communicatie, 8 juni 

2014).  Hierdoor wordt de verwachting geschept dat deze respondenten met minder 

vrije tijd genoegen nemen.  

 

Twee niet-westerse allochtonen ervaren een sociale drempel als belemmering om 

georganiseerd vrijwilligerswerk te doen. “Ik weet niet zo goed of ze op mij zitten te 

wachten. Misschien zoeken ze wel gewoon Nederlanders” (Niet-westerse allochtoon 5, 

persoonlijke communicatie, 29 mei 2014). Een andere respondent geeft aan: “Nou, 

doordat ik ze niet ken, weet ik ook niet of ze wel op mij zitten te wachten” (Niet-westerse 

allochtoon 10, persoonlijke communicatie, 13 juni 2014), Hieruit blijkt een twijfel of 

niet-westerse allochtonen wel welkom zijn bij organisaties. Hieraan gekoppeld, speelt 

een onduidelijke hulpvraag, mits het gaat om georganiseerd vrijwilligerswerk. Vijf niet-

westerse allochtonen geven aan dat zij niet worden gevraagd door organisaties. “Tijdens 

mijn studie tijd was ik met andere dingen bezig en heb ik daar niet eens aan gedacht. 

Misschien dat ik het wel had gedaan als iemand mij toen had gevraagd”.  (Niet-westerse 

allochtoon 1, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2014). Eén respondent oppert hoe hij 

het beste gevraagd kan worden: “Ik spreek best vaak mensen uit de buurt in cafés of bij 

Turkse of Marokkaanse winkels. Ga daar gewoon eens praten. Of benader mensen via de 

school van hun kinderen. (Niet-westerse allochtoon 3, persoonlijke communicatie, 29 mei 

2014).” 

 

Daarnaast komt in vier interviews een negatief beeld van vrijwilligerswerk naar voren. 

“Bij vrijwilligerswerk dan denk ik aan schoonmaken, aan dingen die niet leuk zijn en waar 

je dan niet voor betaald krijgt” (Niet-westerse allochtoon 9, persoonlijke communicatie, 

2 juni 2014). “Ze kunnen ook misbruik van je maken. Dan mag je alle rotklusjes gaan 

opknappen” (Niet-westerse allochtoon 2, persoonlijke communicatie 22 mei 2014). De 

sociale drempel en het negatieve beeld van vrijwilligerswerk werden niet door de 

vrijwilligers herkend als belemmering. 
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Baten vrijwillige inzet 

Waarden en menselijk kapitaal worden het meest herkend door de niet-westerse 

allochtonen als baten bij vrijwillige inzet. Wat betreft waarden wordt door vier 

respondenten aangegeven dat het voelt als een plicht om een ander te helpen. Het 

helpen van kwetsbaren of minder bedeelden wordt als zeer belangrijk geacht door 

zeven respondenten. “Ik help deze kinderen graag, omdat ze dat nodig hebben. Ze krijgen 

soms weinig Nederlands mee thuis. Ik probeer ze dan iets mee te geven” (Niet-westerse 

allochtoon 8, persoonlijke communicatie, 6 juni 2014). Geloof is een belangrijke directe 

motivator. “Ik geloof dat ik door nu mijn medemens te helpen, ik daarvoor beloond wordt 

in het hiernamaals” (Niet-westerse allochtoon 7.1, persoonlijke communicatie, 8 juni 

2014). Voor anderen geldt dat ze het belangrijk vinden om bij de moskee te helpen. 

Menselijk kapitaal is ook belangrijk voor de respondenten, omdat zij liever niet stil 

zitten, maar actief bezig zijn. Dit beeld komt overeen met het algemene beeld uit de 

enquête. De baten voor vrijwilligerswerk van niet-westerse allochtonen wijken dus niet 

af. Ook de koppeling met datgene waar de respondenten goed in zijn, is belangrijk. 

“Bovendien hebben we allemaal eigenschappen die ons uniek maken, de een is goed met 

cijfers, de ander heeft leiderschapskwaliteiten. Dat maakt ons geschikt hiervoor” (Niet-

westerse allochtoon 7.3, persoonlijke communicatie, 08 juni 2014).  

 

Sociale goedkeuring speelt een rol als het gaat om informele vrijwillige inzet. Voor de 

niet-westerse allochtonen is het normaal om anderen te helpen en dit wordt van hen 

verwacht. “In onze cultuur is het helpen van anderen een plicht. Het is gek als je dat niet 

zou doen. Ik denk dat mijn familie dat niet zou begrijpen” (Niet-westerse allochtoon 3, 

persoonlijke communicatie, 29 mei 2014). Het is dan ook lastig om ‘nee’ te zeggen, 

wanneer aan hen om hulp wordt gevraagd. Sociale goedkeuring bij informele inzet is dus 

erg belangrijk.   

5.4.3 Sociaal kapitaalmodel 

De respondenten hebben een groot en hecht bondingsnetwerk. Ze zijn erg hecht met 

hun familie. Dat blijkt uit de frequentie van het contact met de familie en uit wat ze voor 

hun familie over hebben. “In onze cultuur zorgen wij voor onze ouderen. Ik zorg ook voor 

mijn ouders. Die wonen niet bij mij, maar wel bij mij in de buurt. Ik zie ze bijna iedere dag. 

Als ze iets nodig hebben, hoeven ze dat maar te vragen. Ik denk dat daar het grote verschil 

in zit als je het vergelijkt met de Nederlanders” (Niet-westerse allochtoon 3, persoonlijke 

communicatie, 29 mei 2014). Ook met de vrienden zijn de respondenten hecht, maar wel 

minder hecht als met de familie. “Onze vrienden komen na onze familie” (Niet-westerse 

allochtoon 6.3, persoonlijke communicatie, 10 juni 2014). De meeste respondenten 

staan tevens dicht bij de buren. “Wij hebben bijvoorbeeld heel goed contact met onze 

Nederlandse buren. Zo goed dat zij hun auto aan ons te leen aanboden, zodat wij daarmee 

in de zomer naar Turkije konden rijden. Daar blijkt wel  echt vertrouwen uit” (Niet-

westerse allochtoon 7.3, persoonlijke communicatie, 8 juni 2014).  

 



 

    
  73 
   
 

Zij helpen de buren met klusjes en maken daarbij geen onderscheid of de buren een 

Nederlandse of andere achtergrond hebben. “Vanuit mijn geloof is het heel belangrijk om 

voor mijn buren te zorgen. Iedereen zou voor de veertig buren links, rechts, voor en achter 

hem moeten zorgen. Als we dat allemaal zouden doen, zouden er geen arme mensen meer 

zijn” (Niet-westerse allochtoon 4, persoonlijke communicatie, 13 juni 2014). Daarnaast 

geven de meeste niet-westerse allochtonen aan gelovig te zijn en minimaal iedere 

vrijdag naar de moskee te gaan. Zij vinden de etnische gemeenschap belangrijk.  

 

Het bridgingsnetwerk van de niet-westerse allochtonen is kleiner dan het 

bridgingnetwerk van de respondenten in de enquête. De respondenten zijn overwegend 

lid van verenigingen, maar hebben weinig contact met de leden. Wel hechten veel 

respondenten grote waarde aan de Turkse Sociaal Culturele Vereniging, een 

zelforganisatie. “De Turkse vereniging is onmisbaar voor ons. Er wordt zoveel gedaan. De 

ouderen komen het huis uit en houden sociale contacten. Er wordt bijles gegeven, 

huiswerkbegeleiding, de Cito-toets wordt geoefend. Ook worden kinderen van de straat 

gehouden. Als het bijvoorbeeld weekend is, dan kunnen ze hier in de avond terecht” (Niet-

westerse allochtoon 9.3, persoonlijke communicatie, 3 juni 2014). Dit is tevens een plek 

waar hulpvragen worden gesteld, doordat men op een vertrouwde laagdrempelige 

manier bijeen komt. Vooral voor diegenen die de Nederlandse taal niet goed beheersen 

en van een oudere leeftijd zijn, is dit belangrijk. Het houdt hen uit een sociaal isolement.  

 

Het merendeel van de respondenten geeft aan mensen te willen vertrouwen, maar hier 

wel terughoudend in de zijn. Racisme speelt hierbij een rol en wordt vaak in de 

interviews genoemd. “Je ziet toch wel vormen van racisme. Ik merk het veel. Op media en 

tv. En je ziet het groeien. Ik merk zelf minder racisme, maar ik merk het wel bij mijn 

familie. Mijn zus krijgt soms opmerkingen met haar hoofddoek, bijvoorbeeld” (Niet-

westerse allochtoon 1, persoonlijke communicatie, 2 juni 2014). “Laatst ging ik naar 

mijn buurman en vroeg of hij wilde ophouden met klussen, omdat mijn kinderen 

probeerden te slapen. De volgende dag hoorde ik  dat hij over mij had geklaagd. Die Turk 

bij hem aan de deur had gestaan, na 11 jaar ben ik nog die Turk” (Niet-westerse 

allochtoon 7.2, persoonlijke communicatie,  8 juni 2014).  

 

De normen van wederkerigheid zijn hoog voor de niet-westerse allochtonen. Het is voor 

hen vanzelfsprekend om een ander te helpen. Deze vanzelfsprekendheid zorgt er ook 

voor dat anderen van hen verwachten dat ze zich vrijwillig inzetten. De helft van de 

respondenten geeft aan dat men met een goede reden moet komen, wanneer ze niet 

helpen. Een hulpvraag afwijzen, is dan ook moeilijk. Ik vind ‘nee’ zeggen wel moeilijk als 

iemand om hulp vraagt. Dat zie je wel meer bij Turkse vrouwen. We zijn heel zacht. Er zijn 

best veel Turkse vrouwen die bij een psycholoog lopen, omdat ze geen nee kunnen zeggen 

(Niet-westerse allochtoon 9.3, persoonlijke communicatie, 3 juni 2014). Uit de enquête 

is gebleken dat normen van wederkerigheid leiden tot informele vrijwillige inzet. Dit 

kan verklaren waarom niet-westerse respondenten zich meer informeel vrijwillig 

inzetten. 
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5.4.4 Procesfactoren vooraf aan de vrijwillige inzet 

Voor de respondenten is het niet moeilijk om hulp aan te bieden. “Dit leer ik ook mijn 

kinderen. Gister liep ik bijvoorbeeld met mij zoontje en zagen we een buurvrouw met een 

zware tas lopen. Ik zei tegen hem: ‘ga haar eens helpen’ en dat deed hij” (Niet-westerse 

allochtoon 4, persoonlijke communicatie, 13 juni 2014). Ze helpen ook onbekenden. 

“Ook al ken ik iemand alleen van gezicht, dan bied ik nog aan om hem naar het station te 

brengen” (Niet-westerse allochtoon 1, persoonlijke communicatie, 2 juni 2014). 

 

Vraagverlegenheid komt meer voor, maar ook beperkt. Een kleine helft van de 

respondenten heeft moeite met hulp te vragen. Zij willen zelfstandig zijn en het op eigen 

kracht kunnen. “Het is misschien raar om te zeggen, maar het is een soort teken van 

zwakte. Ik wil wel mensen helpen, maar ik hoef zelf geen hulp. Ik heb ook hulp nodig, maar 

ik ga het zelf niet vragen” (Niet-westerse allochtoon 2, persoonlijke communicatie, 22 

mei 2014).  Eén van de respondenten weet bij ingewikkelde kwesties niet altijd aan wie 

hij hulp kan vragen, omdat hij in zijn omgeving al het meest zelfredzaam is (Niet-

westerse allochtoon 7.2, persoonlijke communicatie, 8 juni 2014).  

 

Het frame van de overheid nemen de meeste respondenten niet aan. Zij omschrijven de 

Turkse en Marokkaanse gemeenschap als veel collectiever dan de Nederlandse 

gemeenschap. Er wordt al veel gezorgd voor anderen. “Wat de gemeente dus eigenlijk wil, 

is van een ik-cultuur naar een wij-cultuur. Maar die cultuur zit al in de Marokkaanse 

cultuur” (Niet-westerse allochtoon 4, persoonlijke communicatie, 13 juni 2014). Zorgen 

voor elkaar is normaal. “Als ik mijn ouders naar een verzorgingstehuis  zou sturen, ben ik 

een slechte zoon” (Niet-westerse allochtoon 10, persoonlijke communicatie, 13 juni 

2014). Ook het risico van een ontbrekend sociaal vangnet is genoemd.  

5.4.5 Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat vrijwilligerswerk een negatief imago heeft. In de 

interviews kwam naar voren dat sommige niet-westerse allochtonen het idee hebben 

dat vrijwilligerswerk geen leuk werk is of doordat ze niet welkom zijn bij de 

organisaties. Bovendien worden ze niet gevraagd om te participeren. Waar wel veel 

vrijwilligerswerk voor wordt gedaan is voor de moskee en zelforganisaties. Bovendien 

wordt er veel informele vrijwillige inzet gedaan. Dit is vanzelfsprekend voor de 

doelgroep en wordt van hen verwacht. Een hulpvraag afwijzen wordt dan ook lastig 

ervaren. Van handelsverlegenheid is dan ook geen sprake. De informele hulp wordt aan 

familie, vrienden, buren, etnische gemeenschap, geloofsgemeenschap en soms zelfs aan 

vreemden geboden. Met die groepen is veel contact, wat belangrijk is voor de 

respondenten. De respondenten zijn wel lid van verenigingen, zoals sportclubs, maar 

hechten hier weinig waarde aan. De Turkse zelforganisatie en moskee wordt wel zeer 

belangrijk gevonden.  De doelgroep geeft aan wel vraagverlegenheid te herkennen. Een 

reden is dat ze soms niet goed weten aan wie ze om hulp moeten vragen. De 

respondenten geven aan dat ze namelijk al redelijk zelfredzaam zijn in vergelijking met 

anderen in hun omgeving. 
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5.5  Inzet betrokken organisaties 0de-lijn  
Met de data-analyse is duidelijk geworden welke factoren van belang zijn voor de 

respondenten. Dit zegt nog niets over de inzet van de betrokken organisaties in de 0de-

lijn van de gemeente Ede. In deze paragraaf wordt de handelswijze van deze 

organisaties besproken. Er is gesproken met medewerkers van SWO, Welstede, De 

Medewerker en de gemeente Ede zelf. Hiermee is een antwoord geformuleerd op de 

deelvraag: In hoeverre wordt door de betrokken organisaties in de 0de-lijn van de 

gemeente Ede rekening gehouden met de belangrijke motivatiefactoren voor vrijwillige 

inzet? Het antwoord is geformuleerd op basis van een rondetafelgesprek en twee aparte 

gesprekken. 

 

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt echter niet bij deze bevindingen, maar bij de 

analyse van de motivatiefactoren van de (potentiële) vrijwilligers. Hier is gekeken naar 

de inzet van de betrokken organisaties, zodat aanbevelingen kunnen worden 

geformuleerd die aansluiten bij deze inzet. De hieronder geschetste bevindingen geven 

enkel een inventarisatie van de inspanningen van de betrokken organisaties. De 

organisaties geven aan dat ze al actief zijn bij de relevante factoren. 

 

Benaderen jongeren & niet-westerse allochtonen 

Het benaderen van jongeren gebeurt op verschillende wijzen. Zo zijn via Welstede 

jongerenwerkers op scholen aanwezig, die praten over wat zij doen en proberen de 

jongeren te activeren. Een andere manier die is genoemd, koppelt het benaderen van 

jongeren aan het doen van vrijwilligerswerk wat past bij hun interesse. “Wij brengen een 

jongere en oudere in gesprek over levenservaringen. Indien er interesse is, is dat het 

bruggetje. Dan kan de jongere met de oudere gaan wandelen of de stad in. Maar dit is een 

arbeidsintensieve manier” (Medewerker SWO, persoonlijke communicatie, 8 juli 2014). 

Ook wordt er aandacht besteed aan de wens van jongeren om zich flexibel in te zetten, 

door korte hulpvragen te verspreiden via social media (Medewerker de Medewerker, 

persoonlijk contact, 9 juli 2014). Om aan te sluiten bij de behoefte van jongeren om zich 

te ontwikkelen en om het CV te ontwikkelen, worden tot slot evenementen 

georganiseerd, zoals het talentencafé waarbij met e-portfolio’s, workshops en passend 

vrijwilligerswerk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jongere (Medewerker 

de Medewerker, persoonlijke communicatie, 23 juli 2014).  

