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Hoofdstuk 1 Probleemstelling 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Een grote stad als Rotterdam vaart er wel bij wanneer inwoners met verschil-
lende culturele achtergronden zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Op initiatief 
van de gemeenteraad voert Rotterdam daarom al een klein decennium lang 
een stimulerend en voorwaardenscheppend vrijwilligersbeleid. Ze wil ook be-
vorderen dat allochtonen vrijwilligerswerk doen. In dat kader heeft de gemeen-
te de afgelopen jaren opdrachten gegeven voor onderzoek, wordt specifiek 
beleid rond vrijwilligerswerk ontwikkeld en worden projecten mogelijk gemaakt. 
 
In 1994 heeft het Verwey-Jonker instituut in opdracht van de gemeente Rot-
terdam, in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek en Statistiek uit 
Rotterdam (COS), een onderzoek gedaan naar participatie in organisaties en 
inzet voor vrijwilligerswerk onder vijf categorieën allochtonen (Turken, Marok-
kanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen, Kaapverdianen) en (ter vergelij-
king) onder autochtonen. Uit dit onderzoek (gerapporteerd in ‘De nieuwe vrij-
willigers’; Van Daal, 1994), bleek dat allochtonen sterk achterbleven bij autoch-
tonen, waar het om participatie binnen organisaties en het doen van vrijwilli-
gerswerk gaat. Ook de participatie van allochtonen binnen zelforganisaties op 
etnische grondslag bleek betrekkelijk laag te zijn. 
 
Deze resultaten strookten niet met denkbeelden die circuleren over de manier 
waarop allochtonen zich binnen de Nederlandse samenleving organiseren: 
allochtonen zouden dan wel nauwelijks participeren binnen reguliere Neder-
landse organisaties, maar ze zouden in groten getale te vinden zijn binnen 
zelforganisaties. Zo kunnen we (in: Lindo e.a., 1997; Penninx & Slijper, 19991 ) 
over vrijwilligerswerk door allochtonen in zelforganisaties lezen: “Over de om-
vang van dit onbetaalde vrijwillige ‘werk’ onder migranten weten we officieel 
weinig, maar het zou wel eens om grote aantallen kunnen gaan”. Er wordt 
daarbij een tegenstelling geschetst tussen enerzijds spontane inzet van alloch-
tonen binnen zelforganisaties en anderzijds het geformaliseerde vrijwilligers-
werk in reguliere organisaties. Allochtonen zouden hun vanzelfsprekende 

                                                        
1
 Verwezen wordt naar verschillende inventariserende onderzoeken op plaatselijk en 

landelijk niveau naar zelforganisaties (Alink e.a., 1998; Berger e.a., 1998a en 1998b; Til-
lie & Vennema, 1998; Van Heelsum e.a., 1999; Bloemberg, 1995), in het kader waarvan 
echter nauwelijks gegevens zijn verzameld over de aantallen allochtonen die hierbinnen 
participeren. 
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werkzaamheden binnen zelforganisaties niet als vrijwilligerswerk zien en daar-
om zouden deze in onderzoek niet worden geregistreerd. 
 
Nadat de resultaten over de achterblijvende inzet van allochtonen binnen het 
vrijwilligerswerk bekend zijn gemaakt, hebben de gemeente Rotterdam en 
plaatselijke organisaties niet stilgezeten. Het gemeentelijk vrijwilligersbeleid is 
geïntensiveerd. Zo heeft op verzoek van de gemeente een gedachtewisseling 
plaats gevonden over de toekomst van het vrijwilligerswerk in Rotterdam. Er 
werd subsidie verleend aan het Instituut voor Multiculturele Participatie (MCP) 
dat allochtonen begeleidt naar uitvoerend vrijwilligerswerk en bestuursfuncties, 
en cursussen geeft over hoe algemene en zelforganisaties allochtone vrijwilli-
gers kunnen rekruteren. Met steun van de gemeente werden praktische publi-
caties, zoals ‘Intercultureel vrijwilligerswerk’ (Van Daal & Broenink, 1998) 
breed verspreid. 
 
In 2000 wilde de gemeente Rotterdam laten nagaan hoe het na zes jaar ge-
steld was met de vrijwillige inzet van allochtonen. De gemeente heeft het Ver-
wey-Jonker Instituut daarom gevraagd het in 1994 gehouden onderzoek naar 
vrijwilligerswerk door allochtonen te repliceren. In het onderzoek diende - an-
ders dan in 1994 - aandacht te worden besteed aan het vrijwilligerswerk door 
allochtonen van de tweede generatie. De tweede generatie werd geacht beter 
vertrouwd te zijn met de organisatievormen en cultuur in Nederland en nage-
gaan diende te worden of dit ook tot uitdrukking kwam in een grotere inzet 
voor vrijwilligerswerk. De gemeente wilde voorts via enige literatuurverkenning 
laten nagaan of er meer helderheid te krijgen is over de claims dat ‘grote aan-
tallen’ immigranten bij zelforganisaties zijn betrokken. 
 
 
1.2 Vraagstelling 
 
Definities 
Vrijwilligerswerk wordt omschreven als werk in georganiseerd verband, ten 
behoeve van anderen, een groepering of de samenleving, dat niet verplicht is 
en niet betaald wordt, behoudens onkostenvergoeding. Met georganiseerd 
verband wordt niet alleen gedoeld op formele verenigingen en stichtingen, 
maar ook op minder hechte of duurzame verbanden, zoals groepen, losjes 
georganiseerde burenhulpdiensten en incidentele evenementen. Vrijwilligers-
werk in georganiseerd verband wordt onderscheiden van ‘op eigen houtje’, of 
in het kader van een persoonlijke relatie (familie, vriendschap) geboden niet 
betaalde hulp- en dienstverlening. We spreken hierbij van informele hulp. 
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Onder allochtonen worden mensen gerekend die afkomstig zijn uit bepaalde 
niet-westerse landen of waarvan beide ouders dat zijn. We spreken van zelf-
organisaties van allochtonen als het gaat om georganiseerde verbanden die 
zijn opgezet door, en in belangrijke mate zijn gericht op, mensen met een niet-
westerse etnische achtergrond. 
 
 
Vragen 
De belangrijkste onderzoeksvragen luidden: 
 
 In welke mate participeerden in 2000 autochtonen en vijf categorieën 

allochtonen in Rotterdam in algemene en zelforganisaties en deden er 
vrijwilligerswerk? 

 In welke mate boden de verschillende bevolkingscategorieën informele 
hulp? 

 
We richtten ons op de vijf grootste groepen allochtonen in Rotterdam: Turken, 
Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen, Kaapverdianen. Omdat dit 
onderzoek een replicatie is, wilden we ten aanzien van beide vragen weten 
welke veranderingen tussen 1994 en 2000 zijn opgetreden. 
 
Enkele andere vragen die we - net als in 1994 - wilden beantwoorden, waren: 
 
 Welke motieven hadden degenen die vrijwilligerswerk deden? 
 In welke mate bestond onder degenen die geen vrijwilligerswerk hebben 

gedaan de bereidheid om dat desgevraagd wel te doen, binnen algeme-
ne dan wel zelforganisaties? 

 Welke samenhangen zijn te constateren tussen enerzijds kenmerken en 
de leefsituatie van personen en anderzijds participatie, het doen van vrij-
willigerswerk en het bieden van informele hulp? 

 Welke verschillen bestaan in participatie en de inzet voor vrijwilligerswerk 
tussen allochtonen van de eerste en tweede generatie? 

 
Een kleine speurtocht in de literatuur naar de betekenis en aanhang van zelf-
organisaties van allochtonen maakte deel uit van het onderzoek. Daarbij gin-
gen we na vanuit welke achtergronden zelforganisaties in het leven worden 
geroepen en vanuit welke achtergronden en motieven immigranten zich hier-
voor kunnen inzetten Verder waren we geïnteresseerd in onderzoeksgege-
vens over de mate waarin allochtonen bij zelforganisaties zijn betrokken. We 
wilden met name nagaan of door anderen onderzoek is gedaan naar de om-
vang van de betrokkenheid van allochtonen bij zelforganisaties. 
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1.3 Onderzoeksopzet 
 
Wijze van bevragen 
In het verslag van 1994 is ingegaan op methodologische problemen rond het 
registreren van het doen van vrijwilligerswerk in bevolkings-surveys. Zo is niet 
altijd duidelijk aan te geven of een activiteit al dan niet onder vrijwilligerswerk 
gerekend behoort te worden. Men kan bijvoorbeeld van mening verschillen 
over het feit of sommige activiteiten als ‘werk’ worden gezien (Handy e.a., 
2000). Het georganiseerd verband kan soms erg los zijn of er kan een lichte 
betaling worden gegeven. Dit betekent dat de registratie van de mate waarin 
mensen zich inzetten voor vrijwilligerswerk nooit feilloos is. 
 
In 2000 werkten we in principe op dezelfde manier en met dezelfde vragenlijst 
als in 1994 (zie bijlage 1)2 . Vraaggesprekken werden gehouden in het Neder-
lands of, wanneer dat problemen gaf, in de taal van de respondent. Nadat 
achtergrondgegevens in kaart waren gebracht, werd gevraagd naar participa-
tie in georganiseerde verbanden (de afgelopen 12 maanden), het verrichtte 
vrijwilligerswerk, tijdsinvestering, motivatie en problemen in het werk. Niet alle 
mensen die volgens onze definitie vrijwilligerswerk deden, zullen zelf hun acti-
viteiten als zodanig benoemen. Daarom kozen we ervoor om de respondenten 
eerst te vragen bij welke georganiseerde verbanden men de afgelopen 12 
maanden op enige wijze betrokken was geweest. Pas daarna is per georgani-
seerd verband gevraagd op welke wijze men daarbij betrokken was geweest. 
De eerste antwoordmogelijkheid was dat men alleen betrokken was als lid, 
deelnemer, gebruiker of klant. Andere mogelijkheden waren dat de betrokken-
heid meer inhield (bijvoorbeeld: ‘’Ik ben er ook actief als vrijwilliger” of “Ik help 
wel eens mee”). 
 
Bij degenen die geen vrijwilligerswerk hadden verricht, werden vragen gesteld 
over: de redenen waarom men dit niet deed; eventueel vrijwilligerswerk in het 
verleden; de bereidheid om desgevraagd vrijwilligerswerk te doen (de vraag 
werd apart gesteld voor een algemene of etnische zelforganisatie); de behoef-
te aan bepaalde voorzieningen, zoals voorlichting over vrijwilligerswerk. 
 
Ten slotte is gevraagd of men de afgelopen 12 maanden informele (niet be-
taalde) hulp ten behoeve van personen buiten het eigen huishouden had ge-
boden. Indien dit het geval was, werd daarover nadere informatie gevraagd. 