 

Dat het lastig is om niet-westerse allochtonen te betrekken bij organisaties, wordt 

herkend. “De drempel is hoog. We proberen in te zetten om de mensen één op één te 

vragen. Maar er is vertrouwen nodig. Daarom proberen we dat via een bekende 

organisatie of persoon” (Medewerker Welstede, persoonlijke communicatie, 8 juli 2014). 

Daarmee herkennen de organisaties dat er een sociale drempel is voor niet-westerse 

allochtonen om vrijwilligerswerk te doen.  
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Procesfactoren vooraf aan vrijwillige inzet 

De organisaties zijn zoekende naar een manier om handels- en vraagverlegenheid tegen 

te gaan. Inmiddels zijn platformen opgericht om online laagdrempelig een hulpvraag te 

plaatsen (Medewerker de Medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Er 

wordt erkend dat het vergroten van een netwerk hierbij kan helpen. Daarom wordt 

ingezet om betrokkenheid met de buurt te vergroten. “In een buurthuis met vrijwillige 

koks worden jongeren gevraagd om te helpen. De jongeren vinden het hartstikke leuk, 

terwijl ze er zelf vooraf niet aan gedacht hadden. Vragen helpt” (Medewerker Welstede, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

 

Procesfactoren tijdens vrijwillige inzet.  

Bij de koppeling van de vrijwilliger aan het vrijwilligerswerk, wordt rekening gehouden 

met zowel competenties als interesses. Niet iedereen is namelijk voor iedere vorm van 

vrijwilligerswerk geschikt. Bij bepaald vrijwilligerswerk wordt gewerkt met complexe 

problematiek. Indien nodig kan de vrijwilliger gratis cursussen doen via het 

scholingsfonds van de Medewerker. Ook wordt actief gevraagd naar datgene wat de 

vrijwilliger het liefste zou doen (Medewerker de Medewerker, persoonlijke 

communicatie, 23 juli 2014).   

 

Verder wordt aan waardering veel gedaan. De organisaties geven aan dat het beleid is 

om de vrijwilligers blijvend te waarderen (Medewerker de Medewerker, persoonlijke 

communicatie, 23 juli 2014). De gemeente heeft jaarlijks contact met de gesubsidieerde 

organisaties. Met de andere organisaties loopt het contact vaak via De Medewerker. De 

gemeente tracht wel de waardering uit te spreken naar de organisaties, waar de 

burgemeester ook aandacht aangeeft (Beleidsadviseur Wmo gemeente Ede, persoonlijke 

communicatie, 17 juli 2014).  

 

Daarnaast wordt steeds meer met vrijwilligersovereenkomsten gewerkt, waarmee men 

duidelijkheid wil scheppen over de rol van de vrijwilliger. Hierin staat wat er van de 

vrijwilliger wordt verwacht. Ook gedragscodes kunnen dit verduidelijken. Verder wordt 

regelmatig gecheckt of alles nog goed gaat in gesprekken met de vrijwilligers 

(Medewerker de Medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Verder zijn 

cursussen mogelijk om grenzen te leren stellen (Medewerker De Medewerker, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  Dat het behoud van professionals belangrijk is 

voor de vrijwilligers, was wat de organisaties al verwachtten (Medewerker SWO, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Dit ligt helaas niet altijd binnen de 

invloedssferen van de vrijwilligersorganisaties zelf. Sommige vrijwilligersorganisaties 

werken ook niet met professionals, maar met aanspreekpunten. Door de Medewerker 

worden tips verstrekt om de beschikbaarheid van aanspreekpunten op orde te krijgen 

(Medewerker De Medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

 

 



 

    
  77 
   
 

5.6 Conclusie 
In het voorgaande is in detail de data-analyse besproken van de verschillende groepen: 

vrijwilliger, jongeren en niet-westerse allochtonen. In de conclusie worden deze 

groepen met elkaar vergeleken.  Hiermee wordt de deelvraag beantwoord: In hoeverre 

zijn de motivatiefactoren in de praktijk van belang bij vrijwillige inzet van vrijwilligers en 

potentiële vrijwilligers? Ook is aandacht gegeven aan hoe de betrokken partijen in de 0de-

lijn hierop reageren. Daarmee wordt de derde deelvraag  beantwoord: In hoeverre wordt 

door de betrokken organisaties in de 0de-lijn van de gemeente Ede rekening gehouden met 

de belangrijke motivatiefactoren voor vrijwillige inzet? 

 

Vrijwilligerswerk wordt verklaard door baten, vrije tijd, het bridgingnetwerk en 

gevraagd worden. Informele vrijwillige inzet wordt verklaard door het bondingnetwerk, 

normen van wederkerigheid en gevraagd worden. Er zit dus een verschil in motivatie 

tussen deze vormen van vrijwillige inzet. 

 

Rationele keuzemodel 

Het rationele keuzemodel is beperkt van toepassing op de vrijwillige inzet. De baten 

waren alleen statistisch significant in het verklaren van vrijwilligerswerk. De kosten 

waren niet statistisch significant van invloed op vrijwillige inzet. 

 

Andere baten die zijn genoemd, zijn bezig blijven. Vrije tijd heeft een negatief verband 

met vrijwilligerswerk, wellicht doordat de respondenten veel waarde hechten aan het 

bezig blijven. De jongeren vinden daarnaast menselijke kapitaalbaten en carrièrebaten 

significant belangrijker dan mensen van boven de 25 jaar. Zij willen namelijk ontdekken 

wat hun sterke kanten zijn. Veel van de vrijwilligers die zijn gesproken, hadden een 

pensioenleeftijd, waardoor zij wellicht minder behoefte hebben om te leren wat hun 

sterke kanten zijn. Verder zijn andere genoemde kosten een te formele 

organisatiecultuur en te weinig vaardigheden bezitten voor vrijwillige inzet. Voor 

jongeren geldt als belemmering dat ze zeer inflexibel zijn en weinig informatie hebben 

over mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. De niet-westerse hebben een negatief beeld 

van vrijwilligerswerk en voelen zich niet welkom bij organisaties.   

 

Sociaal kapitaalmodel 

Het sociaal kapitaal model is beter in staat om informele vrijwillige inzet te verklaren. 

Het bondingnetwerk, normen van wederkerigheid en gevraagd worden hebben een 

statistisch significante relatie met informele vrijwillige inzet, maar niet met 

vrijwilligerswerk. Vanuit de interviews wordt dit verklaard, doordat het moeilijk is om 

hulp te vragen aan mensen die men minder goed kent. Wanneer het bondingnetwerk 

groter is, heeft men meer contacten en dus meer mensen die men beter kent en meer 

gelegenheid om gevraagd te worden. Bovendien is het bij normen van wederkerigheid 

normaal om een ander te helpen en kan dit de drempel verlagen om hulp te vragen.  

De jongeren hebben een beperkt bondingnetwerk en lage normen van wederkerigheid. 

Zij zetten zich minder informeel in, dan de respondenten van de enquête doen.  De niet-
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westerse allochtonen hebben daarentegen een groot bondingnetwerk en hoge normen 

van wederkerigheid. Uit de enquête blijkt dat zij zich vaker informeel vrijwillig inzetten 

dan autochtone Nederlanders. Jongeren en niet-westerse allochtonen geven aan niet te 

worden gevraagd om vrijwilligerswerk te doen, wat bij de vrijwilligers wel het geval is. 

Voor vrijwilligerswerk geldt een positief verband met het bridgingnetwerk en gevraagd 

worden. De meeste vrijwilligers geven aan dat zij gevraagd worden voor hun inzet, wat 

dit verband kan verklaren. Het bridgingnetwerk van de jongeren en niet-westerse 

allochtonen is kleiner dan het bridgingnetwerk van de respondenten in de enquête.  

 

Procesfactoren 

Zowel de vrijwilligers, als de jongeren en niet-westerse allochtonen hebben moeite met 

om hulp vragen. Dit komt door gevoelens van schaamte, de ander niet tot last willen zijn 

en door niet te weten aan wie hulp gevraagd kan worden. Vraagverlegenheid is daarom 

een belangrijke factor, zeker in tijden waar wordt verlangd dat burgers meer voor elkaar 

gaan zorgen. Hulp aanbieden vinden vooral de jongeren lastig, waarbij zij vooral moeite 

hebben om hulp aan te bieden aan relatief onbekenden. Dit kan in verband worden 

gebracht met hun kleinere bondingnetwerk, dan de respondenten van de enquête. Het 

frame ‘De overheid treedt terug en de burger dient actiever zorg te dragen voor zijn eigen 

welzijn en dat van anderen. Burgers moeten meer voor elkaar zorgen’ wordt niet door de 

respondenten aangenomen. Zij voelen zich niet persoonlijk aangesproken.  

 

Vrijwilligers vinden het lastig om grenzen te stellen. Ze willen graag anderen helpen, wat 

grenzen stellen moeilijk maakt. Professionals kunnen daarbij helpen als vraagbaak of om 

de taken uit te voeren waar vrijwilligers niet geschikt voor zijn. Het is voor vrijwilligers 

tevens belangrijker om te doen wat ze leuk vinden, dan waar ze al goed in zijn. Tot slot is 

voldoende waardering, uitleg over de noodzaak van regelgeving, facilitatie door 

trainingen voor de vrijwilligers belangrijk. Dit zijn processen die continu aandacht 

verdienen. De vrijwilligers wensen meer inspanning vanuit de gemeente bij het 

waarderen van vrijwillige inzet.  

 

Inzet organisaties 0de-lijn 

Er worden in de 0de-lijn al veel initiatieven ondernomen om vrijwillige inzet te 

stimuleren. Specifieke initiatieven gericht op jongeren en niet-westerse allochtonen, 

sluiten grotendeels aan bij de factoren die hier relevant zijn gebleken. Het beleid is om 

aandacht te blijven besteden aan waardering. Steeds vaker werken organisaties met 

vrijwilligerscontracten, wat voor de vrijwilligers hun rol kan verduidelijken. Zorgen om 

het behoud van professionals worden door de organisaties herkend. Er wordt getracht 

toch constant coördinatoren bereikbaar te houden voor de vrijwilligers. Dat men het 

lastig vindt om hulp aan te bieden en te vragen wordt ook herkend. Daarvoor zoeken de 

organisaties hard naar oplossingen. 
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6. Conclusie 

Nederland verandert. De overheid wil de burger meer verantwoordelijkheid geven voor 

zijn eigen welzijn en het welzijn van zijn omgeving, zodat de burger minder afhankelijk 

is van de overheid (Verhoeven, Kampen & Verplanke, 2013). Dit wordt ook door de 

gemeente Ede gewenst (Gemeente Ede, 2012).  Dit is terug te zien in de veranderingen 

in de Wmo. Bij hulpvragen van burgers in de gemeente Ede zal vaker het informele 

netwerk en vrijwilligers worden aangesproken. Ook termen als participatiesamenleving 

duiden op deze verandering.  

 

Om ervoor te zorgen dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen, wordt vrijwillige inzet 

van burgers gestimuleerd. In dit onderzoek is gekeken naar hoe dit kan worden 

gestimuleerd door de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke factoren zijn 

van belang in de motivatie tot en tijdens vrijwillige inzet in de gemeente Ede en in hoeverre 

wordt rekening gehouden met deze factoren? Vrijwillige inzet is hier verdeeld in 

georganiseerd vrijwilligerswerk en informele vrijwillige inzet. Om de onderzoeksvraag 

te beantwoorden is een enquête afgenomen onder vrijwilligers (zowel georganiseerd als 

informeel) en zijn interviews gehouden met vrijwilligers en potentiële vrijwilligers, 

namelijk jongeren en niet-westerse allochtonen. Ook is aan betrokken organisaties in de 

gemeente Ede gevraagd in hoeverre zij rekening houden met de factoren die in dit 

onderzoek belangrijk zijn gebleken.  

 

In paragraaf 6.1 wordt een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Hier 

wordt ook naar de theorie teruggekoppeld. Voorts worden in paragraaf 6.2 

beleidsaanbevelingen gedaan. Deze zijn mede gebaseerd op de huidige inzet van de 

betrokken organisaties. Tot slot wordt in paragraaf 6.3 gereflecteerd over de 

wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Afgesloten wordt met aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek. 

 

6.1 Beantwoording onderzoeksvraag en koppeling theorie 
De onderzoeksvraag wordt beantwoord door in te gaan op de motivatiefactoren. Hierin 

worden ook de verschillen genoemd tussen vrijwilligers, jongeren en niet-westerse 

allochtonen en wordt de inzet besproken van de betrokken organisaties in de 0de-lijn in 

Ede op deze terreinen.  

6.1.1 Motivatiefactoren 

In het onderzoek is het rationele keuzemodel en het sociaal kapitaalmodel getest voor 

de motivatie bij vrijwillige inzet. Er is tevens een procesmodel getest wat kijkt naar 

belemmerende of stimulerende factoren, wanneer men zich vrijwillig wil inzetten. Uit 

het onderzoek is gebleken dat vrijwilligerswerk en informele vrijwillige inzet door 

verschillende factoren worden bepaald.  De hoeveelheid vrijwilligerswerk kan worden 

verklaard door factoren baten, vrije tijd, bridgingnetwerk en gevraagd worden. Dit duidt 

op een bewuste afweging en op het belang van contact met leden van organisaties.  
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Het sluit daarmee aan op het georganiseerde karakter van vrijwilligerswerk. Het 

rationele keuzemodel lijkt dus meer van toepassing om vrijwilligerswerk te verklaren. 

Informele vrijwillige inzet wordt daarentegen enkel door relationele factoren verklaard, 

te weten het bondingnetwerk, normen van wederkerigheid en gevraagd worden. Het 

sociaal kapitaalmodel is daarmee meer van toepassing op informele vrijwillige inzet. 

 

Vrijwillige inzet potentiële vrijwilligers 

Het SCP (2013) gaf aan dat jongeren en niet-westerse allochtonen minder dan 

gemiddeld vrijwilligerswerk verrichten. De jongeren die hier zijn geïnterviewd, zetten 

zich inderdaad minder vaak vrijwillig in. Voor niet-westerse allochtonen geldt dit niet. 

De niet-westerse allochtonen zetten zich statistisch significant vaker informeel vrijwillig 

in dan autochtone Nederlanders. Er is geen statistisch verschil in aantal uren 

vrijwilligerswerk met autochtone Nederlanders. Het beeld dat in de literatuur naar 

voren kwam, is in dit onderzoek dus niet herkend.  

 

Rationele keuzemodel 

Het rationele keuzemodel veronderstelt een bewuste kostenbaten afweging door een 

rationeel individu (Pattie, 2011). De kosten en baten die in dit onderzoek zijn getoetst, 

zijn niet van toepassing op informele vrijwillige inzet. Het rationele keuzemodel lijkt 

daarmee niet van toepassing op informele vrijwillige inzet, maar dit hoeft niet het geval 

te zijn. Het kan zijn dat men een bewuste afweging heeft gemaakt om zich informeel 

vrijwillig in te zetten, maar omwille van andere kosten en baten dan die hier zijn getest. 

 

Over vrijwilligerswerk kan het volgende worden gesteld. Vrijwilligerswerk wordt niet 

verklaard door de vooraf gedefinieerde kosten. In de interviews kwam naar voren dat 

twijfels over eigen vaardigheden en een te formele organisatiecultuur belemmerend 

kunnen werken. Te verwachten is dan ook dat deze belemmeringen de hoeveelheid 

vrijwilligerswerk beter verklaren. De jongeren gaven daarnaast aan dat zij behoefte 

hebben aan flexibele vormen van vrijwilligerswerk. Ook geven zij aan dat ze te weinig 

informatie hebben over wat voor vrijwilligerswerk mogelijk is. De niet-westerse 

allochtonen hebben vaak een negatief beeld van vrijwilligerswerk. Ze zijn bang dat er 

misbruik van hen wordt gemaakt of dat ze onaantrekkelijke klusjes moeten verrichten, 

zoals schoonmaken. Bovendien voelen zij zich onwelkom bij formele organisaties, 

waardoor ze twijfelen of deze organisaties wel op hen zitten te wachten.  

 

De baten die hier zijn getest, zijn geformuleerd door Clary et al (1998a). Daaraan zijn 

materiële baten toegevoegd. De indicatoren voor materiële baten, sociale goedkeuring en 

één indicator voor waarden bleken echter onvoldoende te samenhangen met de andere 

indicatoren voor de baten en zijn in de regressieanalyses weggehouden. Daaruit blijkt 

dat de schaal van Clary et al (1998a) niet optimaal samenhangt. Wel was de schaal in 

staat om de hoeveelheid vrijwilligerswerk te verklaren.  
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Verschillende leeftijdsgroepen vinden verschillende baten belangrijk. Jongeren onder de 

25 jaar, vinden menselijke kapitaalbaten en carrièrebaten de belangrijkste baten en zij 

vinden deze baten bovendien belangrijker dan anderen deze baten vinden. De jongeren 

willen er graag achter komen wat hun sterke kanten zijn. Dit strookt met de verwachting 

vanuit de theorie (Boss, Blauw & Albas, 2011). In de interviews met vrijwilligers kwam 

vaak naar voren dat vrijwilligerswerk hen helpt om bezig te blijven. De vrijwilligers die 

zijn geïnterviewd, waren meestal gepensioneerd. Dit verklaart waarom zij meer waarde 

hechten aan bezig blijven, dan aan het ontdekken van de eigen sterke kanten of het 

bevorderen van een carrière. 

 

In de theorie was geen eenduidigheid over of vrije tijd een positief of negatief verband 

met vrijwilligerswerk heeft (Pattie, 2011; Bekker, 2004, p. 126; Wilson, 2000). Uit dit 

onderzoek is gebleken dat vrije tijd een negatieve relatie heeft met vrijwilligerswerk. In 

de interviews wordt als reden gegeven dat vrijwilligers graag bezig willen blijven en dus 

minder waarde hechten aan vrije tijd.  

 

Sociaal kapitaalmodel 

Met het sociaal kapitaalmodel wordt verondersteld dat vrijwillige inzet wordt verklaard 

uit het bondingnetwerk, bridgingnetwerk, normen van wederkerigheid en algemeen 

vertrouwen (van Deth, 2003). Er werd verwacht dat vertrouwen een relatie had met 

vrijwillige inzet, doordat er met vertrouwen minder aandacht aan naleving of controle 

hoeft te worden besteed (van Deth, 2003). Collectieve actie wordt daardoor mogelijk. Dit 

verband is niet gevonden. Algemeen vertrouwen blijkt niet in staat om vrijwillige inzet 

te verklaren. De andere factoren hangen verschillend samen met vrijwilligerswerk en 

informele vrijwillige inzet. 

 

De factoren die vanuit het sociaal kapitaalmodel vrijwilligerswerk verklaren, zijn het 

bridgingnetwerk en gevraagd worden. Het bridgingnetwerk bestaat uit contacten met 

leden van organisaties. Er is dus een georganiseerde grondslag voor deze contacten. De 

positieve relatie met vrijwilligerswerk is dan ook logisch. Putnam (1998) stelt dat 

lidmaatschap in een organisatie al voldoende voor de voordelen van sociaal kapitaal. 

Men hoeft de andere leden dan niet te kennen. In dit onderzoek is gebleken dat het 

aantal lidmaatschappen geen effect heeft op vrijwillige inzet, wanneer het contact met 

andere leden laag is. Het bridgingnetwerk is alleen van invloed wanneer men 

daadwerkelijk contact heeft met andere leden. Dit contact biedt bovendien de 

mogelijkheid mensen te vragen om zich vrijwillig in te zetten. 

 

Informele vrijwillige inzet wordt vooral verklaard door het bondingnetwerk, normen 

van wederkerigheid en gevraagd worden.  Het bondingnetwerk bestaat uit de informele 

contacten van iemand met zijn familie, vrienden, buurt en (indien van toepassing) 

geloofsgemeenschap en etnische gemeenschap. Een groter netwerk biedt meer 

mogelijkheden om gevraagd te worden. Normen van wederkerigheid maken het 

bovendien normaler om iemand te helpen of om hulp te vragen.  
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Jongeren hebben een beperkter bondingnetwerk dan de respondenten in de enquête. Zij 

hebben veel contact met familie en vrienden, maar weinig daarbuiten. Ze worden niet 

gevraagd om zich in te zetten en voor hen is het minder vanzelfsprekend om een 

onbekende te helpen. De niet-westerse allochtonen hebben een groter bondingnetwerk 

dan uit de enquête bleek. Zij hebben veel contact met de familie, vrienden, buren, en 

(indien van toepassing) de geloofsgemeenschap en etnische gemeenschap. Zij worden 

vaak gevraagd om zich informeel vrijwillig in te zetten, wat voor hen normaal is, maar 

worden weinig gevraagd om georganiseerd vrijwilligerswerk te verrichten.  

 

In de literatuur over sociaal kapitaal is onenigheid of sociaal kapitaal gezien kan worden 

als eigenschap van het collectief of individu (Haemers, 2008). In dit onderzoek is de lijn 

van grondleggers Bourdieu en Coleman gevolgd, die sociaal kapitaal zien als een 

individuele eigenschap. Sociaal kapitaal wordt gezien als een asset, zoals economisch 

kapitaal, wat inzet kan vergemakkelijken. Gebleken is dat met een groter bonding- en 

bridgingnetwerk, men meer mogelijkheden heeft om hulp te vragen en aan te bieden. Dit 

komt overeen met beschouwen van sociaal kapitaal als eigenschap van het individu.  

 

Procesfactoren vooraf aan vrijwillige inzet 

Uit de theorie bleek dat handelsverlegenheid, vraagverlegenheid en het gekozen frame 

de inzet vermoeilijken, zelfs al wil iemand zich vrijwillig inzetten. Handelsverlegenheid 

wordt niet altijd herkend. Er lijkt een verband te zijn tussen een beperkt 

bondingnetwerk en handelsverlegenheid. De jongeren ervaren namelijk wel 

handelsverlegenheid en geven aan dat dit speelt wanneer zij de ander niet (goed) 

kennen. Het is dan lastig om in te schatten of de ander hulp nodig heeft. Zo hebben zij 

bijvoorbeeld weinig contact in de buurt en zouden zij niet zo snel buren hulp aanbieden. 

Voor de vrijwilligers en niet-westerse allochtonen geldt dit niet. Voor hen is helpen 

normaal, ook al ken je die ander niet goed. Bovendien hebben zij juist veel contacten in 

de buurt, religieuze gemeenschap en (indien van toepassing) de etnische gemeenschap. 

Zij geven tevens aan dat het van hen wordt verwacht dat ze helpen.  

 

Vraagverlegenheid wordt vaak herkend. Men vindt het lastig om hulp te vragen om 

verschillende redenen. Jongeren willen anderen niet tot last zijn en willen zelfstandig te 

zijn. Ook de vrijwilligers die zijn geïnterviewd vinden dit lastig, omdat ze zich schamen 

het niet meer zelf te kunnen. De niet-westerse allochtonen herkennen dit, waarbij ook is 

genoemd dat ze soms niet weten aan wie ze om hulp moeten vragen. De geïnterviewden 

zijn vaak het meest zelfredzaam van hun omgeving. Als het om grotere, lastige zaken 

gaat, is dan vaak onduidelijk wie hen kan helpen. Iedereen geeft aan liever om hulp te 

vragen aan diegenen die ze beter kennen, waardoor de verwachting is gewekt dat een 

groter bondingnetwerk vraagverlegenheid vermindert. 
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Om vraagverlegenheid en handelsverlegenheid te verminderen, proberen de betrokken 

organisaties het contact tussen hulpbehoevenden en anderen gemakkelijker te maken. 

De betrokken organisaties zetten in om contacten in de buurt te versterken. Ook is een 

platform gecreëerd waar laagdrempelig een hulpvraag kan worden geplaatst. Dat er 

vraag- en handelsverlegenheid is, wordt door de organisaties herkend.  

 

Uit de theorie kwam de verwachting dat de boodschap om burgers tot meer vrijwillige 

inzet over te halen, moet aansluiten op hun belevingswereld (Verhoeven & Tonkens, 

2013). Het frame is geformuleerd als volgt: De overheid treedt terug en de burger dient 

actiever zorg te dragen voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Burgers moeten meer 

voor elkaar zorgen (Dekker & den Ridder, 2013). Dit frame sluit niet aan op de 

belevingswereld van de respondenten. De vrijwilligers geven aan dat er al veel gebeurt 

door burgers en dat niet alles aan burgers kan worden overgelaten. Ook de jongeren 

twijfelen aan de haalbaarheid en benadrukken dat het belangrijk is dat 

hulpbehoevenden een vangnet hebben. De niet-westerse allochtonen benadrukken het 

belang van dit netwerk ook en geven daarbij aan dat er een groot verschil is tussen de 

individualistische Nederlandse cultuur en de collectieve Marokkaanse of Turkse cultuur, 

waarbij de gemeenschap al veel voor elkaar zorgt. Geen van de respondenten voelt zich 

persoonlijk aangesproken om meer voor een ander te zorgen.  

 

Procesfactoren tijdens de inzet 

Ook tijdens de vrijwillige inzet, zijn bepaalde factoren van belang om de motivatie hoog 

te houden. Wanneer men zich vrijwillig gaat inzetten, is het belangrijk dat het 

vrijwilligerswerk aansluit bij datgene wat de vrijwilliger leuk vindt. Het is van 

ondergeschikt belang dat zij iets doen wat aansluit bij al verworven competenties. Wel is 

het belangrijk dat er ruimte is voor ontwikkeling.  

 

Verder geven de vrijwilligers aan dat het lastig is om de grenzen te stellen in het contact 

tussen de vrijwilliger en hulpbehoevenden. Hier wensen zij meer begeleiding in. Een 

balans in eigenaarschap is belangrijk en wordt overwegend gevonden. Er is meestal 

ruimte voor eigen ideeën en de vrijwilligers worden redelijk vrij gelaten in de manier 

hoe zij zich vrijwillig inzetten. Er zijn gedragscodes en vrijwilligerscontracten, zodat de 

vrijwilligers een beeld hebben van wat er van hen wordt verwacht. Wel geven zij aan dat 

het belangrijk is dat er professionals aanwezig zijn ter ondersteuning, als vraagbaak of 

in geval van nood. Deze zijn steeds minder aanwezig in de ogen van de vrijwilligers. Dit 

vinden zij zorgelijk. Ze voelen zich meer aan hun lot over gelaten. Deze zorg wordt ook 

door de vrijwilligersorganisaties herkend. 

 

Waardering vinden de vrijwilligers belangrijk. Zij geven aan dat ze het liefst willen dat 

de waardering de vorm krijgt van persoonlijke interesse, zoals vragen naar hoe het met 

hen gaat en met hun gezin. De vrijwilligersorganisaties zetten in om dit structureel te 

doen, door bijvoorbeeld regelmatig gesprekken in te plannen met de vrijwilligers.  
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Op bestuursniveau wordt aangegeven dat de gemeente meer waardering mag tonen aan 

de organisaties die met vrijwilligers werken. Ze wensen actief en op een positieve 

manier door de gemeente te worden benaderd, en geven aan dat dit momenteel nog te 

weinig gebeurt. Dit sluit aan bij onderzoek van het SCP uit 2014, waar werd gesteld dat 

contact tussen bestuurders en vrijwilligers van belang is in de waardering. Vrijwilligers 

willen het gevoel krijgen dat zij ertoe doen voor bestuurders. 

 

Er is meestal geen sprake van belemmerende bureaucratie, mits de noodzaak van regels 

duidelijk is. Dat de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten aanvragen, 

vinden zij geen probleem.  In een enkel geval wordt genoemd dat er onnodige eisen 

worden gesteld aan de vrijwillig wanneer deze komt met nieuwe ideeën.  

 

Inzet organisaties in benadering jongeren en niet-westerse allochtonen 

De vrijwilligersorganisaties zetten zich al in om jongeren en niet-westerse allochtonen 

te benaderen. Ze trachten de jongeren te bereiken op scholen en te kijken of ze een 

match kunnen maken tussen jongeren en gepensioneerden. Ook zijn er initiatieven 

opgezet die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren en korte 

termijnopdrachten bieden. Ook de niet-westerse allochtonen worden actief benaderd 

door hen via één op één contacten te bereiken. Door bekenden van de doelgroep deze te 

laten benaderen, proberen de organisaties vertrouwen te kweken. Dit is wel een proces 

wat veel tijd en inspanning vergt.  

 

6.2 Aanbevelingen beleid 
Op basis van de bevindingen is gevraagd naar de inzet van de betrokken organisaties. Op 

veel van de factoren waren de organisaties al actief. Hieronder wordt een aantal 

aanbevelingen gedaan om nog nieuwe wegen in te slaan.  

 
Actieve benadering jongeren en niet-westerse allochtonen.  
De jongeren en niet-westerse allochtonen gaven beiden aan dat ze niet gevraagd worden 

voor vrijwilligerswerk. Hoewel de organisaties hier al pogingen voor ondernemen, 

wordt de doelgroep nog onvoldoende bereikt. Er zijn mogelijkheden voor de jongeren 

om zich in te zetten die bijdragen aan hun ontwikkeling en CV. Er is alleen te weinig over 

deze mogelijkheden bij de jongeren bekend. Om het netwerk van jongeren te vergroten, 

moet worden gekeken naar een manier die voor de jongeren aantrekkelijk is. Het kan 

interessant zijn om een brainstormsessie te houden met de jongeren zelf tijdens een les 

maatschappijleer, waarin wordt ingegaan op wat de belangen zijn van jongeren en hoe 

activiteiten hierop kunnen aansluiten. Uit de interviews met niet-westerse allochtonen 

bleek dat zij zich soms niet welkom voelen bij organisaties en dat zij niet bereikt 

werden. De organisaties geven zich hier wel voor in te zetten. Eén respondent opperde 

dat hij bereikt kon worden via Marokkaanse of Turkse winkels of cafés. Omdat de 

moskee ook een plek is waar de doelgroep veel bijeenkomt, wordt hier tevens de 

aanbeveling gedaan om de samenwerking met de moskee te zoeken.  
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Zoek naar een frame dat aansluit bij de belevingswereld van burgers 
De meeste respondenten vinden dat burgers voor elkaar moeten zorgen, maar zij bang 

dat door een terugtredende overheid kwetsbare burgers een vangnet missen. Bovendien 

zet het frame hen niet aan tot handelen, omdat zij zich niet persoonlijk aangesproken 

voelen. De Bruijn (2011) geeft tips voor een goed frame, welke kunnen worden 

toegepast in deze situatie. Zo verlost een frame ons van een dilemma: er wordt geen 

andere keuze overgelaten. In het frame zoals het hierboven is gesteld, wordt een keuze 

overgelaten tussen de overheid en burger als hulpverlener. De  boodschap kan 

bijvoorbeeld worden geframed als Zijn wij bereid om onze naasten vaker een helpende 

hand te bieden? Waarschijnlijk zal niemand hier ontkennend op antwoorden.  

 

Ontwikkel een puntensysteem van wederkerigheid 
Mensen vinden het soms lastig om hulp aan te bieden en te vragen aan diegenen die 

verder van hen afstaan. Hier willen de betrokken organisaties een oplossing voor 

vinden, maar zij erkennen dat dit lastig is. Een aanbeveling is daarom op een systeem 

van wederkerigheid te ontwikkelen. Het hier voorgestelde systeem kan worden gezien 

als een puntensysteem en werkt als volgt:  

- Door een hulpvraag te verrichten, verdient persoon A vijf hulppunten. Hij heeft 

namelijk twee weken boodschappen gedaan voor de buurman die revalideerde na 

een operatie. 

- Persoon A wil graag dat zijn schuurtje wordt opgeknapt, maar weet niet goed hoe hij 

dit moet doen. Hij heeft hier immers geen ervaring mee en het ontbreekt hem aan 

materiaal als een boormachine. Persoon A wil graag dat iemand hem helpt en kan 

zijn vijf hulppunten inzetten om deze hulp te vragen. Daardoor voelt persoon A zich 

niet meer bezwaard om hulp te vragen. Hij kan er immers iets voor teruggeven.  