                                                        
2
 Bij twee vragen werden enkele antwoordcategorieën toegevoegd op verzoek van de 

gemeente Rotterdam. Het ging om antwoordcategorieën waarbij men kon aangeven of 
men gebruik had gemaakt van het programma gericht op sociale activering en onbenutte 
kwaliteiten (‘OK-banken’; formulier B, vragen 10 en 12). 
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Steekproeven 
Er is naar gestreefd om per bevolkingsgroep zo’n 250 personen te ondervra-
gen, aselect gekozen uit de zes bevolkingsgroepen. Personen vielen onder de 
bevolkingsgroepen op basis van hun geboorteland of dat van beide ouders. 
Anders dan in het onderzoek in 1994 is een oververtegenwoordiging van al-
lochtonen van de tweede generatie nagestreefd om beter zicht te krijgen op 
generatieverschillen in het doen van vrijwilligerswerk (in algemene en zelfor-
ganisaties). Omdat naar verwachting slechts 10% á 15% van de aselecte 
steekproef uit allochtonen van de tweede generatie zou bestaan, werd er naar 
gestreefd per etnische groep 75 personen extra uit die categorie te ondervra-
gen. Wanneer we resultaten tussen 1994 en 2000 vergelijken (bijvoorbeeld in 
§ 3.1) maken we gebruik van de basissteekproef (dus zonder de extra steek-
proeven van allochtonen van de tweede generatie). Wanneer we de eerste en 
tweede generatie vergelijken (bijvoorbeeld in § 3.2) voegen we de extra steek-
proef toe aan de tweede generatie. 
 
 
Het veldwerk 
Het veldwerk vond plaats tussen maart en juni 2000. Het veldwerk verliep 
moeizaam, mede vanwege problemen met het rekruteren van enquêteurs. Een 
beschrijving van het veldwerk door het COS wordt in Bijlage 2 geboden. 
 
 
1.4 Analyse en presentatie van de resultaten 
 
In hoofdstuk 2 wordt eerst een uiteenzetting gegeven over de betekenis van 
vrijwilligerswerk in een moderne samenleving (§ 2.1). Daarna wordt nagegaan 
welke rol zelforganisaties van allochtonen in zo’n samenleving kunnen spelen, 
en welke beweegredenen mensen kunnen hebben om hierbinnen vrijwilligers-
werk te doen (§ 2.2). 
 
In hoofdstuk 3 worden de voornaamste resultaten weergegeven over participa-
tie in organisaties en het verrichten van vrijwilligerswerk. In § 3.1 wordt voor 
zes bevolkingsgroepen nagegaan hoe het in 2000 en 1994 stond met de parti-
cipatie in organisaties en het doen van vrijwilligerswerk. In § 3.2 wordt nage-
gaan welke verschillen er zijn tussen de eerste en tweede generatie in partici-
patie en het verrichten van vrijwilligerswerk. In § 3.3 worden enkele achter-
grondvariabelen in de analyse betrokken. In § 3.4 wordt nader gekeken naar 
de aard van het vrijwilligerswerk, de tijdsinvestering, geboden faciliteiten, knel-
punten en overwegingen om dit werk te doen. Voor de gepresenteerde onder-
zoeksresultaten voor 1994 en 2000 wordt eveneens bekeken hoe significant 
de verschillen zijn. 
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In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van de nadere verkenning 
onder degenen die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de bevra-
ging geen vrijwilligerswerk hadden gedaan. Nagegaan wordt of ze dit ooit wel 
hadden gedaan, wat de overwegingen waren om destijds te stoppen, wat de 
redenen waren om gedurende de periode van 12 maanden geen vrijwilligers-
werk te doen en of er bereidheid bestaat om desgevraagd vrijwilligerswerk te 
doen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan hoe het staat met het bieden van informele 
hulp. Ook hier worden de verschillen tussen 1994 en 2000 bekeken en ge-
toetst op hun significantie. 
 
Hoofdstuk 6 biedt een samenvatting, een vergelijking met ander onderzoek 
naar participatie en vrijwilligerswerk in zelforganisaties en een slotbeschou-
wing. 
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Hoofdstuk 2 Over vrijwilligerswerk in een multi- 
culturele samenleving 

 
 
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van vrijwilligerswerk in een moderne sa-
menleving besproken (§ 2.1). Nagegaan wordt vanuit welke achtergronden 
mensen vrijwillige arrangementen opzetten en zich voor vrijwilligerswerk inzet-
ten. Aangegeven wordt welke positieve werking het doen van vrijwilligerswerk 
kan hebben op het sociaal kapitaal binnen een samenleving. Verder wordt 
aandacht besteed aan de rol van zelforganisaties en vrijwilligerswerk daarbin-
nen in het vestigingsproces van allochtonen (§ 2.2). 
 
 
2.1 Vrijwilligerswerk in een moderne samenleving: van gemeen-

schap naar civil society 
 
Mensen hebben elkaar nodig en hebben daarom altijd gezocht naar manieren 
om samen te werken en elkaar steun te verlenen. Veel onderlinge steun vindt 
plaats binnen de kring van familie en verwanten, maar ook buiten die kring zijn 
hechte netwerken, gericht op wederkerige steunverlening, gevormd. Met de 
gemeenschap wordt gedoeld op het geheel van familiale, persoonlijke en in-
formele netwerken tussen mensen, waarbinnen zich een groot deel van het 
dagelijks leven afspeelt. 
 
De afgelopen eeuwen zijn in verschillende delen van de wereld hechte ge-
meenschappen geëvolueerd tot meer open samenlevingen. Mensen hebben 
daarbinnen een betrekkelijk grote autonomie gekregen. Samenwerking en het 
helpen van elkaar zijn daarmee echter niet verdwenen, maar vinden steeds 
meer plaats binnen of vanuit speciaal daartoe in het leven geroepen georgani-
seerde verbanden. Aangezien het mensen vrij staat om zich al dan niet hier-
voor in te zetten, heeft de niet-betaalde en niet verplichte inzet in zo’n georga-
niseerd verband voor anderen of een collectief doel de benaming ‘vrijwilligers-
werk’ gekregen. Het geheel van niet-commerciële georganiseerde verbanden 
binnen een samenleving wordt wel de civil society genoemd. Deze is te onder-
scheiden van de gemeenschap, maar ook van de sferen van de overheid en 
de markt (vgl. Dekker, 1994). Met de modernisering van samenlevingen wordt 
de gemeenschap enigszins teruggedrongen en komen overheid, markt en civil 
society er meer voor in de plaats. Tussen de gemeenschap en de civil society 
bestaan vaak vloeiende overgangen. Veelal zijn organisaties uit de civil society 
ontstaan door een zekere formalisering van voorheen bestaande lossere struc-
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turen van de gemeenschap. Met de verdere modernisering doen zich ook 
andere trends voor: samenlevingen worden intern diverser, instituties worden 
‘dunner’ en langzamerhand nemen open netwerken de plaats in van formele 
organisaties (Zijderveld, 1999). 
 
 
Verschillende achtergronden van vrijwillige inzet 
 
Vanuit de achtergrond van waaruit men zich inzet binnen georganiseerde 
verbanden zijn drie brede vormen van vrijwilligerswerk te onderscheiden (vgl. 
Handy, 1988; Meijs, 1997; Van Daal, 1990): wederzijdse steun (achtergrond: 
solidariteit vanwege gemeenschappelijke belangen); dienstverlening (achter-
grond: geven van tijd en aandacht aan anderen); en maatschappelijke inbreng 
(achtergrond: actief burgerschap). Deze indeling helpt ons om het vrijwilligers-
werk inzichtelijker te maken, hoewel sommige verbanden moeilijk of onder 
meer dan één categorie zijn onder te brengen. De verschillende achtergron-
den van vrijwillige inzet zullen nu eerst onder de loep worden genomen (vgl. 
Govaart e.a., 2001). 
 
 
Wederzijdse steun  
Overal ter wereld bieden mensen elkaar steun om te overleven of het leven 
aangenamer te maken. Mensen in moeilijke omstandigheden die sterk op 
elkaar zijn aangewezen, leven vaak in hechte netwerken gebaseerd op we-
derkerigheid. Boeren in traditionele samenlevingen helpen elkaar bij de oogst 
of houden gemeenschappelijke voorzieningen in de financiële sfeer in stand. 
In verscheidene gemeenschappen helpt iedereen mee wanneer iemand over-
lijdt door organisatorische en ondersteunende werkzaamheden. Het gaat hier 
in onze optiek echter vooral om het bieden van informele hulp aan elkaar bin-
nen netwerken en niet om vrijwilligerswerk in een organisatie. Hechte netwer-
ken van wederkerige steun hebben zich met de modernisering van samenle-
vingen soms ontwikkeld tot formele coöperatieve organisaties. In deze weder-
zijdse steun liggen de wortels van veel hedendaags vrijwilligerswerk. 
 
In veel samenlevingen worden netwerken opener en krijgen mensen meer 
vrijheid om te kiezen met wie ze willen omgaan. Aangezien ze gemeenschap-
pelijke belangen houden, richten ze organisaties op met als doel: leden helpen 
leden. Met de toename van de welvaart in sommige landen is dergelijke sa-
menwerking niet meer alleen gericht op gemeenschappelijke zorgen, maar ook 
steeds meer op gezamenlijk recreëren. In verband met zorgen moet gedacht 
worden aan de opkomst van zelfhulpgroepen bij de aanwezigheid van handi-
caps, chronische ziekten, levensproblemen en verslaving. Onder andere om 
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gezamenlijk plezier te maken en te recreëren, zijn talloze verenigingen opge-
richt op terreinen als sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Mensen die 
zich het meest inzetten binnen deze moderne organisaties worden vrijwilligers 
genoemd. 
 
 
Dienstverlening 
Vrijwilligers in de dienstverlening geven in georganiseerd verband tijd en ener-
gie aan anderen. Daarbij kan worden gedacht aan hulporganisaties als het 
Rode Kruis. In heel wat landen zetten mensen zich als vrijwilliger in voor plaat-
selijke afdelingen van deze organisatie. Het gaat hierbij om aansprekende 
zaken als rampenbestrijding, maar ook om minder in het oog vallende georga-
niseerde persoonlijke hulp aan zieken en ouderen. Hulpverlening door vrijwilli-
gers vindt ook plaats binnen zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verzor-
gingshuizen voor ouderen. Vrijwillige dienstverlening omvat verder activiteiten 
binnen een verscheidenheid van maatschappelijke voorzieningen, zoals de 
brandweer, musea, bibliotheekwerk, onderwijs, gezondheidsvoorlichting of het 
bieden van juridische bijstand. 
 
Vrijwillige dienstverlening werd aanvankelijk vooral verricht binnen maat-
schappelijke tradities als liefdadigheid (charitas) en filantropie. In de traditie 
van religieus geïnspireerde charitas stond hulp door mensen die het goed 
hadden aan minder gelukkigen voorop. Dienstverlening vanuit de traditie van 
de filantropie is later ontstaan. Vanuit deze traditie werd niet alleen hulp gebo-
den, maar werden ook voorzieningen op allerlei terreinen als cultuur en on-
derwijs in het leven geroepen die de samenleving meer in het algemeen ten 
goede komen. Vooral later werd steeds meer benadrukt dat filantropie op we-
tenschappelijk verantwoorde basis diende te geschieden. In landen als Enge-
land en de Verenigde Staten werden vanuit die invalshoek grote filantropische 
instellingen en fondsen in het leven geroepen. Hulp- en dienstverlening wer-
den vooral in de laatste decennia van de twintigste eeuw steeds meer mede 
vanuit maatschappijkritische en emancipatorische invalshoeken verricht. 
 
 
Maatschappelijke inbreng 
Wellicht de jongste invalshoek op vrijwilligerswerk is die waarbij actief burger-
schap centraal staat. Veel maatschappelijke organisaties stellen mensen in 
staat mede richting te geven aan de samenleving. Allereerst gaat het hier om 
actieve inbreng binnen maatschappelijke, politieke en belangenorganisaties. 
Het kan voorkomen dat iedereen binnen zo’n organisatie vrijwilligerswerk doet. 
Er zijn organisaties die op assertieve wijze maatschappelijke veranderingen 
willen bewerkstelligen door maatschappelijke actie en ‘campaigning’. Bekende 
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voorbeelden hiervan zijn Greenpeace en Amnesty International. Mensen slui-
ten zich aan bij organisaties voor maatschappelijke inbreng, omdat ze zich 
herkennen in de doelstellingen en als donateur of vrijwilliger mee willen helpen 
om de realisatie ervan dichterbij te brengen. In de jaren negentig werd vrijwilli-
gerswerk in de vorm van actief burgerschap gezien als het hart van de civil 
society van waaruit een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het maat-
schappelijk debat. 
 
 
Motieven 
 
Onderzoek laat zien dat een groot deel van de vrijwilligers als belangrijkste 
beweegreden het feit noemt dat men gevraagd is. Nader gevraagd naar hun 
beweegredenen brengen mensen vaak een combinatie van motieven naar 
voren, zoals: identificatie met een doelstelling, eigen ervaringen willen over-
dragen, normen en waarden willen doorgeven, belangen van lotgenoten hel-
pen behartigen, gezelligheid of contacten zoeken, ervaring kunnen opdoen, 
uiting geven aan religieuze gevoelens, en kansen op betaald werk willen ver-
beteren. Tussen en binnen samenlevingen kunnen zich grote cultuurverschil-
len voordoen, gebaseerd op verschillen in etnische achtergrond of religieuze 
binding. Deze verschillen komen tot uiting in beweegredenen van mensen met 
verschillende culturele achtergronden om zich vrijwillig in te zetten. Ook de 
met modernisering samengaande individualisering kan resulteren in verande-
ringen in motivatie. 
 
 
Betekenis en waarde van de civil society en het vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilligerswerk is allereerst van betekenis voor de samenleving, omdat voor-
zieningen worden aangeboden en toegankelijk worden gemaakt voor velen. 
Zonder vrijwilligers zou er wellicht minder hulp worden geboden aan mensen 
die oud of geïsoleerd zijn, zouden er minder mogelijkheden voor recreatie zijn 
en zou weinig worden gedaan ter bescherming van het milieu. In verschillende 
landen zijn becijferingen gemaakt van de economische waarde die voorzienin-
gen met vrijwilligers opleveren voor het land. 
 
Al lange tijd wordt naar voren gebracht dat het doen van vrijwilligerswerk ook 
van nut is voor degene die het doet. Allereerst geeft het mensen een zinvolle 
tijdsbesteding. Vrijwilligerswerk in moderne, geïndividualiseerde samenlevin-
gen biedt mogelijkheden om contacten te leggen, sociale netwerken op te 
bouwen en ervaringen op te doen die ook kunnen helpen bij het doen of vin-
den van betaald werk. Het doen van vrijwilligerswerk naast betaald werk stelt 
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mensen in de gelegenheid om vanuit een ander perspectief naar de samenle-
ving te kijken dan men gewend is. 
 
Inzet voor vrijwilligerswerk door leden van de bevolking kan verder de samen-
leving leefbaarder maken, met name door de bijdrage die het levert aan de 
sociale integratie. Samenwerking tussen mensen binnen de civil society kan 
bijdragen aan het ‘sociaal kapitaal’, waarmee wordt gedoeld op de aanwezig-
heid van vertrouwen tussen mensen, normen rond wederkerigheid en sociale 
netwerken (Putnam, 1993, 2000). Sociaal kapitaal vergemakkelijkt samenwer-
king tussen mensen, zowel bij de aanpak van collectieve problemen als in de 
zakelijke sfeer. Binnen complexe samenlevingen waarin de samenhang wordt 
bedreigd door individualisering, diversificatie en verzakelijking is dat een groot 
maatschappelijk goed. Het vrijwilligerswerk kan helpen om mensen dichter bij 
elkaar te brengen (‘bonding social capital’) en om bruggen te bouwen tussen 
groeperingen die op grote afstand van elkaar staan (‘bridging social capital’). 
Van overbrugging is bijvoorbeeld sprake bij intercultureel vrijwilligerswerk 
waarin wordt samengewerkt door mensen met een verschillende etnische 
achtergrond. 
 
We zullen nu nagaan of participatie binnen organisaties en het doen van vrij-
willigerwerk voor immigranten en leden van minderheidsgroeperingen een 
eigen betekenis kunnen hebben. Voorts zijn we geïnteresseerd in informatie 
over de context waarbinnen participatie en vrijwilligerswerk (vooral) plaats-
vindt. We vragen ons bijvoorbeeld af welke rol zelforganisaties spelen in ver-
band met participatie en vrijwillige inzet na de migratie. 
 
 
2.2 Zelforganisaties van allochtonen en vrijwilligerswerk 
 
Het vestigingsproces van nieuwkomers hoeft niet persé steeds op dezelfde 
manier te verlopen. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf vanuit welke achtergrond 
mensen zijn geëmigreerd. Bij vluchtelingen zullen heel andere motieven mee-
spelen dan bij economische migranten. Sommige mensen zullen een individu-
eel traject bewandelen, maar velen zullen integreren binnen van een min of 
meer collectief vestigingsproces. Hier wordt een schets geboden van de wijze 
waarop dit plaats kan vinden. 
 
Het vestigingsproces van immigranten is vaak voor een groot deel een collec-
tieve zaak, waar doorgaans verschillende generaties aan te pas komen (Lu-
cassen & Penninx, 1994). Een van de redenen waarom immigranten niet direct 
opgaan in een nieuwe samenleving is het feit dat hun ‘habitus’ (inzichten, le-
vensstijlen en vaardigheden, Bourdieu, 1989) en die van de gevestigden daar-
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toe belemmeringen opleveren. De strategieën van nieuwkomers worden ge-
deeltelijk bepaald door wat zij van huis uit meenemen, hun habitus (Bourdieu, 
1989) ofwel hun gebruikelijke wijze van samenleven. De strategieën worden 
geconditioneerd door de gelegenheidsstructuur (opportunity structure; zie 
bijvoorbeeld Duyvendak, 2000). Ze worden mede gekozen als reactie op de 
opstelling en strategieën van gevestigden (en anderen, waaronder andere 
nieuwkomers). Zo is van belang dat in Nederland aanvankelijk een deel van de 
organisaties van immigranten niet door henzelf, maar door sympathiserende 
autochtonen werd opgericht en ondersteund. De vorm en inhoud van veel 
zelforganisaties op lokaal niveau zijn zodanig gekozen dat deze beantwoorden 
aan wensen van gemeenten (Van Daal, 2001a). Ook de diversiteit die een 
nieuwe samenleving kent of toestaat is van belang. Hierbij kan gedacht wor-
den aan de mate waarin van nieuwkomers wordt gevraagd om zich aan de 
heersende monocultuur aan te passen. Het kan voor sommige migranten een-
voudiger zijn om in een diverser wordende samenleving thuis te raken. Rele-
vant voor de mogelijkheden tot aanpassing is de afstand tussen de cultuur van 
de nieuwkomers en gevestigden. Het is denkbaar dat vooral wanneer de habi-
tus van nieuwkomers wordt gekenmerkt door weinig individualisering, collec-
tieve strategieën worden gehanteerd. Mensen die meer geïndividualiseerd zijn 
en daardoor dichter bij de cultuur van de gevestigden staan, zouden ook indi-
viduele aanpassingstrajecten kunnen volgen. 
 
 
Zelforganisaties en fasen in het vestigingsproces 
De eerste fase in het vestigingsproces wordt meestal gekenmerkt door verwar-
ring en oriëntatie. Nieuwkomers worden vaak geconfronteerd met een niet 
altijd even uitnodigende opstelling van gevestigden. Wanneer ze met velen 
tegelijk de oversteek maken, kunnen immigranten in het nieuwe land hun ou-
de, zij het gebroken, gemeenschap overbrengen of op basis van wat er vroe-
ger was een nieuwe creëren. Daarbij kunnen ook organisatievormen, zoals 
moskeeën, tempels of kerken een rol spelen. Politieke organisaties kunnen 
eveneens een basis vormen om zich te verenigen. Vooral in het begin werden 
organisaties in Nederland opgezet naar bijvoorbeeld Turks model en volgens 
Turkse politieke en religieuze lijnen. Binnen dergelijke georganiseerde ver-
banden kan allerlei vrijwilligerswerk worden verricht. Daarnaast werden in 
Nederland al vroeg met steun van autochtonen organisaties voor buitenlan-
ders opgericht, waar zowel allochtonen als autochtonen vrijwilligerswerk ver-
richtten. 
 
In een volgende fase van het vestigingsproces wordt er, vaak collectief, ge-
werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe identiteit en cultuur die het mogelijk 
maken om te overleven in een nieuwe omgeving. Vaak gaat het hier om nieu-
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we wijzen van met elkaar omgaan in georganiseerd verband, mede ontleend 
aan de samenleving waar men zich vestigt (zie bijvoorbeeld bijdragen in Bau-
man & Sunier, 1995; Vermeulen & Penninx, 1994; Van Daal, 2001a). In deze 
fase van ‘emancipatie’ ontwikkelt men een identiteit die wordt gekleurd door de 
eigen etnische afkomst ('etnische identiteit') en de situatie waarin men zich 
bevindt (‘condicion migrante’). De constructie van een etnische identiteit is 
vaak een centraal onderdeel van de eigen collectieve strategie (vgl. Baud e.a., 
1994). Naarmate men besefte dat het verblijf in Nederland een permanenter 
karakter kreeg, werden er steeds meer organisaties opgericht met de bedoe-
ling de eigen positie binnen de Nederlandse samenleving te verbeteren. Als 
voorbeeld kan genoemd worden een Turkse, vooral door vrijwilligers gerunde, 
organisatie waarbij jongens die op de middelbare school zitten, worden bege-
leid bij hun huiswerk en worden geholpen zich te handhaven in de Nederland-
se samenleving (Van Daal, 2001). Dit werk wordt gedaan vanuit het perspec-
tief dat men de beste kansen heeft wanneer men een Turks-Nederlandse 
identiteit ontwikkelt. Binnen deze organisatie is de voertaal Nederlands. De 
vrijwilligers zijn studenten die hun sporen als Turkse Nederlander hebben 
verdiend en zij fungeren als rolmodel voor de wat onzekere scholieren. Een 
ander voorbeeld zijn de georganiseerde verbanden van Marokkaanse buurt-
vaders, van waaruit een intensieve bemoeienis met het gedrag van de jonge-
ren wordt vertoond. 
 