- Persoon B leest de hulpvraag van persoon A op een online platform. De hulpvraag is 

zo voor hem duidelijk. Hij heeft de ervaring en het materiaal wat persoon A 

ontbreekt en besluit persoon A te helpen. Daarmee verdient persoon B vijf 

hulppunten. 

Dit systeem is niet nieuw en wordt al in Nederland en het buitenland toegepast . Ook in 

het buitenland is het toegepast zoals met de Time Banks in de UK. Hierbij worden de 

uren bijgehouden die een deelnemer heeft besteed om een ander te helpen, waarmee 

men dus uren verzamelt die weer ingezet kunnen worden. Dit project is geëvalueerd en 

er is gebleken dat het men meer betrekt bij de samenleving, een groter netwerk geeft en 

vraagverlegenheid verlaagd (Innovatienetwerk, 2011). Ook in Japan, wat een 

verdergaande vergrijzing kent dan Nederland, heeft een soortgelijk systeem positieve 

effecten. Bij dit decentraal georganiseerde systeem worden de vrijwilligers in uren 

uitbetaald, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar de zwaarte van de handeling 

(Innovatienetwerk, 2011; Lietaer, 2004). Bovendien is het een manier om waardering te 

uiten: de vrijwilligers krijgen immers iets terug voor hun inzet. Om zulke initiatieven te 

laten slagen, dient wel gekeken te worden naar juridische consequenties voor 

uitkeringsgerechtigden door deze  verdiensten (Seyfang, 2004).  
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Investeer meer in het leren grenzen stellen van vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben moeite met grenzen te stellen in het contact met de 

hulpbehoevenden. Zij zouden hier meer begeleiding in zien. De vrijwilligers geven aan 

dat het helpt om grenzen te stellen als de organisatie documenten heeft opgesteld als 

vrijwilligersovereenkomsten en gedragscodes. Dit geeft de vrijwilliger een handvat om 

naar te verwijzen in het geval hij een hulpvraag moet afwijzen. De aanbeveling is dan 

ook om te kijken in hoeverre er aandacht wordt besteed aan de grenzen van de 

vrijwillige inzet in deze documenten en deze eventueel uit te breiden.  

 

6.3 Belemmeringen onderzoek en aanbevelingen vervolgonderzoek 
In dit hoofdstuk worden belemmeringen van het onderzoek aangehaald. Hierbij wordt 

ingegaan op de onderzoeksmethode en de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid 

van de theorie. Voorts worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd.  

6.3.1 Belemmeringen onderzoek 

Kwalitatief 

De respondenten waarmee is gesproken waren niet representatief voor de populatie. Dit 

geldt vooral voor de niet-westerse allochtonen. Hierover staat meer in paragraaf 4.5.3.  

 

Ook was het tijdens de analyse soms lastig tot welke groep een respondent moest 

worden gezien. Sommige respondenten zijn immers niet-westerse allochtoon, maar 

tevens een jongere en vrijwilliger. Er is gekozen de data te koppelen aan de groep 

waarvoor de respondent is benaderd.  

 

Tot slot zijn de inspanningen van de betrokken organisatie beperkt gemeten. Ten eerste 

komen de bevindingen maar uit één gesprek. Beter was geweest om naast het gesprek 

ook te observeren tijdens het vrijwilligerswerk of tijdens gesprekken met vrijwilligers. 

Ten tweede zou het beter zijn om de organisaties los van elkaar te spreken, zodat zij 

wellicht opener konden spreken over hun beleid ten aanzien van vrijwilligers.  Omwille 

van het tijdslimiet is hier echter niet voor gekozen. 

 

Kwantitatief 

De respons op de enquête was onvoldoende om een generaliseerbaar beeld te kunnen 

schetsen. 141 respondenten hebben de enquête zonder missings ingevuld. Hierover 

staat meer in paragraaf 4.5.3.  

 

Mixed methods research 

Het grote nadeel van mixed methods research in dit onderzoek, is de gevoeligheid voor 

interpretatiefouten. Om de kwalitatieve data te kunnen gebruiken in kwantitatieve 

analyses, is deze data getransformeerd, wat deels op basis van de interpretatie van de 

onderzoeker is gebeurd. Meer informatie hierover staat in paragraaf 4.1.3.  
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Een tweede punt van verbetering is de kleine omvang van de niet-westerse allochtonen 

in de statistische analyses. Er is wel rekening gehouden met ongelijke groepen in de 

statistische testen.  In principe mag de n bij deze test lager zijn dan 30, maar het zou 

beter zijn wanneer het hoger is.  

 

Voorts is de scope van het onderzoek beperkt. Doordat alleen de gemeente Ede is 

meegenomen, is er een beperkte externe validiteit. Deze tekortkoming wordt deels 

beperkt, omdat het onderzoek naar potentiële vrijwilligers exploratief is (Eisenhardt, 

1989). Over validiteit staat in hoofdstuk 4 meer.  

 

Bruikbaarheid theorie 

In dit onderzoek is getracht een veelvoud van factoren identificeren en op hun 

relevantie te testen. Daartoe is gebruik gemaakt van het rationele keuzemodel dat ingaat 

op de rationele afweging van het individu, het sociaal kapitaalmodel dat ingaat op de 

invloed van de sociale omgeving van het individu, en verschillende procesfactoren die 

zijn gebleken uit verschillend onderzoek. 

 

Het rationele keuzemodel was gebruiksvriendelijk voor het onderzoek. In dit model 

wordt namelijk gekeken naar de bewuste afweging van de respondenten. Dit maakt het 

gemakkelijk om aan hen voor te leggen, omdat het aansluit bij de bewuste 

belevingswereld van de respondent. Dit model bleek echter niet geschikt om informele 

vrijwillige inzet te verklaren en was daarom beperkt toepasbaar in het onderzoek. 

 

Het sociaal kapitaalmodel was daarentegen minder gemakkelijk te gebruiken. Onderdeel 

van het model is de aanwezigheid van normen van wederkerigheid en vertrouwen, 

waarbij een risico heerst op sociaal wenselijke antwoorden. Het feit dat het sociaal 

kapitaalmodel daarnaast uitgaat van de onbewuste invloed van de omgeving op de 

motivatie tot vrijwillige inzet, is het lastig om dit kwantitatief te testen. Dit maakt het 

model minder gebruiksvriendelijk voor het kwantitatieve deel van het onderzoek. Dit 

risico is echter verminderd doordat er ook interviews zijn afgenomen.  

 

Met de procesfactoren is getracht een eerste stap te zetten naar een nieuw model. Vanuit 

de theorie zijn verschillende factoren geselecteerd die zijn voorgelegd aan vrijwilligers. 

Hier kunnen aanknopingspunten worden gekozen om de motivatie van vrijwilligers te 

behouden tijdens het vrijwilligerswerk. Deze factoren waren goed te onderzoeken 

middels kwalitatieve onderzoeksmethodiek. 
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6.3.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Een drietal aanbevelingen worden hieronder gedaan ten aanzien van vervolgonderzoek. 

Hierbij wordt omschreven waarom vervolgonderzoek nodig is. Telkens is daarbij de 

koppeling gemaakt met dit onderzoek.  

 

Motivatie bij vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor een uitkering 

In dit onderzoek is gekeken naar de motivatie van een brede groep vrijwilligers, waarbij 

verder onderscheid is gemaakt naar etniciteit en leeftijd. Er zijn echter nog meer 

onderscheiden mogelijk. Zo doet een beperkte groep vrijwilligerswerk als verplichting 

voor een uitkering. Kwalitatief vervolgonderzoek kan aantonen of de motivatie van deze 

groep afwijkt van de algemene vrijwilliger. In dit onderzoek is met maar één respondent 

gesproken die vrijwilligerswerk doet in ruil voor een uitkering. Haar motivatie week af 

van de andere respondenten, bijvoorbeeld in dat zij aangaf sterk het gevoel te hebben 

overbodig te zijn. Kwalitatief vervolgonderzoek kan verkennen of de motivatie bij deze 

groep inderdaad afwijkt. 

 

Relatie procesfactoren en sociaal kapitaalmodel 

Doordat in dit onderzoek is gekozen voor mixed methods research, is niet statistisch 

bewezen dat er een relatie is tussen de (kwalitatief gemeten) procesfactoren handels- en 

vraagverlegenheid en de sociaal kapitaalfactor bondingnetwerk. Uit het onderzoek is de 

verwachting gerezen dat er tussen deze factoren een verband is, omdat de respondenten 

aangaven het lastig te vinden om hulp aan te bieden en te vragen bij mensen die men 

minder goed kent. Kwantitatief onderzoek is nodig om te testen of deze relatie 

inderdaad statistisch significant aanwezig is.  

 

Onderzoek kosten en baten bij informele vrijwillige inzet 

In het rationele keuzemodel wordt een bewuste, rationele kostenbaten afweging 

verondersteld. De hier gedefinieerde kosten en baten bleken niet instaat om informele 

vrijwillige inzet te verklaren. Het is mogelijk dat vrijwilligers wel een rationele 

kostenbaten afweging maken voor informele vrijwillige inzet, maar op basis van andere 

kosten en baten dan die hier zijn getoetst. De kosten en baten zijn hier overwegend 

getoetst aan de hand van vooraf gestelde categorieën, die in de enquête zijn voorgelegd 

aan de respondenten. Kwalitatief vervolgonderzoek kan inventariseren welke kosten en 

baten een rol spelen bij informele vrijwillige inzet.  Bovendien kan onderzoek dat zich 

enkel richt op informele vrijwillige inzet, duidelijker zijn voor de respondent. Nu kan 

hier verwarring over hebben bestaan, al is dit niet door de respondenten aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

    
  89 
   
 

7. Literatuur 
 
Bazeley, P. (2009). Editorial: Integrating Data Analysis in Mixed Methods Research. 
Journal of Mixed Methods Research, 3(3), 203-207.    
 
Bekkers, R. (2004). Giving and Volunteering in the Netherlands. Sociological and 
Psychological Perspectives (Proefschrift). Universiteit Utrecht. 
 
Bijlsma-Frankema, K. M., & Drooglever Fortuijn, A. B. (1997). De kwalitatieve datamatrix 

als analyse-instrument. Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 42(4), 448-459.  

 
Bochove, M. van., Verhoeven, I., & Roggeveen, S. (2013). Sterke vrijwilligers, volhardende 
professionals. Nieuwe verhoudingen door de Wmo. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. 
Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 
zorgzaamheid (pp.187-203). Amsterdam: van Gennep. 
 
Boss, E., Blauw, W., & Alblas, M. (2011) Vrijwillige inzet 2.0. Vrijwillige inzet 2011. 
Utrecht: MOVISIE.  
 
Bredewold, F., Tonkens, E., & Trappenburg, M. (2013). Wederkerigheid tussen weerbare 
en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? In T. Kampen., I. 
Verhoeven., & L. Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en 
verplicht tot zorgzaamheid (pp. 168-186). Amsterdam: van Gennep. 
 
Brown, E., & Ferris, J. M. (2007). Social Capital and Philanthropy: An Analysis of the 
Impact of Social Capital on Individual Giving and Volunteering. Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, 36(1), 85-99.  
 
Bruijn, H. De. (2011). Framing. Over de macht van taal in de politiek. Amsterdam: Atlas 
Contact.  
 
Bussel, H., & Forbes, D. (2002). Understanding the volunteer market: The what, where, 
who and why of volunteering. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector 
Marketing, 7(3), 244-257. 
 
Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. & Miene, P.  
(1998a). Understanding and assessing motivations of volunteers: A functional approach. 
Journal of personality and social psychology, 74(6), 1516-1530. 
 
Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., & Meine, P.  
(1998b). Voluntary Functions Inventory. Verkregen op 18 april, 2014 via 
http://www.fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/HELPING_
OTHERS-VolunteerFunctionsInventory.pdf.  
 
De Medewerker. (n.d.). Visie en missie van De Medewerker. Verkregen op 23 april, 2014 
via http://www.demedewerker.nl/de-medewerker/visie-en-missie/.  
 
Dekker, P. (2002). De oplossingen van civil society.  Over vrijwillige associaties in tijden 
van vervagende grenzen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.  



 

    
  90 
   
 

  
Dekker, P., & Hart, J. De. (2002). Burgers over burgerschap. In R. P. Hortulanus., & J. E. M. 
Machielse (Eds.), Modern Burgerschap (pp. 21-36). Den Haag: Elsevier. 
 
Dekker, P., & Ridder, J. den. (2013). Meer eigen verantwoordelijkheid in de publieke 
opinie. Wat willen Nederlanders? In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke (Eds.),  De 
affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 41-60). 
Amsterdam: van Gennep. 
 
Deth, J. W. Van. (2003). Measuring social capital: orthodoxies and continuing 
controversies. International Journal of Social Research Methodology, 6(1), 79-92.  
 
Dolnicar, S., & Randle, M. (2007). What motivates which volunteers? Psychographic  
heterogeneity among volunteers in Australia. International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations, 18(2), 135-155. 
 
Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2001), Lokale interactieve beleidsvorming. Een 
vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming. Utrecht: 
Lemma. 
 
Edelenbos, J., Teisman, G. R., & Reuding, M. (2001). Interactieve beleidsvorming als 
sturingsopgave. Den Haag: InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster.  
 
Edelenbos, J. (2006). Buurtgericht beleid en vertrouwen geven. Verkregen op 07 mei, 
2014 via http://repub.eur.nl/pub/10683/BSK-CDMN-2006-011.pdf.  
 
Edwards, A. (2001). Interactieve beleidsvorming en de instituties van het lokale bestuur. 
In: J. Edelenbos & R. Monnikhof (Eds.), Lokale interactieve beleidsvorming (pp. 117-142). 
Utrecht: Lemma. 
 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. (2014).  2015 aangenomen. Verkregen op 15 juli, 
2014 via 
http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20140708/wet_maatschappelijke_ondersteuning.  
 
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories form case study research. Academy of 
Management Review, 14(4), 532-550. 
 
Elshout, J., Kampen, T., Tonkens, E. (2013). De kwetsbaarheid van zelfrespect. Hoe 
geleide vrijwilligers worstelen met emoties. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke 
(Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 
219-232). Amsterdam: van Gennep. 
 
Engbersen, G. B. M. (2003). De armoede van sociaal kapitaal. Economische Statistische 
Berichten, 88(4398), 12-13.  
 
Etzioni, A. (1999). Debate: The Good Society. The Journal of Political Philosophy, 7(1), 88-
103. 
 
Etzioni, A. (2000a). The third way to good society. London: Demos. 



 

    
  91 
   
 

 
Etzioni, A. (2000b). Creating good communities and good societies. A Contemporary 
Sociology – A Journal of Reviews, 29(1), 188-195. 
 
Fakis, A., Hilliam, R., Stoneley, H., & Townend, M. (2014). Quantitative Analysis of 
Qualitative Information From Interviews: A Systematic Literature Review. Journal of 
Mixed Methods Research, 8(2), 139-161.  
 
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). UK: Sage.  
 
Flink, A. (2003). How to design survey studies (2nd ed.). UK: Sage.   
 
Gemeente Ede. (2011). Veiligheidsmonitor 2011.  
 
Gemeente Ede. (2012). De kracht van Ede. Verkregen op 24 maart, 2014 via 
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/Nota_beleid_Kr
acht_van_Ede2012-2015_01.pdf.  
 
Gemeente Ede. (2013a). Het is mensenwerk. Toegang en sturing in het sociale domein. 
Vekregen op 24 maart, 2014  via 
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/20140214_Het
_is_mensenwerk_vastgesteld_01.pdf.  
 
Gemeente Ede. (2013b). Ede krijgt vier wijkregisseurs. Verkregen op 23 april 2014 via 
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/artikel/ede-krijgt-vier-
wijkregisseurs/.  
 
Gemeente Ede. (2013c). Nota burgerparticipatie. Verkregen op 24 maart, 2014 via 
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/gemeente/documenten/20130107_Nota_burg
erparticipatie.pdf. 
 
Gemeente Ede. (2013d). Inwoners aan het woord 2013.  
 
Gemeente Ede. (2014a). Concept Plan van Aanpak Proeftuin Veldhuizen. Versie 28-3-2014. 
 
Gemeente Ede. (2014b). Notitie “De Nieuwe Edese 0de-lijn”. Verkregen op 26 maart, 2014 
via http://gemeenteraad.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/7d141bfe-9f0b-4659-b7b6-
71557a8a457a.pdf.  
 
Gemeente Ede. (2014c). Leefbaarheidsmonitor 2013.  
 
Gemeente Ede. (n.d., a). Buurtinitiatieven. Vekregen op 23 april, 2014 via 
https://www.ede.nl/wonen-en-leven/mijn-wijk-en-
wijkwerk/veiligheid/buurtinitiatieven/.  
 
Gemeente Ede. (n.d., b). Ede in cijfers-geslacht. Verkregen op 9 juli, 2014 via 
http://ede.buurtmonitor.nl/.  
 
Giddens, A. (2009). Sociology (6th ed.). UK: Polity Press.  



 

    
  92 
   
 

Graaf, L. J. De (2009). Is interactief beleid nu een instrument of is het democratisch? 
Nieuwsbrief 'In actie met burgers!' (3). 

Grin, J. (2013). Burgerkracht als idee tussen landelijke politiek en lokale werkloer. Hoe 
krijgt het betekenis, hoe geeft het betekenis? In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke 
(Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid 
(pp.112-130). Amsterdam: van Gennep. 
 
Grootegoed, E (2013). Van claimcultuur naar schaamtecultuur? Over het behoud van de 
langdurige zorg voor digenne die het ‘echt nodig’ hebben. In T. Kampen., I. Verhoeven., & 
L. Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 
zorgzaamheid (pp. 81-92). Amsterdam: van Gennep. 
Haemers, J. (2008). Protagonist of Antiheld? Over social kapitaal en geschiedenis. 
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 5(4), 31-54.  
 
Harvard University (2000). Social Capital Community Benchmark Survey. Verkregen op 
18 april, 2014 via 
http://www.hks.harvard.edu/saguaro/communitysurvey/docs/survey_instrument.pdf.  
 
Haynes, P. (2009). Before Going Any Further With Social Capital: Eight Key Criticisms to 
Adress. Universidad Politécnica de Valencia: INGENIO. Verkregen op 15 april, 2014 via 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/14203/1/Before_Going_Any_Further_With_Soci
al_Capital__Eight_Key_Criticisms_to_Address%5B1%5D.pdf?origin=publication_detail.  
 
Innovatienetwerk. (2011). Tijdpunten. Onderlinge verrekening voor vrijwilligerswerk. 
Verkregen op 11 juli, 2014 via 
http://www.innovatienetwerk.org/sitemanager/downloadattachment.php?id=3E3ClAO
JGOK10qlvsQio-X.  
 
Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: a research 
paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. 
 
Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A.(2007). Toward a Definition of Mixed 
Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133. 
 
Kampen, T. (2013). De geluksmachine loopt vast op eigen kracht. Beheersing, bevrijding 
en erkennig van geleide vrijwilligers. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke (Eds.),  
De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp.93-111). 
Amsterdam: van Gennep. 
 
Lietaer, B. (2004). Complementary Currencies in Japan Today: History, Originality and 
Relevance. International Journal of Community Currency Research, 8(1), 1-13. 
 
Lin, N., Cook, K. S., & Burt, R. S. (2001). Social Capital: theory and research. US: 
Transaction Publishers.  
 
Machielse, A. (2011). Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor 
effectieve interventies. Journal of Social Interventions: Theory and Practice 20(4), 40-61.  



 

    
  93 
   
 

Manatschal, A. & Freitag, M. (2014). Reciprocity and volunteering. Rationality and 
Society, 26(2), 208-235.  
 
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of 
organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734. 
 
Metz, J. (2008). Anatomisch model van de civil society voor de Wmo. Tijdschrift Sociale 
Interventie, 17(3), 33-43. 
 
Mouw, T. (2003). Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter? American 
Sociological Review, 68(6), 868-898.  
 
Oudenampsen, D., & Nijborg, S. (2002). Burgerschap en sociale competenties op het 
terrein van zorg en welzijn. . In R. P. Hortulanus., & J. E. M. Machielse (Eds.), Modern 
Burgerschap (pp. 37-54). Den Haag: Elsevier.  
 
Newton, K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. International 
Political Science Review, 22(2), 201-214.  
 
Norton, S., Wandersman, A., & Goldman, C. R. (1993). Perceived costs and benefits of 
membership in a self-help group: Comparisons of members and nonmembers of the 
Alliance for the Mentally Ill. Community Mental Health Journal, 29(2), 143-160.  
 
Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of 
Applied Behavioral Science, 36(1), 23-42.  
 
Platform 31. (2013). Burgers maken hun buurt. Verkregen op 20 juli 2014, via 
http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun
_buurt.pdf.  
 
Pols, J. (2013). Relationeel burgerschap voor ongelijke burgers. Een empirisch-filosofich 
intermezzo. In E. Tonkens., & M. De Wilde (Eds.), Als meedoen pijn doet. Affectief 
burgerschap in de wijk (pp. 68-83). Amsterdam: van Gennep.  
 
Prestby, J. E., Wandersman, A., Florin, P., Rich, R., & Chavis, D. (1990). Benefits, costs, 
incentive management and participation in voluntary organizations: A means to 
understanding and promoting empowerment. American Journal of Community 
Psychology, 18(1), 117-149. 
 
Putnam, R. D. (1998). Foreword. Housing Policy Debate, 9(1), v-viii. 
 
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. 
US: Simon & Schuster. 
 
Rijksoverheid. (n.d.). Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Verkregen op 
05 juni, 2014 via 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-
overheidstaken-naar-gemeenten. 
 



 

    
  94 
   
 

Rijksoverheid. (2014). Memorie van toelichting van Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015. Verkregen op 24 maart, 2014 via 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-
wmo/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/01/14/memorie-van-
toelichting-van-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015.html.  
 
Rosenberg, M. J. (1969). The conditions and consequences of evaluation apprehension. 
In R. Rosenthal & R. L. Rosnow (Eds.), Artifact in behavioral research (pp. 279-349). New 
York: Academic Press. 
 
SCP. (2005). De goede burger. Tien beschouwingen over de morele categorie. Verkregen 
op 07 april, 2014 via http://www.scp.nl/dsresource?objectid=20742&type=org.  
 
SCP. (2008a). Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in de sociale cohesie. Verkregen op 07 
april, 2014 via http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19738&type=org.  
 
SCP. (2008b). Ontwikkeling AWBZ uitgaven 1985-2030. Verkregen op 24 maart, 2014 via 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19723&type=org.  
 
SCP. (2008c). Wmo eerste tussenreportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid 
in 2007. Verkregen op 18 maart, 2014 via 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2008/De_invoering_van_de
_Wmo_gemeentelijk_beleid_in_2007.  
 
SCP. (2010). Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2007-2009. Verkregen op 24 maart, 2014 via 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=24732&type=org.  
 
SCP. (2013). Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-
beleid en -praktijk in vijf gemeenten. Verkregen op 11 maart, 2014 via 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Vrijwillige_inzet_en_
ondersteuningsinitiatieven.  
 
SCP. (2014). Burgermacht op eigen kracht. Een brede verkenning van ontwikkelingen in 
burgerparticipatie. Verkregen op 02 april, 2014 via 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=36491&type=org.  
 
Seyfang, G. (2004). Time Banks: Rewarding Community Self-help in the Innercity? 
Community Development Journal, 39(1), 62-71. 
 
Sportservice Ede. (n.d.). Missie Sportservice Ede en Visie Sportservice Ede. Verkregen op 
23 april, 2014 via http://www.sportmaatjes.nl/page/540/missie/visie.html.  
 
SWO Ede. (n.d.). Senioren Welzijn Organisatie. Verkregen op 23 april, 2014, via 
http://www.swo-ede.nl/home/over_swo_.aspx.  
 
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research. Integrating 
Quantitative and Qualitative Approachers in the Social and Behavioral Sciences. USA: Sage 
Publications.  



 

    
  95 
   
 

Tonkens, E. (2002). De mondige burger op de markt van welzijn en geluk. In R. P. 
Hortulanus., & J. E. M. Machielse (Eds.), Modern Burgerschap (pp. 83-94). Den Haag: 
Elsevier. 
 
Tonkens, E. (2013). Portret – Marrokaanse zelfspot. Een vrouwenorganisatie in 
Kanaleneiland. In E. Tonkens., & M. De Wilde (Eds.), Als meedoen pijn doet. Affectief 
burgerschap in de wijk (pp. 133-138). Amsterdam: van Gennep. 
 
Tonkens, E., & Duyvendak, J. W. (2013). Een hardhandige affectieve revolutie. In T. 
Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid 
verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp.233-248). Amsterdam: van Gennep. 
 
Transitiebureau Wmo. (n.d.). Transitie naar een betrokken samenleving. Verkregen op 24 
maart, 2014 via http://www.invoeringwmo.nl/content/transitie-naar-een-betrokken-
samenleving.  
 
Vennix, J. A. M. (2009). Theorie en praktijk van empirisch onderzoek (3rd ed.). UK: 
Pearson Custom Publishing.   
 
Verhoeven, I. (2013). Wel duurzame zorg, geen duurzame relaties. Gezocht: 
zorgvrijwilligers, 2 uur per week, geen verplichting. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. 
Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 
zorgzaamheid (pp.204-218). Amsterdam: van Gennep. 
 
Verhoeven, I., & Tonkens, E. (2013). Wat de overheid van burgers wil. De framing van de 
veranderende verzorgingsstaat in Nederland en Engeland. In T. Kampen., I. Verhoeven., 
& L. Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 
zorgzaamheid (pp. 25-37). Amsterdam: van Gennep. 
 
Verhoeven, I., Kampen, T., Verplanke, L. (2013). Het affectieve offensief van de overheid. 
Verkregen op 23 juni, 2014, via 
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/05/18/het-affectieve-offensief-van-de-
overheid/.  
 
Verhoeven, I., Verplanke, L., & Kampen, T. (2013) Affectief burgerschap in de 
verzorgingsstaat. Over de nieuwe publieke moraal. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. 
Verplanke (Eds.),  De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot 
zorgzaamheid (pp. 11-23). Amsterdam: van Gennep.  
 
Verplanke, L.  (2013). ‘Professionals met lef en een groot hart’. Over ongevraagd hulp 
verlenen achter de voordeur. In T. Kampen., I. Verhoeven., & L. Verplanke (Eds.),  De 
affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 61-80). 
Amsterdam: van Gennep. 
 
Welstede. (n.d.). Over Welstede. Verkregen op 23 april, 2014 via 
http://www.welstede.nl/index.php/organisatie/over-welstede.  
 
Wijdeven, T. M. F. Van de. (2012). Doe-democratie. Over actief burgerschap in 
stadswijken. Delft: Eburon.  



 

    
  96 
   
 

Wilde, M. De. (2013). Een gevoelige kwestie of een gevoelskwestie? Affectief 
burgerschap in de wijk in historisch perspectief. In E. Tonkens., & M. De Wilde (Eds.), Als 
meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk (pp. 24-40). Amsterdam: van Gennep. 
 
Wilde, M. De., & Tonkens, E. (2013). Op zoek naar erkenning. Verhitte verhoudingen 
tussen bewoners en instituties. In E. Tonkens., & M. De Wilde (Eds.), Als meedoen pijn 
doet. Affectief burgerschap in de wijk (pp. 99-121). Amsterdam: van Gennep. 
 
Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Reviews Sociology, 26, 215-240.  
 
Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical 
synthesis and policy framework. Theory and Society, 27(2), 151-208. 
 
WRR. (2005). Vertrouwen in de buurt. Amsterdam: Amsterdam University Press.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

    
  97 
   
 

Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht figuren en tabellen 
 

Figuur 1:  Indeling hulpaanbod     p. 28 

Figuur 2:  Categorieën vrijwillige inzet    p. 31 

       in gemeente Ede       

Figuur 3:  Statistisch significante verbanden    p. 55 

                    Aantal uren vrijwilligerswerk  

Figuur 4:  Statistisch significante verbanden    p. 58 

       Hoeveelheid informele vrijwillige inzet  

Tabel 1:  Procesfactoren vrijwillige inzet    p. 21 

Tabel 2:  Gemiddelden en standaarddeviaties   p. 50 

van de verschillende baten  

Tabel 3:  Gemiddelden en standaarddeviaties   p. 51 

 van de verschillende kosten  

Tabel 4:  Statistisch significante verbanden   p. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
  98 
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meldpunt vrijwillige hulp) 
Welstede: Leny Oosterbaan (sectormanager sociaal cultureel werk) 
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Bijlage 3: Enquête vrijwilligers 

 
 Factor Dimensie Indicator Vragen 
Rationele 
keuze-
model 

Kosten  Werkschema 
Kinderopvang 
Veiligheid 
Informatie 
Vaardigheden 
Onduidelijke 
hulpvraag 

1. Sommige mensen vinden het moeilijk om zich 
vrijwillig in te zetten, zowel bij een organisatie 
als daarbuiten. Zou u zeggen dat de volgende 
zaken  uw inzet moeilijker maken? 
(heel moeilijk, redelijk moeilijk, een beetje 
moeilijk, niet moeilijk, ik weet het niet) 

a. Een inflexibel of veeleisend werkschema 
b. Onvoldoende kinderopvang 
c. Zorgen over mijn eigen veiligheid 
d. Te weinig informatie over mogelijkheden van 

inzet 
e. Er wordt niet om hulp gevraagd 
f. Het gevoel dat ik geen verschil kan maken 

 Baten Materieel  In hoeverre zijn onderstaande stellingen op u van 
toepassing? (helemaal niet van toepassing; niet van 
toepassing; neutraal; van toepassing, helemaal van 
toepassing)  
1. Vrijwillige inzet geeft mij een goede financiële 

vergoeding 
2. Door mijn vrijwillige inzet kan ik gratis kopiëren 

en printen 
  Sociale 

goedkeuring 
(ook in 
interviews) 

1. Vrijwillige inzet is belangrijk voor de mensen die 
het dichtst bij mij staan 

2. Mijn vrienden en familie zetten zich vrijwillig in 
  Menselijk 

kapitaal 
 1. Door vrijwillige inzet doe ik nieuwe ervaringen 

op, waar ik van leer 
2. Door vrijwillige inzet kan ik mijn eigen sterke 

kanten ontdekken.  
  Waarden  1. Ik ben oprecht bezorgd over de groep die ik help 

2. Ik vind het belangrijk om anderen te helpen 
  Carrière  1. Vrijwillige inzet staat goed op mijn CV 

2. Vrijwillige inzet geeft mij een ingang waar ik wil 
werken 

  Persoonlijke 
ontwikkeling 

 1. Vrijwillige inzet vergroot mijn zelfvertrouwen 
2. Vrijwillige inzet geeft mij de kans nieuwe 

vrienden te maken 
  Anders  1. Wat is voor u de belangrijkste reden om u 

vrijwillig in te zetten?  …. 
Sociaal 
kapitaal- 
model 

Netwerk Bonding-
netwerk  

- Grootte 
netwerk 
-Belang 
contact 
 
 
 

1. Hoeveel familieleden ziet u minimaal 
maandelijks?  
(Geen, 1-3, 4-6, meer dan 6, weet ik niet)  

2. Hoeveel vrienden staan dicht bij u?  
(Geen, 1-3, 4-6, meer dan 6, weet ik niet) 

3. Hoeveel buurtgenoten spreekt u minimaal 
maandelijks, waarbij spreken verder gaat dan 
enkel groeten? 

(Geen, 1-3, 4-6, meer dan 6, weet ik niet) 
1. Hoe belangrijk is het contact met de volgende 

mensen voor u? Maak een keuze op een schaal 
van 1 tot 10, waarbij 1  helemaal niet belangrijk 
is en 10 het belangrijkst. (met familie, vrienden, 
buren en eventueel geloofsgemeenschap en 
etnische gemeenschap) 
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  Bridging-
netwerk 

-Aantal 
lidmaatschap-
pen  
-Frequentie 
contact 
 

Voor dit onderzoek is het van belang om een beeld te 
krijgen van organisaties waarvan u lid bent.  
Voorbeelden zijn sportverenigingen, politieke 
partijen, stichtingen, goede doelenorganisaties, 
vakbonden, etc.  
1. Van hoeveel organisaties bent u lid? Het gaat 

hier puur om lidmaatschap, niet om hoe actief u 
als lid bent. (0;1-2;3-5;meer dan 5) 

2.   In welke sectoren opereren de organisaties 
waar u lid van bent en in welke sectoren 
verricht u vrijwilligerswerk? Kruis aan wat van 
toepassing is.  