Ten slotte kan in het vestigingsproces sprake zijn van een streven naar inten-
sievere participatie in de bredere samenleving. Afhankelijk van de mate waarin 
men de eigen identiteit en groepsvorming handhaaft, is er sprake van plura-
lisme dan wel assimilatie. Pluralisme kan een gevolg zijn van het feit dat men-
sen graag in eigen kring willen blijven verkeren, omdat ze nog steeds affiniteit 
tot elkaar voelen (Duyvendak, 2000). Het kan ook veroorzaakt worden doordat 
de meerderheid anderen buitensluit. Zo werden zwarten in de Verenigde Sta-
ten tot enige decennia geleden niet toegelaten tot allerlei algemene sportorga-
nisaties of prestigieuze liefdadigheidsinstellingen. Ze verenigden zich daarom 
noodgedwongen voornamelijk rond lokale zwarte religieuze en buurtorganisa-
ties (Miner en Tolnay, 1998). De neiging om toe te treden tot algemene orga-
nisaties kan dus zeker ook worden belemmerd door de negatieve opstelling 
van gevestigden. Oudere zwarten zijn nog steeds vooral betrokken bij dergelij-
ke voornamelijk zwarte organisaties, maar jongere generaties die minder last 
hebben van uitsluiting, participeren soms bij voorkeur in gemengde organisa-
ties. 
 
In veel gevallen kan er bij immigranten op den duur behoefte ontstaan aan 
deelname in organisaties die zijn opgericht op andere gronden dan etniciteit 
(Hollinger, 1995). Zo zochten leden van een Marokkaanse zelforganisatie in 
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Rotterdam toenadering tot een club met voornamelijk autochtonen (Van Daal, 
1994). De behoefte aan professionalisering was wellicht sterker dan de wens 
om onder elkaar te voetballen. 
 
 
2.3 Vrijwilligerswerk en sociale integratie 
 
Het woord integratie wordt op verschillende manieren gebruikt. Men doelt er 
allereerst mee op strategieën van nieuwkomers en gevestigden (‘integreren’) 
of resultaten daarvan (‘geïntegreerd zijn’), gericht op de volwaardige deelname 
aan de samenleving en het respecteren van anderen. Bij geslaagde integratie 
van individuen of groepen is er dan sprake van: een goede positie wat betreft 
werk en onderwijsniveau; deelname aan instituties gericht op maatschappelij-
ke inbreng; de beschikbaarheid van een persoonlijk netwerk waaraan steun 
wordt ontleend; en een zekere mate van zelfredzaamheid (RMO, 1998). Het 
woord integratie wordt eveneens gebruikt als een synoniem voor cohesie. 
Hiermee wordt soms gedoeld op de strategieën of het proces om dat te berei-
ken en soms op het resultaat ofwel de toestand van integratie. 
 
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen dimensies van sociale integra-
tie, bijvoorbeeld een functionele, morele en expressieve dimensie (Peters, 
1993; Engbersen & Gabriëls, 1995). Deze dimensies zijn vooral relevant voor 
integratie binnen een geïndividualiseerde, multiculturele samenleving. Er is 
sprake van functionele integratie wanneer het handelen van mensen zo wordt 
gecoördineerd dat individueel of collectief beoogde doeleinden worden bereikt. 
Morele integratie houdt in dat er een zekere solidariteit bestaat en dat mensen 
normen erkennen die hun onderling verkeer regelen, ook al zijn er in een ge-
ïndividualiseerde en multiculturele samenleving verschillen in leefstijlen en 
waarden. De termen morele integratie en sociaal kapitaal lijken enigszins ver-
want. Ook een expressieve dimensie is relevant voor het tot stand komen van 
integratie. Hiermee wordt gedoeld op de behoeften van mensen om een indi-
viduele of collectieve leefstijl en identiteit te ontwikkelen binnen een geïndivi-
dualiseerde, multiculturele samenleving. 
 
Naast de dimensies van integratie kunnen ook maatschappelijke sferen wor-
den onderscheiden waarbinnen integratie plaats kan vinden, zoals arbeid, 
onderwijs, huisvesting, politiek, cultuur en vrije tijd (vgl. Engbersen & Gabriëls, 
1995). Soms kunnen pogingen van nieuwkomers om te integreren binnen een 
van de sferen (bijvoorbeeld arbeid) - tijdelijk - hun integratie binnen een ande-
re sfeer (bijvoorbeeld vrije tijd) belemmeren. Het ligt voor de hand dat veel 
nieuwkomers prioriteit geven aan integratie binnen ‘harde’ sferen als arbeid en 
onderwijs boven die binnen de sfeer van de vrije tijd. Het doen van betaald 
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werk heeft wellicht een hogere prioriteit dan de inzet voor vrijwilligerswerk (Van 
Daal, 1994; Van Daal & Broenink, 1998). Dit betekent dat inzet voor veel vrij-
willigerswerk eerder eindpunt dan beginpunt van het integratieproces zal zijn. 
Vanuit de logica van het vestigingsproces ligt het voor de hand dat er veelal 
eerst inzet zal zijn voor vrijwilligerswerk binnen zelforganisaties die passen bij 
de oorspronkelijke cultuur. Daarna zal belangstelling ontstaan voor vrijwilli-
gerswerk binnen zelforganisaties die beogen ook integratie binnen de nieuwe 
samenleving te bevorderen. Naast de realisatie van de expressieve dimensie 
gaat het in toenemende mate om de functionele en morele dimensies van 
integratie. Inzet voor vrijwilligerswerk binnen algemene organisaties, ook bin-
nen besturen, zou dan het resultaat zijn van geslaagde integratie. 
 
Succesvolle integratie binnen een samenleving gekenmerkt door diversiteit 
vraagt om enerzijds competenties (Nauta3 , 1995) bij nieuwkomers en geves-
tigden, en anderzijds maatschappelijke mogelijkheden (‘opportunity structures’; 
Duyvendak, 2000). In dat verband is relevant dat een gemeente als Rotterdam 
structuren in het leven heeft geroepen die de inpassing van allochtonen als 
vrijwilliger en bestuurslid binnen algemene organisaties bevorderen (bijvoor-
beeld het instituut voor Multiculturele Participatie) en die de competenties van 
allochtonen zonder baan als vrijwilliger helpen vergroten (onbenutte kwalitei-
ten-banken). Het onderzoek zal uitwijzen in hoeverre deze inspanningen effect 
hebben gehad op de mate waarin er tussen 1994 en 2000 sprake is geweest 
van een toename van inzet van allochtonen binnen vrijwilligerswerk. 
 

                                                        
3
 Hij onderscheidt ‘alter-competenties’ (je in de situatie van een ander kunnen verplaat-

sen) en ‘ego competenties’ (jezelf of je groep kunnen representeren; aanspreekbaar zijn; 
weerbaar zijn). 
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Hoofdstuk 3 Participatie in organisaties en het  
verrichten van vrijwilligerswerk 

 
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen over participatie in organisaties en het 
verrichten van vrijwilligerswerk gepresenteerd. Onder participatie verstaan we 
hier zowel deelnemer of bezoeker zijn als meehelpen of zich inzetten voor 
vrijwilligerswerk. Onder vrijwilligerswerk verstaan we alleen meehelpen of zich 
als vrijwilliger inzetten. We inventariseren (in § 3.1) participatie en vrijwilligers-
werk bij elkaar genomen en uitgesplitst naar vier brede werkterreinen. Eerst 
wordt aangegeven in welke mate alles bij elkaar genomen wordt gepartici-
peerd in georganiseerde verbanden en vrijwilligerswerk wordt verricht. Vervol-
gens wordt ingegaan op de participatie en het vrijwilligerswerk op vier brede 
werkterreinen: religieuze organisaties, waaronder gebedsruimten zoals mos-
keeën, kerken, mandirs (hindoetempels); sportorganisaties; overige algemene 
organisaties (in principe voor alle bevolkingsgroepen bedoelde organisaties 
buiten religieuze en sportorganisaties); overige etnische organisaties (organi-
saties die vooral gericht zijn op een bepaalde bevolkingsgroep, buiten religieu-
ze en sportorganisaties). Indien er tussen 1994 en 2000 bij een bevolkings-
groep significante verschillen zijn in participatie of het doen van vrijwilligers-
werk zijn de betreffende percentages in de tabellen vet gedrukt4 . In § 3.2 
worden enkele aspecten van het vrijwilligerswerk, zoals de aard van de werk-
zaamheden, de tijdsinvestering en de motieven nader verkend. De gegevens 
worden in § 3.3 verder in verband gebracht met combinaties van kenmerken 
van de persoon, waaronder geslacht, opleiding en de migrantengeneratie 
waarvan men deel uitmaakt. In § 3.4 wordt ingegaan op de aard van het vrijwil-
ligerswerk en in ten slotte worden in § 3.5 de beweegredenen om dit werk te 
doen besproken. 
 
 

                                                        
4
 De nulhypothese was dat er voor geen van de zes bevolkingsgroepen verschillen zijn 

tussen beide jaren in participatie en het doen van vrijwilligerswerk. Steeds werd met be-
hulp van Student’s t-toets voor de zes bevolkingsgroepen (simultaan) getoetst of het 
aannemelijk is dat de nulhypothesen onjuist zijn. Op dezelfde wijze is in een aantal ge-
vallen getoetst of er zich significante verschillen voordoen tussen de eerste en tweede 
generatie. 
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3.1 Participatie in organisaties en inzet voor vrijwilligerswerk 
 
In deze paragraaf wordt eerst aangegeven in welke mate autochtonen en 
verschillende groepen allochtonen participeren in organisaties en er vrijwilli-
gerswerk verrichten. Hierbij gaat het om alle mogelijke georganiseerde ver-
banden, dus zowel om algemene als etnische organisaties. Vrijwilligerswerk 
wordt door allochtonen in 2000, evenals in 1994, sterk geconcentreerd verricht 
op enkele terreinen. Daarom kozen we voor een nadere onderverdeling van 
de organisaties in vier brede werkterreinen: religieuze organisaties (vooral 
organisaties met gebedsruimten als kerken, moskeeën en mandirs), sportor-
ganisaties, overige algemene organisaties (zoals in principe op de gehele 
bevolking gerichte buurthuizen, speeltuinen en bewonersorganisaties), en 
overige etnische organisaties (organisaties buiten religieuze en sportorganisa-
ties, vooral bedoeld voor mensen met een specifieke etnische achtergrond). 
Deze onderverdeling is mede gemaakt om te voorkomen dat we met te kleine 
aantallen respondenten te maken hebben, waardoor het moeilijk wordt om 
vergelijkingen te trekken. 
 