- Sport en recreatie (bijvoorbeeld bij 
sportverenigingen, scouting) 
- Zorg en hulpverlening (bijvoorbeeld bij hulp in het 
verzorgingstehuis, buddyprojecten, vrijwillige 
thuiszorg, Slachtofferhulp) 
- Informatie en advies (bijvoorbeeld bij 
buurtbemiddeling, een meldpunt, of de rechtswinkel) 
- Religie en levensbeschouwing (bijvoorbeeld helpen 
bij een kerk, of moskee) 
- Kunst en cultuur (bijvoorbeeld bij 
muziekverenigingen) 
- Politieke en ideële doelen (bijvoorbeeld bij een 
politieke partij of organisaties als Amnesty 
International) 
- Wijk- en buurtwerk (bijvoorbeeld in een 
bewonersvereniging, of bij wijkbeheer) 
- Onderwijs (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding) 
- Belangenbehartiging (bijvoorbeeld in de 
jongerenraad of patiëntenvereniging) 
- Verkeer en veiligheid (bijvoorbeeld bij de prandweer 
of EHBO).  
- Anders, namelijk ..... 
3. Hoeveel contact heeft u gemiddeld met leden 

van deze organisaties? 
(Veel, redelijk veel, weinig, niet) 

  Religieuze 
betrokken-
heid 

-Religieus 
-frequentie 
religieuze 
godsdienstige 
bijeenkomst 

1. Rekent u zich tot een bepaalde godsdienst of 
religie?  
(Ja/nee) 

1.1(Bij  1 JA) Hoe vaak gaat u naar een godsdienstige 
bijeenkomst?  Bijvoorbeeld een kerkdienst, bezoek 
van moskee, religieuze viering of gebedsdienst? 
(nooit; hoogstens enkele keren per jaar; ongeveer 
maandelijks; ongeveer wekelijks) 

 Normen Vertrouwen  
 

1. In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van 
toepassing? (helemaal niet van toepassing; niet 
van toepassing; neutraal; van toepassing, 
helemaal van toepassing) 

-  Ook als ik iemand niet ken, geloof ik dat hij/zij 
altijd goede intenties zal hebben 

-  Ik geloof dat een ander altijd zal doen wat hij 
heeft beloofd 

  Wederkerig-
heid 
 
 
 

-Verwachting 
 

1. Mijn vrienden en familie verwachten dat ik 
anderen altijd help.  

2.  Over het algemeen vind ik anderen behulpzaam  
(helemaal van toepassing; van toepassing; neutraal; 
niet van toepassing; helemaal niet van toepassing)  
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Alge- 
meen 

Vrijwillige 
inzet  

Georganiseer-
de vrijwillige 
inzet 

- Sectoren 
- Aantal uren 

1. Heeft u het afgelopen half jaar minimaal één 
keer vrijwilligerswerk verricht in de volgende 
sectoren? (maximaal 2 antwoorden) 

- Sport en recreatie (bijvoorbeeld bij 
sportverenigingen, scouting) 
- Zorg en hulpverlening (bijvoorbeeld bij hulp in het 
verzorgingstehuis, buddyprojecten, vrijwillige 
thuiszorg, Slachtofferhulp) 
- Informatie en advies (bijvoorbeeld bij 
buurtbemiddeling, een meldpunt, of de rechtswinkel) 
- Religie en levensbeschouwing (bijvoorbeeld helpen 
bij een kerk, of moskee) 
- Kunst en cultuur (bijvoorbeeld bij 
muziekverenigingen) 
- Politieke en ideële doelen (bijvoorbeeld bij een 
politieke partij of organisaties als Amnesty 
International) 
- Wijk- en buurtwerk (bijvoorbeeld in een 
bewonersvereniging, of bij wijkbeheer) 
- Onderwijs (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding) 
- Belangenbehartiging (bijvoorbeeld in de 
jongerenraad of patiëntenvereniging) 
- Verkeer en veiligheid (bijvoorbeeld bij de prandweer 
of EHBO).  
- Anders, namelijk ..... 
2.  Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per maand 

aan vrijwilligerswerk ?(0, 1-4, 5-10, 11-20, meer 

dan 20). 
  Informele 

vrijwillige 
inzet 

Aantal keren 
 

1. Hoe vaak heeft u anderen geholpen in de 
afgelopen drie maanden? Voorbeelden zijn de 
volgende acties: verzorging, boodschappen, 
schoonmaken, planten water geven, klussen, of 
naar afspraken brengen. 

a. Familie (0, 1-4, 5-15- ,meer dan 15 keer);  
b. vrienden (‘’);  
c. buren (‘’) 
d. Mensen die ik ken via mijn geloof (“) (alleen als 

van toepassing)  
e. Mensen met dezelfde etnische achtergrond 

(“)(alleen als van toepassing) 
f. Andere mensen, namelijk: …. 
2.  Wat voor hulpacties heeft u toen verricht? Vink 

aan welke acties dat waren. Bij anders kunt u 
zelf andere manieren van hulp invullen.  
(Verzorging, boodschappen doen, schoonmaken, 
planten water geven, klussen, naar afspraken 
gebracht, anders) 

  Activatie Werving 1. Hoe bent u zich vrijwillig gaan inzetten?  
(Eigen initiatief, gevraagd door partner of 
familie, gevraagd door vriend of kennis, 
gevraagd binnen mijn godsdienstige instelling, 
benaderd via een campagne, als verplichting 
voor een uitkering, anders namelijk …) 

 Leeftijd   1. Wat is uw leeftijd? … jaren 

 Opleidings
niveau 

  1. Wat is jouw hoogst genoten opleiding? 
(Middelbare school, MBO, HBO, WO) 
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 Inkomen 
 

  1. Hoeveel bedraagt het netto maandinkomen van 
uw huishouden (inclusief vakantiegeld, exclusief 
kinderbijslag)? (Minder dan € 1.050 per maand, 
€ 1.050 tot € 1.400 per maand, € 1.400 tot € 
1.800 per maand, € 1.800 tot € 3.100 per 
maand, € 3.100 en meer per maand, zeg ik liever 
niet) 

 Etniciteit  -Etniciteit 
-Contact 
etnische 
groep 

1. Rekent u zich tot een etnische minderheid? 
1.1. Bent u zelf, of is minimaal één van uw ouders 

geboren in een ander land dan Nederland? Zo ja, 
waar? 1-3 antwoorden mogelijk  
Nee; Suriname; Nederlandse Antillen of Aruba; 
Turkije; Marokko; Overig Afrika; Europa 
(inclusief de voormalige Sovjet Republiek); 
Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw 
Zeeland, overig; Oceanië, Japan, Indonesië, 
Nederlands Indië; in een ander land; 
onbekend/wil niet zeggen 

1.2 In welke mate heeft u contact met mensen van 
dezelfde etnische achtergrond? (alleen als bij vraag 1 
een andere score dan nee is gegeven) 
(geen, nauwelijks; af en toe, regelmatig, alleen maar) 

 Geslacht   1. Man/vrouw 

 Uren 
werkzaam 

  1. Hoeveel uur werkt en/of studeert u gemiddeld 
per week? 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, > 40 

 Hoofd-
activiteit 
dagelijks 

  1. Wat is de hoofdactiviteit in uw dagelijkse 
bezigheden? (Scholier, student, werkend, 
werkloos, arbeidsongeschikt) 

 Vrije tijd   1. Zou u zeggen dat u weinig, gemiddeld of veel 
vrije tijd heeft? 
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Bijlage 4: Interview vrijwilligers 

 
 Factor Indicator Vragen 

Sociaal 
kapitaal
model 

Vertrouwen  1. In hoeverre vind je de Nederlander in het algemeen te 
vertrouwen? 

1.1 In hoeverre maakt het uit wie die ander is? 
2. Heb je ook weleens situaties meegemaakt waarin bleek dat 

iemand niet te vertrouwen was? Hoe reageerde je daar toen 
op? 

 
 
 

Wederkerig-
heid 

 1. In hoeverre is het voor jou normaal om iemand anders te 
helpen?  

2. In hoeverre denk je dat jouw vrienden en familie dat delen  
(georganiseerd, ongeorganiseerd) 

3. Hoe zouden je vrienden en familie reageren als jij wel/niet 
anderen zou helpen? 

 Bonding  1. Hoeveel contact heb je met familie, vrienden, buren, etc?  
2. Hoe belangrijk is dit contact voor je? 

 Bridging  1. Van welke organisaties ben je lid? Hoe belangrijk is dat voor 
je? Hoeveel contact heb je met leden? 

Rationele 
keuze-
model 

Baten  1. Wat is de belangrijkste reden voor vrijwillige inzet? 
 

  Sociale 
goedkeuring 

1. Hoe belangrijk vind je de mening van anderen? Waar blijkt dit 
uit? 

2.  In hoeverre verwachten anderen van jou dat jij je vrijwillig 
inzet? 

Kosten  1. Wat maakt het voor jou moeilijk om je vrijwillig in te zetten? 

Proces 
vooraf 

Vraag-
verlegenheid 

 1. Hoe vind je het om om hulp te vragen? Moeilijk/makkelijk? 
Waarom?  

2. Aan welke mensen vraag je om hulp? (Qua leeftijd, etniciteit).  

 Handels-
verlegenheid 

Hulp bieden 1. Hoe biedt je hulp aan?  
2. Aan wie biedt je hulp aan? (focus op verschil familie, vrienden, 

buurtgenoten, collega’s, etc) 
3. Waarom aan deze mensen? 
4. Hoe vaak geef je dan ook hulp? 
3. Hoevaak vragen mensen jouw om hulp? Met wat voor zaken is 

dat dan? Wat voor mensen zijn dat? 
  Ervaring 1. Hoe ervaar jij het om hulp aan te bieden? 
 Framing  In deze tijd zijn er tal van bezuinigingen in de zorg en 

ondersteuning. Van burgers wordt gevraagd meer te doen voor 
elkaar, in plaats van dit van de overheid te verwachten. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat iemand minder eenzaam 
is door eens op bezoek te gaan, om boodschappen voor iemand te 
doen, of te helpen met schoonmaken. Het komt erop neer dat De 
overheid treedt terug en de burger dient actiever zorg te dragen 
voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Burgers moeten meer 
voor elkaar zorgen. 
1. In hoeverre voel jij je daarbij aangesproken? 
2. In hoeverre ben jij het eens met deze boodschap? 

Proces 
tijdens 
inzet 

Koppelen 
competen-
ties 
 

 

 
 
 

1. Waarin ben je goed? Wat zijn jouw sterke kanten? 
2. In hoeverre doe je vrijwilligerswerk wat past bij wat je al kan? 
3. Hoe belangrijk was het voor je dat je iets doet waar je goed in 

bent? 



 

    
  104 
   
 

 Wensen 
moderne 
vrijwilliger 

- Duur van 
het project 
- Duidelijke 
rollen 
- Begrensd 
contact 

1. In hoeverre vind je het aantrekkelijk dat je vrijwillige inzet van 
op basis van korte of lange termijn projecten is? 

2. In hoeverre vind je het aantrekkelijk als er duidelijke 
afspraken over de rol van de vrijwilliger worden gemaakt? 

3. In hoeverre vind je het belangrijk als er grenzen worden 
gesteld aan het contact tussen vrijwilliger en hulpbehoevende? 

 Balans in 

eigenaar-
schap 

 1. In hoeverre voel je je verantwoordelijk voor je vrijwillige 
inzet?  

2. In hoeverre heb je de ruimte om jouw ideeën zelf uit te 
voeren? 

3. In hoeverre krijg je de ruimte om zelf te bepalen hoe je jouw 
vrijwillige inzet vormgeeft?  

 Waardering 
en erkenning 

Waardering 
Luisteren 

Complimen-
teren 
Serieus 
nemen 
Belang 

- Door bestuurders 
- Door de organisatie 
- Door de omgeving (vrienden, familie, buren) 
- Door de hulpbehoevende 

1. In hoeverre voel je je gewaardeerd?  

2. In hoeverre heb je het gevoel dat er naar je wordt geluisterd? 
3. In hoeverre krijg je weleens complimenten over je vrijwillige 

inzet? 
4. In hoeverre voel je je serieus genomen? 
5. Hoe belangrijk vind je deze waardering? 

 Bureaucratie  1. In hoeverre wordt je belemmerd door regels tijdens je 
vrijwillige inzet?  

 Facilitatie  1. In hoeverre krijg je ondersteuning tijdens je vrijwillige inzet, 
bijvoorbeeld door subsidie 

 
 

Aanwezig-
heid  
professional 

 
 

1. In hoeverre zijn er professionals aanwezig tijdens je vrijwillige 
inzet? 

2. In hoeverre vind je dit belangrijk? 
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Bijlage 5: Interview potentiële vrijwilligers 

 
 Factor Dimensie Indicator Vragen 
Algemeen  vrijwilligers-

werk 
Informele  
hulp 
 

 1. Wat valt voor jou onder vrijwilligerswerk? 

2. In hoeverre doe je weleens vrijwilligerswerk? 
3. In dit onderzoek wil ik ook meenemen of 

mensen weleens iemand anders helpen, los 
van het vrijwilligerswerk. Ik noem dit dan 
vrijwillige inzet In hoeverre help je weleens 
iemand die je kent, zoals je familie, vrienden of 
buren?  
Zie je dit dan ook als vrijwillige inzet? 

Rationele 
keuze-
model 

Kosten   1. Wat zijn voor jou belemmeringen om 
vrijwilligerswerk te doen? Of: Waarom zou je 
jezelf niet snel inzetten als vrijwilliger? 

 Baten   1. Zou je vrijwilligerswerk overwegen? Waarom? 

Sociaal 
kapitaal-
model 

Netwerk Bonding  1. Hoe hecht is jouw familie, vriendenkring, 
buurt, geloofsgemeenschap, etnische groep?  

2. Hoe belangrijk zijn deze groepen voor jou? 
3. Welke andere groepen zijn voor jou belangrijk? 
4. In hoeverre ben jij bereid om deze groepen te 

helpen als ze om hulp vragen? In hoeverre zit 
er verschil tussen deze groepen in die 
bereidheid? 

 Bridging  1. In hoeverre ben je lid van organisaties, zoals 
sportclubs? Ben je daar actief lid? Wat houdt 
dit voor jou in?  

2. Hoe belangrijk is dit lidmaatschap voor jou? 
 Normen Vertrouwen  2. In hoeverre vind je een ander in het algemeen 

te vertrouwen? 
3. In hoeverre maakt het uit wie die ander is? 
4. Heb je ook weleens situaties meegemaakt 

waarin bleek dat iemand niet te vertrouwen 
was? Hoe reageerde je daar toen op? 

  Wederkerig- 
heid 

Behulpzaamheid 
Sociale 
goedkeuring 

1. In hoeverre is het voor jou vanzelfsprekend om 
iemand anders te helpen?  

2. In hoeverre vinden  jouw vrienden en familie 
het normaal dat je anderen helpt? 
(georganiseerd, ongeorganiseerd) Zijn zij ook 
als vrijwilliger actief? 

3. Hoe zouden je vrienden en familie reageren als 
jij wel/niet anderen zou helpen? 

4. Hoe belangrijk vind je de mening van anderen? 
Waar blijkt dit uit? 

Proces 
vooraf 

 Vraag-, 
handels-
verlegenheid 

 1. Hoe vind je het om hulp te vragen? Moeilijk of 
makkelijk? Waarom? Kun je een voorbeeld 
noemen? 

2. Hoe vaak vragen mensen jouw om hulp?  
1.1 Met wat voor zaken is dat dan?  Wat voor 

mensen? Hoe vaak geef je dan ook hulp? 
2. Hoe ervaar je het om hulp aan te bieden? 

  Framing  In deze tijd zijn er tal van bezuinigingen in de zorg 
en ondersteuning. De overheid treedt terug en de 
burger dient actiever zorg te dragen voor zijn eigen 
welzijn en dat van anderen. Burgers moeten meer 
voor elkaar zorgen , bijvoorbeeld door 
boodschappen voor iemand te doen. 
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1. In hoeverre voel jij je daarbij aangesproken? 
2. In hoeverre ben jij het eens met deze 

boodschap? 
Algemeen  Dagelijkse 

bezigheden 
 1. Wat is jouw dagelijkse bezigheid?  