 
Participatie in organisaties en inzet voor vrijwilligerswerk alles bij elkaar 
genomen 
 
Participatie in 1994 en 2000 
Tabel 3.1.1 geeft weer in welke mate in 1994 en 2000 door personen uit ver-
schillende bevolkingsgroepen werd aangegeven dat men binnen een periode 
van een jaar voorafgaand aan het interview heeft geparticipeerd in enig geor-
ganiseerd verband (hier verder aangeduid als organisaties)5 . 

                                                        
5
 Van de respondenten die aangaven wel eens een gebedsruimte (kerk, moskee, man-

dir) te bezoeken, zei niet iedereen betrokken te zijn bij een religieuze organisatie. Onder 
Marokkanen, maar ook onder Turken waren er nogal wat personen die hun bezoek aan 
gebedsruimten niet als participatie binnen een organisatie zien. Deze mensen zijn hier 
niet gerekend onder de participanten. 
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Tabel 3.1.1 
Participatie binnen organisaties (dat wil zeggen zowel deelnemers als vrijwilligers), en inzet 
voor vrijwilligerswerk, naar bevolkingsgroep in 1994 en 2000 (in percentages van de betref-
fende bevolkingsgroep; vet gedrukt bij significante verschillen tussen 1994 en 2000) 
 

Bevolkingsgroep 
N 

% participeert in  

organisaties 

% verricht vrijwilligers-

werk 

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 200 273 73 69 38 38

Surinamers 229 248 45 47 10 12

Antillianen 175 281 54 32 16 8

Kaapverdianen 231 301 67 42 12 9

Turken 274 332 71 37 7 6

Marokkanen 254 270 51 34 5 5

 
 
In 2000 was net als in 1994 de hoogste participatiegraad binnen organisaties 
te vinden onder autochtonen. Binnen 12 maanden voorafgaand aan het inter-
view (omstreeks april 2000) blijkt 69% van de autochtonen incidenteel of re-
gelmatig betrokken te zijn geweest bij een georganiseerd verband. In 1994 
was dit percentage ongeveer hetzelfde. Bij verschillende categorieën allochto-
nen is er tussen 1994 en 2000 sprake geweest van een teruggang in participa-
tie binnen georganiseerde verbanden. Een statistisch significante afname in 
het percentage dat participeerde was er bij Antillianen (van 54% naar 32%), 
Kaapverdianen (van 67% naar 42%), Turken (van 71% naar 37%) en Marok-
kanen (van 51% naar 34%). Verderop (§ 3.2) zullen we nagaan op welk terrein 
er vooral sprake was verminderde participatie bij die bevolkingsgroepen. On-
der Surinamers bleef het percentage personen dat bij een organisatie betrok-
ken was vrijwel gelijk (van 45% naar 47%). 
 
 
Vrijwilligerswerk in 1994 en 2000 
In 2000 is op dezelfde manier als in 1994 aan mensen die hebben gepartici-
peerd, gevraagd op welke manier ze betrokken waren bij de organisatie. Ge-
vraagd is of ze alleen lid, deelnemer, gebruiker of klant van de organisatie 
waren, of dat ze ook actief waren als vrijwilliger of wel eens meehielpen. Door 
te vragen of men meehielp, hoopten we ook die activiteiten vast te leggen die 
mensen zelf niet als ‘vrijwilligerswerk’ zien. In dit verslag wordt dit ‘meehelpen’ 
wel onder vrijwilligerswerk gerekend. Net als in 1994 waren er in 2000 onder 
autochtonen veel meer personen die vrijwilligerswerk hadden verricht dan 
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onder verschillende groepen allochtonen. In 2000 bleek, net als in 1994, dat 
38% van de autochtonen binnen een periode van een jaar vrijwilligerswerk had 
verricht. De percentages waren veel lager bij Surinamers (12%), Antillianen 
(8%), Kaapverdianen (9%), Turken (6%) en Marokkanen (5%). Verschillen 
tussen 1994 en 2000 in de mate waarin men binnen bevolkingsgroepen actief 
is in het vrijwilligerswerk zijn niet statistisch significant. 
 
In tabel b1 (bijlage 3) wordt het vrijwilligerswerk verder uitgesplitst naar ‘mee-
helpen’ en ‘het vervullen van een functie’. Hieruit blijkt dat vrijwilligerswerk lang 
niet altijd in het kader van een vaste functie wordt verricht. Minder van de helft 
van degenen die zich inzetten voor vrijwilligerswerk, bekleedt een specifieke 
functie binnen de organisatie. Allochtonen onderscheiden zich hierin niet van 
autochtonen. 
 
 
Religieuze organisaties 
 
Participatie 
Zowel in 1994 als in 2000 participeerden allochtonen vaker dan autochtonen in 
religieuze organisaties, zoals moskeeën. kerken en mandirs (tabel 3.1.2)6 . Bij 
vier groepen allochtonen, Antillianen, Kaapverdianen, Turken en Marokkanen 
heeft er echter tussen 1994 en 2000 een sterke, statistisch significante, afna-
me van participatie plaatsgevonden binnen religieuze organisaties. 
 
 

                                                        
6
 Uit vergelijking van deze tabel met tabel b2 (bijlage) blijkt overigens dat de percenta-

ges personen die zeggen betrokken te zijn geweest bij een religieuze organisatie wat la-
ger zijn dan de percentages bezoekers van godsdienstige bijeenkomsten. Bij autochto-
nen is het percentage dat zegt betrokken te zijn bij een religieuze organisatie bijna even 
hoog als het percentage dat zegt godsdienstige bijeenkomsten te bezoeken. Wanneer 
autochtonen godsdienstige bijeenkomsten bezoeken, zijn ze mogelijk vaker dan alloch-
tonen meer bij de organisatie betrokken Dit is in overeenstemming met het gegeven dat 
onder autochtonen een sterke secularisatie heeft plaatsgevonden: de ‘papieren leden’ 
zijn grotendeels verdwenen en de overgebleven bezoekers van godsdienstige bijeen-
komsten zien zichzelf blijkbaar meer als bij de organisatie betrokken. 
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Tabel 3.1.2 
Participatie en het verrichten van vrijwilligerswerk binnen religieuze organisaties binnen een 
jaar onder de Rotterdamse bevolking naar bevolkingsgroep in 1994 en 2000 (in percentages 
van de betreffende bevolkingsgroep; vet indien verschil 1994-2000 significant) 
 

Bevolkingsgroep 
N 

% participeert in 

organisaties 

% verricht vrijwilligers-

werk 

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 200 273 22 22 4 7

Surinamers 229 248 31 38 3 5

Antillianen 175 281 36 24 3 -

Kaapverdianen 231 301 48 30 3 2

Turken 274 332 66 32 2 4

Marokkanen 254 270 47 28 2 2

 
 
Vrijwilligerswerk 
In 2000 was het percentage dat vrijwilligerswerk in religieuze organisaties 
verrichtte het hoogst onder autochtonen (7%). Dit percentage is zeker hoog 
gezien hun vrij lage participatie: bijna eenderde van de autochtonen die be-
trokken zijn bij religieuze organisaties is daar tevens vrijwilliger. Een betrekke-
lijk klein deel van Surinamers, Kaapverdianen, Turken en Marokkanen die 
participeren in religieuze organisaties doet er vrijwilligerswerk. 
 
 
Sportorganisaties 
 
Participatie 
Participatie in een sportorganisatie (veelal lidmaatschap) was in 2000 veel 
hoger onder autochtonen dan onder allochtonen (tabel 3.1.3)7 . Dat was ook 
zo in 1994. Tussen 1994 en 2000 zijn er bij geen van de bevolkingsgroepen 
significante veranderingen opgetreden in de mate waarin wordt geparticipeerd 
in sportorganisaties. In 2000 was 30% van de autochtonen betrokken bij een 
sportorganisatie. Onder allochtonen is de betrokkenheid bij sportorganisaties 
het hoogst bij Kaapverdianen (10%) en Surinamers (8%). De laagste percen-
tages participanten bij sportorganisaties waren er bij Marokkanen (4%), Antilli-
anen (3%) en Turken (2%). 

                                                        
7
 Deze resultaten verschillen met die van een onderzoek door het COS (Rijpma & Ro-

ques, 2000), waarin in 2000 onder allochtonen hogere percentages betrokkenen bij een 
sportvereniging werden gevonden. Onze steekproef lijkt echter representatiever dan die 
van het COS voor de allochtone bevolkingsgroepen in Rotterdam. 
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Tabel 3.1.3 
Participatie en het verrichten van vrijwilligerswerk binnen sportorganisaties, door autochto-
nen en allochtonen in 1994 en 2000 (in percentages van de betreffende bevolkingsgroep; vet 
indien verschil 1994-2000 significant) 
 

Bevolkingsgroep 
N % participeert 

% verricht vrijwilligers-

werk 

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 200 273 34 30 10 5

Surinamers 229 248 7 8 2 2

Antillianen 175 281 9 3 3 0

Kaapverdianen 231 301 17 10 4 2

Turken 274 332 2 3 0 0

Marokkanen 254 270 2 4 0 0

 
 
Vrijwilligerswerk 
Onder autochtonen is de betrokkenheid bij vrijwilligerswerk in sportorganisa-
ties hoger dan onder andere bevolkingsgroepen. Het verrichten van vrijwilli-
gerswerk door allochtonen dient echter te worden gerelateerd aan hun lage 
participatie in sportorganisaties. Vanwege de kleine aantallen is niet duidelijk 
aan te geven of allochtone participanten in sportorganisaties minder vaak 
vrijwilliger zijn. Verschillen tussen 1994 en 2000 in de mate waarin vrijwilli-
gerswerk wordt verricht, zijn nergens significant. 
 
 
Overige etnische zelforganisaties 
 
Participatie 
Bij zelforganisaties wordt hier gedoeld op organisaties gericht op een specifie-
ke bevolkingsgroep, voor zover het niet gaat om religieuze organisaties en 
sportorganisaties, die al eerder aan de orde kwamen. In 2000 was een (klein) 
deel van de Surinamers (4%), Antillianen (3%), Kaapverdianen (3%) en Tur-
ken (2%) betrokken bij deze zelforganisaties (tabel 3.1.4). In dit onderzoek 
werden geen Marokkanen aangetroffen die daarin participeren. Vanwege de 
kleine aantallen zijn verschillen in participatie tussen 1994 en 2000 niet signifi-
cant. 
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Tabel 3.1.4 
Participatie en het doen van vrijwilligerswerk in etnische – niet-religieuze, niet op sport ge-
richte – zelforganisaties in 1994 en 2000 (in percentages van de betreffende bevolkings-
groep; vet indien verschil 1994-2000 significant) 
 

Bevolkingsgroep 
N % participeert 

% verricht vrijwilligers-

werk 

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 200 273 

Surinamers 229 248 3 4 2 2

Antillianen 175 281 6 3 3 2

Kaapverdianen 231 301 5 3 5 3

Turken 274 332 4 2 1 2

Marokkanen 254 270 3 0 1 0

 
 
Vrijwilligerswerk 
Een relatief groot deel van de ondervraagde participanten in zelforganisaties is 
tevens betrokken bij het vrijwilligerswerk. Verschillen tussen 1994 en 2000 zijn 
niet significant. Deelnemers aan niet-religieuze etnische zelforganisaties zijn 
blijkbaar relatief actief daarbij betrokken. Hierin lijken ze te verschillen van de 
minder actieve participanten in religieuze organisaties. 
 