2. Hoeveel uur ben je daarmee kwijt? 
  Vrije tijd  1. Hoeveel vrije tijd heb je? Veel/weinig? 
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Bijlage 6: Rondetafel interview 0de-lijnsmedewerkers 

 
 Factor Indicator Vragen 

Rationele 
keuzemodel 

Baten   1. Hoe worden jongeren en niet-westerse allochtonen 
benaderd voor vrijwilligerswerk? 

2. Hoe wordt er rekening gehouden met de behoefte van 
jongeren om zichzelf te ontwikkelen en hun carrière te 
bevorderen? 

Sociaal 
kapitaal-
model 

Bonding 
Bridging 
 

 1. Hoe wordt er ingezet om het netwerk van burgers te 
vergroten? 

Proces 
vooraf 

Vraag 
verlegenheid 

 3. Wat voor initiatieven ondernemen jullie om 
vraagverlegenheid op te vangen? 

 Handels 
verlegenheid 

 2. Wat voor initiatieven nemen jullie om handelsverlegenheid 
te verminderen? 

Proces 
tijdens inzet 

Koppelen 
competenties 

 1. In hoeverre wordt er gekeken naar wat de vrijwilliger al kan, 
wanneer hij zich vrijwillig gaat inzetten? 

 Wensen 
moderne 
vrijwilligers 

 1. Hoe wordt ondersteund in het bieden van duidelijke rollen 
en het trekken van grenzen voor de vrijwilligers? 

2. Hoe wordt flexibiliteit gebonden? 
 Balans in 

eigenaar-
schap 

 1. Hoe wordt het juiste balans in eigenaarschap gezocht? 
(Denk aan behoud van professionals en ruimte bieden voor eigen 
inbreng) 

 Waardering 
en erkenning 

 1. Hoe wordt er gewaardeerd? 
2. In hoeverre onderhouden jullie persoonlijk contact met 

vrijwilligers, bijvoorbeeld om te kijken hoe het met ze gaat? 
 Bureaucratie  1. In hoeverre communiceren jullie over de noodzaak van 

regelgeving? 

 Facilitatie  1. Wat doen jullie om de vrijwillige inzet gemakkelijker te 
maken?  

 Aanwezigheid 
professional 

 
 

1. In hoeverre zijn er professionele aanspreekpunten 
gemakkelijk bereikbaar voor de vrijwilligers? 
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Bijlage 7: Beschrijvende analytische gegevens 

 
Grafiek 1: Vormen informele vrijwillige inzet in de afgelopen drie maanden 
(cumulatief, N=141, Sum=393) 

 
Grafiek 2: Hoeveelheid informele vrijwillige inzet in de afgelopen drie maanden, 
naar groepen.  
(Mdn, ongelijke n: familie n=141, vrienden n=141, buurt n=141, religie n=70, etnisch n=19 ) 

 
 

 

 
Grafiek 3: Vrijwilligerswerk naar sectoren verdeeld 
(N=141, meerdere antwoorden waren mogelijk op de vraag in welke sectoren men vrijwilliger is, 
Sum=188).  
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Bijlage 8:  Schalen baten en kosten 

 
Tabel 1: Principale compenenten factoranalyse: baten 
Totale variantie verklaard 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,180 26,501 26,501 3,180 26,501 26,501 
2 1,973 16,439 42,940 1,973 16,439 42,940 
3 1,374 11,448 54,388 1,374 11,448 54,388 
4 1,009 8,405 62,793 1,009 8,405 62,793 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 

1. Vrijwillige inzet vergroot mijn zelfvertrouwen. ,654 ,110 -,336 -,059 
2. Door vrijwillige inzet kan ik mijn eigen sterke kanten ontdekken. ,754 -,164 -,384 ,041 
3. Vrijwillige inzet is belangrijk voor de mensen die het dichtst bij mij 
staan. 

,087 ,509 ,400 ,531 

4. Door mijn vrijwillige inzet kan ik gratis kopiëren en printen. ,358 -,315 ,473 -,315 
5. Vrijwillige inzet geeft mij een ingang tot waar ik wil werken. ,647 -,376 ,215 ,402 
6. Ik ben oprecht bezorgd over diegenen die ik help. ,348 ,561 -,017 -,127 
7. Vrijwillige inzet geeft mij een goede financiële vergoeding. ,192 -,269 ,705 -,350 
8. Door vrijwillige inzet doe ik nieuwe ervaringen op, waar ik van leer. ,704 -,036 -,275 -,135 
9. Ik vind het belangrijk om anderen te helpen. ,350 ,660 ,034 -,260 
10. Vrijwillige inzet staat goed op mijn CV ,588 -,466 ,073 ,346 
11. Mijn familie en vrienden zetten zich vaak vrijwillig in. ,337 ,614 ,304 ,218 
12. Vrijwillige inzet geeft mij de kans nieuwe vrienden te maken. ,628 ,129 ,115 -,263 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 

 

 
Tabel 2: Cronbach’s Alpha: baten 
Cronbach’s Alpha: baten 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Zelvertrouwen 18,96 16,877 ,468 ,723 
Kanten 18,82 15,304 ,642 ,685 
Ingang 19,82 14,604 ,549 ,704 
Bezorgd 18,55 19,292 ,169 ,775 
Ervaring 18,43 15,918 ,551 ,705 
CV 19,63 14,734 ,491 ,721 
Nieuwe_vrienden 19,14 17,208 ,432 ,730 

N=141, Cronbach’s Alpha=0,752 
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Tabel 3: Principale compenenten factoranalyse: kosten 
Totale variantie verklaard 
Component Initiële eigenwaarden Extraction Sums of Squared Loadings 

Totaal % van 
Variantie 

Cumulatief  % Totaal % van 
Variantie 

Cumulatief % 

1 3,108 51,804 51,804 3,108 51,804 51,804 
2 ,924 15,407 67,211    
3 ,625 10,420 77,631    
4 ,546 9,095 86,727    
5 ,491 8,178 94,904    
6 ,306 5,096 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
Component Matrixa 

 Component 
1 

Een inflexibel of veeleisend werkschema ,555 
Onvoldoende kinderopvang ,746 
Zorgen over mijn eigen veiligheid ,814 
Te weinig informatie over wat ik kan doen om te helpen ,680 
Er wordt niet om hulp gevraagd ,723 
Het gevoel dat ik niet het verschil kan maken ,772 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 
Tabel 4: Cronbach’s Alpha: kosten 
Cronbach’s Alpha: schaal Kosten 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Belemmer_inflexibel 9,69 20,616 ,417 ,811 
Belemmer_Kinder 9,29 16,551 ,605 ,776 
Belemmer_Veiligheid 9,82 17,375 ,693 ,753 
Belemmer_Informatie 9,69 19,216 ,523 ,791 
Belemmer_Hulp 9,60 18,384 ,573 ,780 
Belemmer_Verschil 9,60 18,041 ,628 ,768 

N=141, Cronbach’s Alpha=0,811 
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Bijlage 9 Correlaties 

 
Tabel 5: Spearman’s Rho (N=112) 
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Bijlage 10:  Regressies 

 
Tabel 6: Multinominale logistische regressieanalyse (N=112) 
Geschatte parameters 

Uur_vrijwilligerswerk
a
 B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

2 

Intercept -15,610 7,275 4,604 1 ,032  

Baten ,713 ,908 ,616 1 ,432 2,040 

Kosten ,297 ,714 ,174 1 ,677 1,346 

Bondingnetwerk ,023 ,801 ,001 1 ,977 1,023 

Bridgingnetwerk 1,929 ,897 4,621 1 ,032 6,884 

Wederkerig ,026 ,807 ,001 1 ,975 1,026 

Algemeen vertrouwen ,167 ,652 ,066 1 ,797 1,182 

Geslacht ,326 ,942 ,119 1 ,730 1,385 

Leeftijd ,078 ,041 3,682 1 ,062 1,081 

Dummy_Opleiding2 
Dummy_Opleiding3 
Dummy_Opleiding4 

6,201 
2,776 
2,072 

3,230 
2,515 
2,430 

3,686 
1,218 
,727 

1 
1 
1 

,650 
,270 
,394 

49,412 
16,049 
7,937 

 Dummy_inkomen2 
Dummy_inkomen3 
Dummy_inkomen4 
Dummy_inkomen5 

-1,624 
-,195 
2,127 
3,996 

1,991 
1,622 
1,502 
2,340 

,665 
0,014 
2,005 
2,916 

1 
1 
1 
1 

,415 
,905 
,157 
,088 

,197 
,823 
8,391 
54,364 

 Dummy_vrijetijd2 
Dummy_vrijetijd3 

-3,322 
-1,311 

1,676 
1,877 

3,929 
,488 

1 
1 

,047 
,003 

,036 
,269 

Dummy_werkuren2 
Dummy_werkuren3 
Dummy_werkuren4 
Dummy_werkuren5 

2,722 
2,616 
1,175 
1,013 

1,456 
 3,234 
2,247 
3,532 

,635 
,145 
,053 
,262 

1 
1 
1 
1 

,675 
,456 
,535 
,643 

1,873 
 2,764 
2,535 
1,748 

Gevraagd 2,314 1,785 1,679 1 ,195 10,112 
 

2,314 1,785 1,679 1 ,195 10,112 

3 

Intercept -32,263 7,841 16,929 1 ,000  
Baten 2,430 ,914 7,073 1 ,008 11,354 
Kosten ,978 ,640 2,334 1 ,127 2,660 
Bondingnetwerk -,647 ,810 ,637 1 ,425 ,524 
Bridgingnetwerk 1,637 ,909 3,238 1 ,072 5,138 
Wederkerig 1,557 ,886 3,085 1 ,079 4,742 
Algemeen vertrouwen ,494 ,611 ,655 1 ,418 1,639 
Geslacht ,795 ,953 ,695 1 ,404 2,214 
Leeftijd ,136 ,041 10,780 1 ,001 1,145 
Dummy_Opleiding2 
Dummy_Opleiding3 
Dummy_Opleiding4 

,901 
1,195 
2,302 

1,335 
1,183 
1,489 

,456 
1,020 
2,391 

1 
1 
1 

,500 
,312 
,122 

2,462 
3,304 
9,997 

Dummy_inkomen2 
Dummy_inkomen3 
Dummy_inkomen4 
Dummy_inkomen5 

-,656 
-2,203 
-3,84 
-1,155 

1,244 
1,239 
, 994 
1,403 

,278 
3,159 
,149 
1,677 

1 
1 
1 
1 

,598 
,076 
,700 
,411 

,519 
,110 
,681 
,315 

Dummy_vrijtijd2 
Dummy_vrijetijd3 

-,084 
-1,092 

,976 
1,270 

,007 
,738 

1 
1 

,931 
,390 

,919 
,316 

Dummy_werkuren2 
Dummy_werkuren3 
Dummy_werkuren4 
Dummy_werkuren5 

1,238 
1,525 
1,090 
,798 

1,359 
1,278 
1,360 
1,584 

,830 
1,423 
,642 
,253 

1 
1 
1 
1 

,362 
,233 
,423 
,615 

3,448 
4,593 
2.973 
2,220 

Gevraagd 3,532 1,612 4,802 1 ,028 1,029 

4 
Intercept -22,745 8,646 6,922 1 ,009  
Baten 1,767 ,957 3,410 1 ,065 5,853 
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Kosten ,224 ,703 ,102 1 ,750 1,251 
Bondingnetwerk -,381 ,909 ,175 1 ,675 ,683 
Bridgingnetwerk 2,539 1,036 6,006 1 ,014 12,666 
Wederkerig ,399 ,928 ,185 1 ,667 1,491 
Algemeen vertrouwen ,493 ,689 ,513 1 ,474 1,638 
Geslacht 1,339 1,184 1,277 1 ,258 3,814 
Leeftijd ,118 ,047 6,475 1 ,011 1,126 

Dummy_opleiding2 
Dummy_opleiding3 
Dummy_opleiding4 

,379 
,588 
1,247 

1,129 
1,066 
1,263 

,113 
,305 
,975 

1 
1 
1 

,737 
,581 
,324 

1,461 
1,801 
3,481 

Dummy_inkomen2 
Dummy_inkomen3 
Dummy_inkomen4 
Dummy_inkomen5 

,669 
-,542 
1,036 
,720 

1,040 
1,108 
,881 
1,086 

,414 
,2391 
,384 
,439 

1 
1 
1 
1 

,520 
,625 
,239 
,507 

1,953 
,581 
2,819 
2,054 

Dummy_vrijetijd2 
Dummy_vrijetijd3 

,671 
,212 

,880 
1,041 

,581 
,042 

1 
1 

,446 
,838 

,511 
,809 

Dummy_werkuren2 
Dummy_werkuren3 
Dummy_werkuren4 
Dummy_werkuren5 

1,245 
3,138 
2,537 
1,796 

1,198 
1,066 
1,278 
1,486 

1,079 
8,672 
3,939 
1,461 

1 
1 
1 
1 

,299 
,003 
,047 
,227 

3,471 
23,053 
12,645 
6,028 

Gevraagd 4,121 1,678 6,029 1 ,014 3,016 

5 

Intercept -11,851 6,236 3,611 1 ,057  

Baten ,807 ,825 ,957 1 ,328 2,242 

Kosten ,274 ,668 ,168 1 ,682 1,315 

Bondingnetwerk ,035 ,782 ,002 1 ,965 1,035 

Bridgingnetwerk 3,400 ,950 12,813 1 ,000 29,954 

Wederkerig -,007 ,768 ,000 1 ,992 ,993 

Algemeen vertrouwen ,339 ,610 ,308 1 ,579 1,403 

Geslacht -,735 ,883 ,693 1 ,405 ,479 

Leeftijd ,084 ,036 5,508 1 ,019 1,088 

Dummy_opleiding2 
Dummy_opleiding3 
Dummy_opleiding4 

,895 
,814 
1,369 

1,277 
1,208 
1,552 

,491 
,454 
,778 

1 
1 
1 

,483 
,500 
,378 

2,448 
2,258 
3,932 

Dummy_inkomen2 
Dummy_inkomen3 
Dummy_inkomen4 
Dummy_inkomen5 

-1,982 
-,924 
-1,121 
-,686 

1,541 
1,141 
,999 
1,250 

1,653 
,656 
1,259 
,302 

1 
1 
1 
1 

,198 
,418 
,262 
,583 

,138 
,397 
,326 
,503 

Dummy_vrijetijd2 
Dummy_vrijetijd3 

-1,845 
-2,454 

1,432 
,378 

,477 
,873 

1 
1 

,067 
,054 

1,757 
3,269 

Dummy_werkuren2 
Dummy_werkuren3 
Dummy_werkuren4 
Dummy_werkuren5 

-,623 
2,166 
-,344 
-17,124 

1,217 
1,111 
1,448 
8693,594 

,262 
3,801 
,057 
,642 

1 
1 
1 
1 

,609 
,061 
,812 
,457 

,536 
8,720 
,709 
,346 

Gevraagd  3,124 1,638 3,636 1 ,047 3,044 

a. De referentiecategorie: 1 (0 uren vrijwilligerswerk) 
Nagelkerke=0,66  
df=4 

-  
 
 
 
 
 



 

    
  115 
   
 

Tabel 7: Multipele lineaire regressieanalyse op Hoeveelheid informele vrijwillige hulp 
(N=112) 
Multipele lineaire regressie  
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 3,691 1,029  3,587 ,001 

Baten -,094 ,124 -,087 -,763 ,447 
Kosten -,110 ,095 -,121 -1,155 ,251 
Wederkerig ,113 ,133 ,086 1,377 ,014 
Algemeen vertrouwen ,226 ,161 ,173 1,409 ,062 
Bondingnetwerk ,214 ,023 ,175 1,459 ,031 
Bridgingnetwerk ,231 ,135 ,187 1,706 ,091 
Leeftijd ,003 ,006 ,068 ,507 ,613 

 Dum_Opleiding2 
Dum_Opleiding3 
Dum_Opleiding4 

-,252 
-,517 
-,336 

,236 
,229 
,278 

-,1,41 
-,319 
-,139 

-1,018 
-2,254 
-1,205 

,311 
,056 
,230 

Dum_Vrijetijd2 
Dum_Vrijetijd3 
Geslacht 
Gevraagd 
Dummy_werkuren2 
Dummy_werkuren3 
Dummy_werkuren4 
Dummy_werkuren5 
Dummy_inkomen2 
Dummy_inkomen3 
Dummy_inkomen4 
Dummy_inkomen5 