 
Overige algemene organisaties 
 
Met overige algemene organisaties wordt gedoeld op voor iedereen toeganke-
lijke en qua etnisch-culturele achtergrond van bezoekers gemengde organisa-
ties. Te denken valt aan organisaties met vrijwilligers op het terrein van de 
hulp- en dienstverlening, instellingen voor sociaal-cultureel werk, speeltuinver-
enigingen, organisaties gericht op maatschappelijke inbreng (bewonersorgani-
saties, belangenorganisaties), onderwijsinstellingen, culturele en hobbyclubs. 
We hebben deze organisaties onder één noemer gebracht, omdat relatief 
weinig allochtonen in dergelijke organisaties participeren en er vrijwilligerswerk 
verrichten. Bij verdere uitsplitsing zouden we met zeer kleine aantallen te ma-
ken krijgen. 
In 2000 was de participatie in algemene organisaties (buiten religieuze en 
sportorganisaties) onder autochtonen veel groter dan onder allochtonen (tabel 
3.1.5). Tussen 1994 en 2000 zijn allochtonen zeker niet meer gaan participe-
ren in algemene organisaties. Bij Antillianen en Turken was er zelfs sprake van 
een significante afnemende participatie. 
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Tabel 3.1.5 
Participatie en het doen van vrijwilligerswerk binnen overige algemene (niet-religieuze en 
geen sport)organisaties: respectievelijk naar bevolkingsgroep in 1994 en 2000 (in percenta-
ges van de betreffende bevolkingsgroep; vet indien verschil 1994-2000 significant) 
 

Bevolkingsgroep 
N % participeert 

% verricht vrijwilligers-

werk 

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 200 273 38 44 22 25

Surinamers 229 248 8 8 1 2

Antillianen 175 281 13 5 10 5

Kaapverdianen 231 301 5 3 0 2

Turken 274 332 9 3 2 2

Marokkanen 254 270 5 6 2 3

 
 
Het percentage allochtonen dat vrijwilligerswerk doet binnen overige algemene 
organisaties is laag, vergeleken met het percentage autochtonen dat dit doet. 
Wanneer echter de inzet van allochtonen voor vrijwilligerswerk wordt gerela-
teerd aan hun lage percentage deelnemers is deze echter niet bijzonder laag. 
Dat er zo weinig allochtone vrijwilligers in algemene organisaties zijn, lijkt dus 
vooral veroorzaakt te worden doordat de bezoekers nog steeds vooral ‘wit’ 
zijn. 
 
 
3.2 Verschillen tussen generaties 
 
In deze paragraaf worden de participatie in organisaties en het doen van vrij-
willigerswerk gerelateerd aan de migrantengeneratie waar men deel van uit-
maakt. In 2000 hebben we - anders dan in 1994 - getracht meer allochtonen 
van de tweede generatie in de steekproeven vertegenwoordigd te krijgen. We 
hoopten zo beide generaties met elkaar te kunnen vergelijken. Allochtonen 
van de tweede generatie zijn wellicht meer vertrouwd met de arrangementen 
in de Nederlandse samenleving, als gevolg waarvan zij mogelijk meer partici-
peren en vrijwilligerswerk doen in algemene organisaties. Allochtonen van de 
eerste generatie participeren mogelijk meer binnen organisaties op etnische 
grondslag, met name religieuze organisaties. Allochtonen van de tweede ge-
neratie zijn nog relatief jong, en dat zou kunnen betekenen dat ze nog minder 
participeren. Vanwege leeftijdsverschillen tussen generaties hebben we geen 
specifieke verwachtingen over de verschillen in mate van participatie en het 
doen van vrijwilligerswerk. De tweede generatie allochtonen zijn vrijwel steeds 
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jonger dan 35 jaar. Voor zover we hen met autochtonen vergelijken, is dat met 
de vrij kleine verzameling (N = 72) autochtonen jonger dan 35 jaar. 
 
 
Participatie en inzet voor vrijwilligerswerk alles bij elkaar genomen onder 
de eerste en tweede generatie 
 
Participatie 
Uit tabel 3.2.1 blijkt dat er van de tweede generatie, vergeleken met de eerste, 
wat minder respondenten zeggen binnen een periode van een jaar betrokken 
te zijn geweest bij enig georganiseerd verband. De verschillen tussen de eer-
ste en tweede generatie zijn echter nergens statistisch significant. Oudere en 
jongere autochtonen vertonen een hogere participatie in enig georganiseerd 
verband dan vergelijkbare groepen allochtonen. Van de allochtonen laten 
Surinamers, van zowel de eerste als de tweede generatie, de hoogste partici-
patiegraad zien. 
 
 
Tabel 3.2.1 
Participatie en het doen van vrijwilligerswerk onder respectievelijk de eerste en tweede gene-
ratie allochtonen per bevolkingsgroep (bij autochtonen: lees 2e generatie jonger dan 35 jaar; 
1e generatie 35 jaar en ouder; percentages van de betreffende generaties per bevolkings-
groep; vet indien verschil tussen generaties significant) 
 

Bevolkings-

groep 

N % participeert 
% verricht vrijwilligers-

werk 

1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen.

Autochtonen 198 72 71 67 37 45

Surinamers 210 112 49 42 12 17

Antillianen 257 102 33 30 7 10

Kaapverdianen 269 117 43 32 9 7

Turken 270 149 38 29 6 8

Marokkanen 235 112 35 24 4 6

 
 
Vrijwilligerswerk 
De tweede generatie allochtonen lijkt, behoudens Kaapverdianen, wat vaker 
actief te zijn in het vrijwilligerswerk dan de eerste. Verschillen tussen de eerste 
en de tweede generatie in mate van inzet zijn echter bij geen van de bevol-
kingsgroepen significant. Deelnamepercentages aan vrijwilligerswerk zijn zo-
wel bij de eerste als bij de tweede generatie allochtonen lager dan bij autoch-
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tonen. Van de allochtonen vertonen Surinamers zowel bij de eerste als bij 
tweede generatie het hoogste percentage personen dat vrijwilligerswerk doet. 
 
 
Religieuze organisaties 
 
Participatie 
Onder autochtonen zegt, zowel van personen van 35 jaar en ouder als van 
degenen die jonger zijn, ongeveer één op de vijf het afgelopen jaar te hebben 
geparticipeerd in een religieuze organisatie. Autochtone jongeren participeren 
daarbinnen dus nauwelijks minder vaak dan de wat ouderen. Daarentegen 
was er onder ieder van de categorieën allochtonen een significant lagere par-
ticipatie binnen een religieuze organisatie bij de tweede generatie dan bij de 
eerste generatie (tabel 3.2.2)8 . Waar onder de eerste generatie allochtonen 
de participatie in een religieuze organisatie hoger is dan onder autochtonen 
van vergelijkbare leeftijd, is deze onder allochtonen van de tweede eerder 
lager dan hoger. 
 
 
Tabel 3.2.2 Participatie en het doen van vrijwilligerswerk binnen religieuze organisaties 
onder de eerste en tweede generatie allochtonen per bevolkingsgroep (bij autochtonen: 2e 
generatie, lees jonger dan 35 jaar; 1e generatie, lees 35 jaar en ouder; percentages van de 
betreffende generaties per bevolkingsgroep; vet indien verschil tussen generaties significant) 
 

Bevolkings-

groep 

N % participeert 
% verricht  

vrijwilligerswerk 

1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen.

Autochtonen 198 72 19 8 8

Surinamers 210 112 41 20 6 1

Antillianen 257 102 25 15 0 1

Kaapverdianen 269 117 31 13 2 2

Turken 270 149 35 23 4 3

Marokkanen 235 112 30 13 1 2

 
                                                        

8
 Wanneer het om bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten gaat, zijn de verschillen 

kleiner. De percentages allochtonen die in 2000 zeiden het afgelopen jaar betrokken te 
zijn geweest bij een religieuze organisatie zijn aanmerkelijk lager dan de percentages al-
lochtonen die zeiden wel eens (minimaal een of enkele keren per jaar) een godsdiensti-
ge bijeenkomst bij te wonen (tabel b2, bijlage 3). 
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Vrijwilligerswerk 
Allochtonen, zowel jongeren als ouderen, die zijn betrokken bij een religieuze 
organisatie zijn daar minder vaak dan autochtone participanten ook als vrijwil-
liger actief. Onder jongere autochtonen die bij een religieuze organisatie be-
trokken zijn, zegt bijna de helft er vrijwilligerswerk te doen. Onder Surinamers 
laat de tweede generatie een, vergeleken met de eerste generatie, significant 
lager percentage vrijwilligers in religieuze organisaties zien. 
 
 
Sportorganisaties 
 
Participatie 
Niet alleen onder de eerste generatie allochtonen, maar ook onder de tweede, 
is er nog steeds veel minder participatie in sportorganisaties dan onder au-
tochtonen van een vergelijkbare leeftijdsklasse (3.2.3). Hoewel participatie in 
sportorganisaties bij de tweede generatie groter lijkt te zijn dan onder de eer-
ste, is het verschil alleen bij de Surinamers significant. Met de nieuwe genera-
tie lijken allochtonen, vooral Surinamers en Kaapverdianen, qua participatie in 
sportorganisaties wel dichter bij die van autochtonen te komen. 
 
 
Tabel 3.2.3 
Aard van de participatie binnen sportorganisaties binnen een jaar door respectievelijk de 
eerste en tweede generatie allochtonen per bevolkingsgroep (bij autochtonen: lees 2e gene-
ratie jonger dan 35 jaar; 1e generatie 35 jaar en ouder; percentages van de betreffende 
generaties per bevolkingsgroep; vet indien verschil tussen generaties significant) 
 

Bevolkings-

groep 

N % participeert 
% verricht (ook)  

vrijwilligerswerk 

1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen.

Autochtonen 198 72 28 39 5 7

Surinamers 210 112 6 19 2 6

Antillianen 257 102 3 8 0 0

Kaapverdianen 269 117 10 15 1 2

Turken 270 149 1 4 0 0

Marokkanen 235 112 3 8 0 0

 
 
Vrijwilligerswerk 
Weinig allochtonen van zowel de eerste als de tweede generatie doen vrijwilli-
gerswerk in de sport. Onder Surinaamse participanten van sportorganisaties 
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van de tweede generatie zijn echter procentueel meer vrijwilligers te vinden 
dan onder autochtone participanten van vergelijkbare leeftijd. Vanwege de 
kleine aantallen is niet goed aan te geven in hoeverre er meer in het algemeen 
sprake is van een relatief grote inzet als vrijwilliger onder allochtonen die al 
participeren in sportorganisaties. 
 