,091 
-,211 
,023 
,143 
,330 
-,199 
,139 
-,148 
,032 
-,028 
-,019 
,014 

,163 
,187 
,140 
,156 
,265 
,211 
,230 
,307 
,233 
,229 
,193 
,263 

,057 
-,114 
,014 
,080 
,127 
-,106 
,078 
-,060 
,047 
-,013 
-,011 
,005 

,558 
-1,128 
,163 
,917 
1,245 
-,942 
,605 
-,482 
,190 
-,123 
-,100 
,052 

,578 
 ,261 
 ,871 
 ,036 
,216 
,348 
,546 
,631 
,834 
,902 
,921 
,959 

a. Afhankelijke variabele: Hoeveelheid_Informeel 
Adjusted R2=0,118 
F (sig.)=1,925 (0,027) 
df=16 
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Bijlage 11: Samenhang 

 
Tabel 8: Kruskall Wallis op Leeftijd onder 25 jaar (N=35) 

Test statististieken ab  

 Persoonlijke_

Ontwikkeling 

Materieel Sociale_goedk

euring 

Menselijk_Kap

itaal 

Waarden Carriere 

Chi-Square ,209 5,257 2,555 12,115 3,627 38,683 

Df 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,647 ,022 ,110 ,001 ,057 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Groepeervariabele: oudjong 
 
 
Tabel 9: Kruskall Wallis op religieus betrokken (N=70) 

Test statistieken ab  

 Persoonlijke 

Ontwikkeling 

Materieel Sociale 

goedkeuring 

Menselijk Kapitaal Waarden Carriere 

Chi-Square 6,005 1,476 9,822 ,276 11,510 ,967 

Df 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,014 ,224 ,002 ,599 ,001 ,325 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Groepeervariabele: Reli_Betrokken 

 
 
Tabel 10:  Mann-Whitney U op etniciteit  
 Test statistiekena 

Niet-westerse allochtoon (n=19) – Autochtoon NL (n=122) 

 Uur 

vrijwilligerswerk 

Hoeveelheid 

Informeel 

Mann-Whitney U 919,000 824,000 

Wilcoxon W 1109,000 1014,000 

Z -1,484 -2,030 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,138 ,042 

a. Groepeervariabele: Niet_Westers 
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Tabel 11: Independent T-test op leeftijd (n=141) 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

Persoonlijke 

Ontwikkeling 

Equal variances assumed ,286 ,594 -,282 139 ,779 -,04111 ,14599 

Equal variances not assumed   -,286 59,514 ,776 -,04111 ,14397 

Materieel 
Equal variances assumed ,095 ,758 1,479 139 ,141 ,17008 ,11498 

Equal variances not assumed   1,564 64,218 ,123 ,17008 ,10875 

Sociale goedkeuring 
Equal variances assumed 4,594 ,034 -1,433 139 ,154 -,20458 ,14273 

Equal variances not assumed   -1,291 49,650 ,203 -,20458 ,15847 

Menselijk kapitaal 
Equal variances assumed 3,423 ,066 3,081 139 ,002 ,50930 ,16530 

Equal variances not assumed   3,355 68,060 ,001 ,50930 ,15181 

Waarden 
Equal variances assumed ,065 ,799 -1,523 139 ,130 -,19515 ,12812 

Equal variances not assumed   -1,565 60,883 ,123 -,19515 ,12473 

Carriere 
Equal variances assumed ,136 ,713 7,529 139 ,000 1,42520 ,18930 

Equal variances not assumed   7,820 62,121 ,000 1,42520 ,18226 
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Tabel 12: Independent T-test op religieuze betrokkenheid (n=141) 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

Persoonlijke 

Ontwikkeling 

 Equal variances assumed 3,002 ,085 -2,371 139 ,069 -,29326 ,12369 

Equal variances not assumed   -2,375 133,394 ,069 -,29326 ,12350 

Materieel 
Equal variances assumed ,003 ,959 ,867 139 ,388 ,08652 ,09985 
Equal variances not assumed   ,867 138,840 ,388 ,08652 ,09981 

Sociale goedkeuring 
Equal variances assumed 1,468 ,228 -3,254 139 ,071 -,38964 ,11975 
Equal variances not assumed   -3,258 135,022 ,071 -,38964 ,11959 

Menselijk kapitaal 
Equal variances assumed ,312 ,577 -,635 139 ,526 -,09366 ,14740 
Equal variances not assumed   -,636 138,586 ,526 -,09366 ,14733 

Waarden 
Equal variances assumed 3,844 ,052 -3,509 139 ,001 -,37535 ,10698 
Equal variances not assumed   -3,517 127,808 ,001 -,37535 ,10674 

Carriere 
Equal variances assumed 5,221 ,024 1,175 139 ,242 ,22696 ,19310 

Equal variances not assumed   1,177 134,688 ,241 ,22696 ,19283 
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Tabel 13: Kendall’s Tau (n=141) 
Correlations 

 Bonding  

Hoeveel 
Bridging 

Totaal 
Gevraagd Wederkerig Algemeen 

Vertrouwen 

Kendall's tau_b 

Bonding 

Hoeveel 

Correlation Coefficient 1,000 ,140
* ,194

** ,306
** -,067 

Sig. (2-tailed) . ,036 ,008 ,000 ,310 
N 141 141 141 141 141 

Bridging 

Totaal 

Correlation Coefficient ,140
* 1,000 ,030 ,155

* ,155
* 

Sig. (2-tailed) ,036 . ,694 ,025 ,025 

N 141 141 141 141 141 

Gevraagd 

Correlation Coefficient ,194
** ,030 1,000 ,189

* -,007 

Sig. (2-tailed) ,008 ,694 . ,013 ,926 

N 141 141 141 141 141 

Wederkerig 
Correlation Coefficient ,306

** ,155
* ,189

* 1,000 ,165
* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,025 ,013 . ,017 

N 141 141 141 141 141 

Algemeen 

Vertrouwen 

Correlation Coefficient -,067 ,155
* -,007 ,165

* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,310 ,025 ,926 ,017 . 
N 141 141 141 141 141 

*. Correlatie is significant op het niveau van 0.05 (2-zijdig). 
**. Correlatie is significant op het niveau van 0.01(2-tziijdig). 
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Bijlage 12: Beschrijvende statistieken 
Tabel : 14 Beschrijvende statistieken 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic     Std. E Std. Error 

sCode 141 6 1 7 3,84 ,185 2,196 4,823 -,031 ,204 -1,442  ,406 
Religie 141 1 1 2 1,40 ,041 ,491 ,241 ,425 ,204 -1,846 ,406 
Kerkgang 141 11 1 12 6,89 ,356 4,226 17,858 ,327 ,204 -1,761 ,406 
Religie_Contact 141 11 1 12 9,06 ,239 2,838 8,054 -,589 ,204 -,298 ,406  
Etnisch 141 1 1 2 1,86 ,029 ,350 ,123 -2,075 ,204 2,340 ,406 
Etnisch_hoeveel 141 9 3 12 10,84 ,241 2,857 8,161 -2,085 ,204 2,405 ,406 
Etnisch_Contact 141 7 5 12 11,40 ,129 1,526 2,328 -2,410 ,204 4,599 ,406 
Avertouwen_behulpzaa
m 

141 3 2 5 3,62 ,050 ,592 ,351 -,914 ,204 ,407 ,406 

Avertrouwen_intenties 141 4 1 5 3,33 ,062 ,742 ,550 -,395 ,204 -,150 ,406 
Avertrouwen_beloftes 141 4 1 5 3,11 ,067 ,790 ,624 -,368 ,204 -,355 ,406 
Lidmaatschap 141 3 1 4 2,46 ,057 ,682 ,465 ,486 ,204 -,076 ,406 
Organisatie_hoeveel 141 3 1 4 2,43 ,071 ,848 ,719 ,107 ,204 -,561 ,406 
Uur_vrijwilligerswerk 141 4 1 5 3,02 ,122 1,447 2,092 ,006 ,204 -1,281 ,406 
Familie_hulp 141 4 1 5 2,68 ,078 ,928 ,862 ,354 ,204 -,518 ,406 
Vrienden_hulp 141 4 1 5 2,43 ,080 ,950 ,903 1,179 ,204 1,432 ,406 
Buurt_hulp 141 4 1 5 2,05 ,101 1,197 1,433 1,449 ,204 1,370 ,406 
Religie_hulp 141 4 1 5 3,05 ,136 1,618 2,619 ,144 ,204 -1,621 ,406 
Etnisch_hulp 141 4 1 5 3,79 ,133 1,583 2,507 -,772 ,204 -1,083 ,406 
Verzorging 141 1 0 1 ,16 ,031 ,364 ,133 1,916 ,204 1,696 ,406 
Klussen 141 1 0 1 ,41 ,042 ,494 ,244 ,364 ,204 -1,894 ,406 
Boodschappen 141 1 0 1 ,49 ,042 ,502 ,252 ,043 ,204 -2,027 ,406 
Afspraken 141 1 0 1 ,43 ,042 ,497 ,247 ,275 ,204 -1,952 ,406 
Schoonmaken 141 1 0 1 ,29 ,038 ,456 ,208 ,931 ,204 -1,149 ,406 
Planten 141 1 0 1 ,21 ,034 ,406 ,165 1,472 ,204 ,169 ,406 
Advies 141 1 0 1 ,55 ,042 ,500 ,250 -,187 ,204 -1,993 ,406 
Anders_hulp 141 1 0 1 ,26 ,037 ,438 ,191 1,134 ,204 -,724 ,406 
Zelfvertrouwen 141 4 1 5 3,26 ,078 ,923 ,852 -,382 ,204 -,205 ,406 
Kanten 141 4 1 5 3,40 ,084 ,993 ,985 -,442 ,204 -,498 ,406 
Dicht 141 4 1 5 3,52 ,077 ,915 ,837 -,330 ,204 ,009 ,406 
Gratis 141 4 1 5 1,39 ,059 ,705 ,497 2,261 ,204 6,294 ,406 
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Ingang 141 4 1 5 2,40 ,104 1,230 1,514 ,399 ,204 -,953 ,406 
Bezorgd 141 4 1 5 3,67 ,072 ,849 ,721 -,523 ,204 ,776 ,406 
Vergoeding 141 4 1 5 1,41 ,062 ,737 ,544 2,100 ,204 4,986 ,406 
Ervaring 141 5 1 6 3,80 ,084 ,994 ,989 -,696 ,204 ,412 ,406 
Helpen 141 4 1 5 4,25 ,058 ,688 ,474 -,901 ,204 2,325 ,406 
CV 141 4 1 5 2,60 ,109 1,293 1,671 ,309 ,204 -1,067 ,406 
Peers 141 4 1 5 3,41 ,071 ,846 ,715 -,184 ,204 -,331 ,406 
Nieuwe_vrienden 141 4 1 5 3,09 ,076 ,906 ,821 -,111 ,204 -,867 ,406 
Verwachting 141 4 1 5 3,24 ,087 1,027 1,056 -,140 ,204 -,389 ,406 
Activatie_eigen 141 1 0 1 ,68 ,039 ,468 ,219 -,784 ,204 -1,405 ,406 
Activatie_Campagne 141 1 0 1 ,07 ,022 ,258 ,066 3,379 ,204 9,554 ,406 
Activatie_Verplichting 141 1 0 1 ,01 ,010 ,119 ,014 8,305 ,204 67,942 ,406 
Activatie_Familie 141 1 0 1 ,51 ,042 ,502 ,252 -,043 ,204 -2,027 ,406 
Activatie_Vrienden 141 1 0 1 ,52 ,042 ,501 ,251 -,072 ,204 -2,024 ,406 
Activatie_Religie 141 1 0 1 ,31 ,039 ,465 ,216 ,820 ,204 -1,347 ,406 
Activatie_Anders 141 1 0 1 ,09 ,024 ,290 ,084 2,850 ,204 6,208 ,406 
Belemmer_inflexibel 141 3 1 4 1,85 ,085 1,014 1,028 ,930 ,204 -,330 ,406 
Belemmer_Kinder 141 3 1 4 2,25 ,119 1,410 1,988 ,356 ,204 -1,800 ,406 
Belemmer_Veiligheid 141 3 1 4 1,72 ,098 1,167 1,362 1,311 ,204 -,013 ,406 
Belemmer_Informatie 141 3 1 4 1,85 ,093 1,102 1,213 1,048 ,204 -,323 ,406 
Belemmer_Hulp 141 3 1 4 1,94 ,098 1,166 1,360 ,866 ,204 -,814 ,406 
Belemmer_Verschil 141 3 1 4 1,94 ,097 1,148 1,317 ,931 ,204 -,633 ,406 
Geslacht 141 1 1 2 1,54 ,042 ,500 ,250 -,158 ,204 -2,004 ,406 
Leeftijd 141 64 10 74 41,52 1,462 17,359 301,351 ,079 ,204 -1,352 ,406 
Opleiding 141 4 1 5 3,57 ,073 ,864 ,746 -,267 ,204 -,235 ,406 
Inkomen 112 4 1 5 3,38 ,106 1,117 1,248 -,493 ,228 -,584 ,453 
Hoofd_activiteit 141 5 1 5 3,18 ,084 1,002 1,004 ,587 ,204 ,755 ,406 
Werkuren 141 4 1 5 2,90 ,116 1,375 1,890 -,137 ,204 -1,256 ,406 
Vrijetijd 141 2 1 3 1,99 ,061 ,727 ,528 ,022 ,204 -1,090 ,406 
Nmissing 141 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,00000 ,00000 ,000 . . . . 
Baten 141 3,00 1,57 4,57 3,1753 ,05549 ,65895 ,434 -,162 ,204 -,461 ,406 
Kosten 141 3,00 1,00 4,00 1,9232 ,07085 ,84128 ,708 1,065 ,204 ,114 ,406 
Hoeveelheid_Informeel 141 4,00 1,00 5,00 2,8000 ,06788 ,80605 ,650 ,151 ,204 -,066 ,406 
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Oudjong 141 1,00 ,00 1,00 ,7518 ,03651 ,43352 ,188 -1,178 ,204 -,621 ,406 
Gevraagd 141 1,00 ,00 1,00 ,7234 ,03781 ,44891 ,202 -1,010 ,204 -,995 ,406 
Wederkerig 141 3,00 2,00 5,00 3,4326 ,05138 ,61009 ,372 -,265 ,204 -,373 ,406 
Persoonlijke_Ontwikkelin
g 

141 3,50 1,50 5,00 3,1738 ,06286 ,74639 ,557 -,183 ,204 -,594 ,406 

Materieel 141 3,00 1,00 4,00 1,4007 ,04988 ,59227 ,351 1,675 ,204 2,814 ,406 
Sociale_goedkeuring 141 4,00 1,00 5,00 3,4681 ,06189 ,73488 ,540 -,217 ,204 ,052 ,406 
Menselijk_Kapitaal 141 4,00 1,00 5,00 3,6028 ,07354 ,87325 ,763 -,672 ,204 -,124 ,406 
Waarden 141 4,00 1,00 5,00 3,9610 ,05561 ,66028 ,436 -,704 ,204 2,079 ,406 
Carriere 141 4,00 1,00 5,00 2,5000 ,09668 1,14798 1,318 ,388 ,204 -,800 ,406 
Reli_Betrokken 141 1,00 ,00 1,00 ,4965 ,04226 ,50177 ,252 ,014 ,204 -2,029 ,406 
Niet_Westers 141 1,00 ,00 1,00 ,1348 ,02886 ,34268 ,117 2,162 ,204 2,714 ,406 
Algemeen_Vertrouwen 141 2,33 2,00 4,33 3,3522 ,04671 ,55460 ,308 -,459 ,204 -,517 ,406 
Bonding_Hoeveel 141 2,33 1,67 4,00 2,9149 ,05037 ,59815 ,358 ,022 ,204 -,925 ,406 
Bridging_Totaal 141 3,00 1,00 4,00 2,4468 ,05050 ,59971 ,360 -,221 ,204 -,173 ,406 
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