 
Overige algemene organisaties 
 
Participatie 
Allochtonen, zowel van de eerste als van de tweede generatie, participeren 
minder in overige algemene organisaties dan autochtonen van een vergelijk-
bare leeftijdsklasse (tabel 3.2.4). Allochtonen van de tweede generatie lijken 
meer te participeren dan die van de eerste generatie, en liggen in participatie 
minder ver achter op autochtonen. Alleen Surinamers van de tweede generatie 
participeren significant meer dan degenen van de eerste generatie. 
 
 
Tabel 3.2.4 
Participatie en het doen van vrijwilligerswerk binnen overige algemene organisaties binnen 
een jaar door respectievelijk de eerste en tweede generatie allochtonen per bevolkingsgroep 
(bij autochtonen: lees 2e generatie jonger dan 35 jaar; 1e generatie 35 jaar en ouder; percen-
tages van de betreffende generaties per bevolkingsgroep; vet indien verschil tussen genera-
ties significant) 
 

Bevolkings-

groep 

N % participeert 
% verricht (ook)  

vrijwilligerswerk 

1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen.

Autochtonen 198 72 49 29 24 28

Surinamers 210 112 7 19 3 8

Antillianen 257 102 5 9 5 8

Kaapverdianen 269 117 3 4 2 2

Turken 270 149 2 4 1 4

Marokkanen 235 112 6 6 2 3

 
 
Vrijwilligerswerk 
Gezien het in verhouding tot participanten hoge percentage vrijwilligers gaat 
het hier blijkbaar vaak om algemene organisaties waarbij de deelnemers te-
vens vrijwilliger zijn. Dat er relatief weinig allochtonen vrijwilliger zijn binnen 
algemene organisaties wordt bevestigd door de percentages in de tabel. In het 



33 
Verwey-Jonker Instituut 

 

licht van hun niet zo hoge participatie van in algemene organisaties is hun 
inzet voor vrijwilligerswerk, onder zowel de eerste als de tweede generatie, 
eerder hoog dan laag te noemen. 
 
 
Overige etnische zelforganisaties 
 
Een betrekkelijk klein deel van zowel de eerste als tweede generatie allochto-
nen participeert in overige etnische zelforganisaties (3.2.5). Participatie binnen 
(overige) etnische zelforganisaties houdt zowel bij de eerste als tweede gene-
ratie relatief vaak tevens het verrichten van vrijwilligerswerk in. Vanwege de 
kleine aantallen heeft het geen zin om nadere analyses te maken. 
 
 
Tabel 3.2.5 
Participatie en vrijwilligerswerk binnen overige etnische zelforganisaties binnen een jaar 
door respectievelijk de eerste en tweede generatie allochtonen per bevolkingsgroep (bij 
autochtonen: lees 2e generatie jonger dan 35 jaar; 1e generatie 35 jaar en ouder; percenta-
ges van de betreffende generaties per bevolkingsgroep; vet indien verschil tussen generaties 
significant) 
 

Bevolkingsgroep 
N % participeert 

% verricht (ook) 

vrijwilligerswerk 

1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen. 1e gen. 2e gen.

Autochtonen 198 72 

Surinamers 210 112 4 4 2 2

Antillianen 257 102 3 0 2 0

Kaapverdianen 269 117 3 3 3 2

Turken 270 149 2 1 1 1

Marokkanen 235 112 0 2 0 1

 
 
3.3 Participatie en vrijwilligerswerk naar andere achtergrond- 

kenmerken 
 
We gaan hier na of de mate waarin wordt geparticipeerd in organisaties en 
vrijwilligerswerk samenhang vertoont met (combinaties van) kenmerken als 
geslacht, leeftijd, migrantengeneratie, opleidingsniveau, samenwonend/ 
gehuwd zijn en het bezoek van godsdienstige bijeenkomsten. Voor de meeste 
tabellen wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Geslacht 
 
In 1994 bestonden bij sommige bevolkingsgroepen grote verschillen in partici-
patie tussen mannen en vrouwen. Tabel 3.3.1 geeft ook weer hoe het in 2000 
staat met deze verschillen. Bij Antillianen participeren vrouwen meer dan 
mannen, terwijl bij Marokkanen mannen een hogere participatie laten zien. 
 
 
Tabel 3.3.1 
Participatie en het doen van vrijwilligerswerk door mannen en vrouwen per bevolkingsgroep 
in 1994 en 2000 (in percentages van de betreffende bevolkingsgroep; vet indien verschil 
1994-2000 significant) 
 

Mannen N 
% participeert in 

organisaties 

% verricht vrijwilli-

gerswerk 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 106 132 75 70 43 41

Surinamers 97 101 44 42 11 12

Antillianen 72 102 41 24 17 6

Kaapverdianen 84 121 71 40 16 14

Turken 120 151 86 46 11 8

Marokkanen 145 138 72 49 6 4

 
 

Vrouwen N 
% participeert in 

organisaties 

% verricht vrijwilli-

gerswerk 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000

Autochtonen 94 139 70 68 33 35

Surinamers 132 144 45 51 9 14

Antillianen 102 178 64 37 16 8

Kaapverdianen 147 175 64 45 10 5

Turken 154 178 59 39 3 4

Marokkanen 109 126 24 27 4 4

 
 
Bij autochtonen en Surinamers bestonden er, zowel voor mannen als voor 
vrouwen, geen grote verschillen tussen 1994 en 2000 in de mate van partici-
patie. Bij Antillianen, Kaapverdianen en Turken was er, zowel bij mannen als 
bij vrouwen, sprake van een significante afname van participatie. Ook Marok-
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kaanse mannen vertoonden in 2000 een significant lagere participatie dan in 
1994. De participatie van Marokkaanse vrouwen was in 2000 nog steeds laag. 
 
Zowel bij mannen als bij vrouwen bestonden er tussen 1994 en 2000 nergens 
statistisch significante verschillen in de mate waarin vrijwilligerswerk wordt 
verricht. 
 
 
Deelterreinen en geslacht 
Participatie in religieuze organisaties blijkt vaak een mannenzaak te zijn bij 
Turken en Marokkanen, en een vrouwenzaak bij Antillianen en Kaapverdianen 
(bijlage 3, tabel a1). Tussen 1994 en 2000 heeft bij verschillende bevolkings-
groepen een teruggang in participatie in religieuze organisaties plaats gevon-
den: Kaapverdiaanse, Turkse en Marokkaanse mannen, en Antilliaanse, 
Kaapverdiaanse en Turkse vrouwen. Bij autochtonen was de inzet van zowel 
mannen als van vrouwen voor vrijwilligerswerk in religieuze organisaties, zeker 
in vergelijking met hun participatie, relatief hoog. 
 
Participatie in sportorganisaties was in 2000 net als in 1994 bij de meeste 
bevolkingsgroepen, maar vooral bij autochtonen en Kaapverdianen, overwe-
gend een mannenzaak (bijlage 3, tabel a2). Nergens zijn verschillen in partici-
patie in sportorganisaties tussen 1994 en 2000 statistisch significant. Onduide-
lijk is of inzet voor vrijwilligerswerk in sportorganisaties bij allochtonen die par-
ticiperen lager is dan bij autochtonen. 
 
Bij de verschillende bevolkingsgroepen vertoonden zowel mannen als vrouwen 
een lage participatie in overige etnische zelforganisaties (bijlage 3, tabel a3). 
Er lijkt echter onder participanten steeds een relatief hoge inzet te zijn voor 
vrijwilligerswerk. Vanwege de lage aantallen zijn geen van de verschillen tus-
sen 1994 en 2000 significant. 
 
Onder allochtonen was zowel bij mannen als bij vrouwen de betrokkenheid bij 
overige algemene organisaties laag, vergeleken met die van autochtonen 
(bijlage 3, tabel a4). Verschillen tussen 1994 en 2000 zijn nergens significant. 
 
 
Verdere uitsplitsingen 
 
In bijlage 3 (tabellen b3 tot en met b13) worden participatie en het doen van 
vrijwilligerswerk verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, generatie, oplei-
dingsniveau, samenwonend/gehuwd zijn en bezoek aan godsdienstige bijeen-
komsten. Bij deze verdere uitsplitsingen gaat het soms om relatief kleine aan-
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tallen respondenten. Dit betekent dat niet alle resultaten even betrouwbaar 
zijn. Enkele bevindingen zijn: 
 
 Bij vergelijking tussen de generaties, ook rekening houdend met het ge-

slacht van de betrokkenen (tabel b8 t/m b13) lijkt het erop dat bij de 
tweede generatie vooral vrouwen actief zijn in het vrijwilligerswerk (met 
name bij Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen). 

 Het is denkbaar dat verschillen tussen bevolkingsgroepen in het doen 
van vrijwilligerswerk te verklaren zijn op grond van verschillen in oplei-
dingsniveau (lager dan wel middelbaar versus middelbaar of hoger ni-
veau). Mensen met een hoger opleidingsniveau nemen immers door-
gaans meer deel aan vrijwilligerswerk terwijl allochtonen gemiddeld een 
lager opleidingsniveau hebben. Het blijkt echter dat rekening houdend 
met eventuele verschillen in opleidingsniveau vaker vrijwilligerswerk werd 
verricht door autochtonen dan door allochtonen (bijlage 3, tabel b3). 

 Mensen die godsdienstige bijeenkomsten bezoeken, deden relatief vaak 
vrijwilligerswerk (tabel b8 t/m b13). Voor een groot deel ging het echter 
om een hoger percentage dat vrijwilligerswerk verrichtte binnen religieuze 
organisaties. 

 
 
3.4 Aard van het vrijwilligerswerk 
 
In deze paragraaf wordt wat nader ingegaan op de aard van het vrijwilligers-
werk. Allereerst wordt nagegaan welke vrijwillige werkzaamheden werden 
verricht en of zich daarbij verschillen voordeden tussen bevolkingsgroepen. 
Vervolgens wordt een overzicht geboden van de tijdsinvestering in vrijwilli-
gerswerk. Tenslotte wordt ingegaan op geboden faciliteiten en op knelpunten. 
 
 
Vrijwillige werkzaamheden 
 
In tabel 3.4.1 wordt aangegeven hoeveel procent van een bepaalde bevol-
kingsgroep in 1994 en 2000 bepaalde werkzaamheden verrichtte. Het gaat 
hier om percentages van alle ondervraagden uit de bevolkingsgroep. Allochto-
nen en autochtonen bleken allerlei vrijwillige werkzaamheden te verrichten. 
Opvallend is dat in 2000 net als in 1994 bestuursdeelname onder allochtonen 
laag was. 
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Tabel 3.4.1 
Vrijwillige werkzaamheden naar bevolkingsgroep in 1994 en 2000 (in percentages van alle 
ondervraagden per bevolkingsgroep; meer dan een antwoord mogelijk) 
 

Werkzaam- 

heden 

Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Geld verkrij-

gen 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

-

 

1 

 

-

 

1 

 

1

 

1 

 

- 

Bestuurlijk 10 8 1 2 2 1 3 - 2 1 1 1 

Organisatorisch 19 19 4 5 2 3 4 5 2 2 2 1 

Kantoorwerk 7 4 1 1 1 2 2 - 2 1 1 - 

info en advies 7 7 - 4 4 2 2 2 2 1 - 1 

Pleitbezor-

ging/campagnes 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

-

 

- 

 

1

 

- 

 

1

 

1 

 

1 

Training/scholing 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 - - 

Vervoer 5 3 1 2 1 - 1 1 - - -  

Bezoeken 5 3 1 4 2 - - 1 - 2 - 1 

Raad geven 2 3 - 5 2 - - 1 - 1 1 1 

Therapeutisch 1 - 1 1 - - - - - - - - 

Anders 13 12 3 5 6 3 5 4 1 1 2 1 

N 200 273 229 248 175 281 231 301 274 332 254 270 

 
 
Tijdsinvestering 
 
Wat betreft tijdsinvestering in vrijwilligerswerk doen zich geen grote verschillen 
voor tussen 1994 en 2000. Allochtone vrijwilligers vertoonden een ongeveer 
even grote tijdsinvestering als autochtonen. 
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Tabel 3.4.2 
Tijdsinvestering in vrijwilligerswerk (percentages van de vrijwilligers) 
 

Frequentie Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

2 of meer keer 

per maand 

 

61 

 

59 

 

87 

7 

0 

 

46 

 

65 

 

61 

 

56

 

67 

 

74

 

83 

 

67 

Minder dan 2 

keer per 

maand 

 

 

32 

 

 

31 

 

 

9 

 

 

20 

 

 

53 

 

 

30 

 

 

36 

 

 

43

 

 

33 

 

 

21

 

 

17 

 

 

25 

Aaneengeslo-

ten periode 

 

7 

 

9 

 

4 

 

10 

 

- 

 

5 

 

3 

 

-

 

- 

 

5

 

- 

 

8 

 
 

Tijdsinvestering Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

2 of meer uur 

p/w 

 

60 

 

45 

 

56 

 

63 

 

54 

 

70 

 

57 

 

56

 

67 

 

42

 

33 

 

58 

Minder dan 2 

uur 

 

30 

 

45 

 

35 

 

23 

 

39 

 

20 

 

36 

 

43

 

33 

 

53

 

67 

 

25 

Aaneengeslo-

ten periode 

 

9 

 

9 

 

9 

 

13 

 

7 

 

10 

 

- 

 

-

 

- 

 

5

 

- 

 

17 

Gemiddeld 

aantal uren per 

week 

 

 

4.3 

 

 

4.0 

 

 

5.6 

 

 

5.1 

 

 

3.6 

 

 

5.4 

 

 

4.0 

 

 

3.3

 

 

3.8 

 

 

3.8

 

 

3.1 

 

 

4.4 

N 73 90 22 30 27 20 27 23 18 19 12 12 

 
 
Faciliteiten 
 
Een relatief klein deel van de vrijwilligers kon gebruik maken van door ons 
gepresenteerde faciliteiten (tabel 3.4.3). Het meest werden genoemd: een 
vergoeding van gemaakte kosten en cursussen. Weinig bestond als faciliteit: 
een vaste vergoeding, een verzekering, begeleiding of een bonus in het kader 
van sociale activering/OK-beleid. Waar het om faciliteiten gaat, deden zich 
geen duidelijke verschillen voor tussen vrijwilligers uit verschillende bevol-
kingsgroepen. 
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Tabel 3.4.3 
Faciliteiten die de vrijwilligers worden geboden (percentages van de vrijwilligers) 
 

 Autoch-

tonen 

Surina-

mers 

Antillia-

nen 

Kaapver-

dianen 
Turken 

Marok-

kanen 

Vergoeding gemaakte 

kosten 15

 

7 24 32 5 25

Vaste vergoeding 4 3 24 - 10 8

Verzekering 14 3 - 4 - -

Begeleiding 10 7 5 4 - 25

Cursussen 15 20 19 4 5 25

Bonus sociale active-

ring/OK-beleid 1

 

- 5 - - 8

N 103 30 21 25 19 12 

 
 
Knelpunten 
 
Net als in 1994 was in 2000 een onder verschillende bevolkingsgroepen vaak 
genoemd probleem: het ervaren tekort aan vrijwilligers (tabel 3.4.4). Een klein 
deel van de vrijwilligers binnen verschillende bevolkingsgroepen meldde pro-
blemen, zoals het feit dat het vrijwilligerswerk teveel tijd kost, de slechte orga-
nisatie van het werk of het feit dat te weinig waardering wordt ontvangen. Wei-
nig vrijwilligers brachten problemen naar voren in verband met te lage onkos-
tenvergoeding of discriminatie. 
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Tabel 3.4.4 
Enkele knelpunten in het vrijwilligerswerk (percentages van de vrijwilligers) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Kost teveel tijd 10 12 9 10 11 14 11 12 22 21 8 33 

Werk slecht 

georganiseerd 

 

6 

 

8 

 

- 

 

0 

 

11 

 

- 

 

11 

 

4

 

17 

 

5

 

17 

 

25 

Te weinig 

vrijwilligers 

 

16 

 

30 

 

30 

 

33 

 

14 

 

24 

 

14 

 

24

 

17 

 

10

 

50 

 

50 

Onkostenver-

goeding laag 

 

5 

 

1 

 

9 

 

- 

 

4 

 

5 

 

4 

 

8

 

11 

 

5

 

- 

 

- 

Weinig 

waardering 

 

4 

 

4 

 

- 

 

7 

 

4 

 

5 

 

- 

 

4

 

- 

 

5

 

8 

 

17 

Niet interes-

sant 

 

1 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

-

 

- 

 

-

 

17 

 

- 

Discriminatie 1 1 4 - 7 - - - - - - - 

Anders 29 18 30 33 11 38 11 20 22 21 - 17 

N 77 90 23 30 28 21 28 25 18 19 12 12 

 
 
3.5 Overwegingen om vrijwilligerswerk te doen 
 
In deze paragraaf wordt nagegaan vanuit welke achtergronden of motieven 
deelgenomen werd. Autochtonen (47%), Surinamers (48%), Turken (42%) en 
Marokkanen (42%) die in 2000 vrijwilligerswerk verrichtten, waren daar in bijna 
de helft van de gevallen voor gevraagd (tabel 3.5.1). Onder Antillianen (30%) 
en Kaapverdianen (25%) zijn de percentages vrijwilligers die zeiden gevraagd 
te zijn lager. 
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Tabel 3.5.1 
Overwegingen om vrijwilligerswerk te doen (percentages van de vrijwilligers) 
 

 Aut. Sur. Ant. Kaapv. Tur. Mar. 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Gevraagd 48 47 30 48 32 30 37 25 44 42 42 42 

Deelnemer/vanzelf  

48 

 

47 

 

56 

 

63 

 

41 

 

25

 

63 

 

37

 

39 

 

72

 

42 

 

83 

Solidariteit ng ng 68 47 18 30 63 58 72 83 42 83 

Beroep organisatie  

53 

 

51 

 

32 

 

43 

 

48 

 

35

 

63 

 

33

 

33 

 

44

 

17 

 

42 

Beroep familie 20 18 14 23 14 30 44 21 17 39 33 33 

Religieuze overtui-

ging 

 

10 

 

17 

 

0 

 

33 

 

30 

 

20

 

48 

 

21

 

67 

 

61

 

50 

 

42 

Morele plicht 29 24 68 50 30 25 52 21 50 55 33 33 

Hoop betaalde 

baan 

 

7 

 

4 

 

14 

 

17 

 

11 

 

25

 

18 

 

12

 

17 

 

11

 

25 

 

17 

Hulp willen bieden  

52 

 

41 

 

82 

 

53 

 

52 

 

70

 

70 

 

62

 

78 

 

78

 

75 

 

100 

Mensen ontmoeten 62 39 45 70 55 65 70 71 67 72 83 83 

Zelf van leren 45 41 59 83 63 75 63 37 61 89 58 83 

Veel tijd over 23 17 45 40 26 50 37 21 22 44 33 33 

Waardering 

anderen 

 

42 

 

28 

 

45 

 

43 

 

44 

 

50

 

59 

 

54

 

50 

 

61

 

50 

 

50 

Bijdrage doel 

organisatie 

 

77 

 

64 

 

86 

 

83 

 

70 

 

55

 

67 

 

62

 

83 

 

67

 

58 

 

75 

Via sociale active-

ring/ok-bank 

 

ng 

 

3 

 

ng 

 

23 

 

ng 

 

45

 

ng 

 

12

 

ng 

 

28

 

ng 

 

17 

Anders 19 17 14 13 11 - 11 12 11 5 8 8 

N 73 90 22 30 27 20 27 24 18 18 12 12 
(ng = niet gevraagd) 

 
 
Tussen vrijwilligers uit de zes bevolkingsgroepen zijn er overeenkomsten en 
verschillen in de motieven die van belang zijn bij het doen van vrijwilligerswerk. 
Alle motieven die door ons waren aangegeven, speelden bij vrijwilligers van 
ieder van de zes bevolkingsgroepen in mindere of meerdere mate een rol. Zo 
vond bij ieder van de bevolkingsgroepen een groot deel van de vrijwilligers het 
belangrijk een bijdrage te leveren aan het doel van de organisatie. Verschillen 
zijn er in de mate waarin afzonderlijke motieven meespeelden. 
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Autochtonen leken vergeleken met allochtonen vaker omstandigheden bij de 
organisatie naar voren te brengen dan eigen motieven. Autochtonen wezen 
eerder op het feit dat de organisatie een beroep op hen deed dan dat ze per-
soonlijke overwegingen noemden, zoals morele plicht, religieuze overtuiging, 
hoop op een betaalde baan, het willen bieden van hulp, mensen willen ont-
moeten, er zelf van willen leren of het op prijs stellen van waardering. 
 
Persoonlijke overwegingen werden, naast omstandigheden bij de organisatie 
die om vrijwillige inzet vragen, juist relatief vaak naar voren gebracht door 
allochtonen. Zo was religieuze overtuiging als achtergrond voor het doen van 
vrijwilligerswerk vaker voor allochtonen dan voor autochtonen belangrijk. Het 
meest speelde deze overtuiging mee bij Turken (61%) en Marokkanen (42%). 
Het minst bij autochtonen (17%). Overigens gaven in 2000 minder allochtone 
vrijwilligers dan in 1994 aan dat religieuze overtuiging een belangrijke rol 
speelde. Andere persoonlijke overwegingen die vaker werden genoemd door 
allochtone vrijwilligers waren het willen bieden van hulp aan mensen die dat 
nodig hebben en het willen ontmoeten van mensen. Solidariteit met mensen 
van de eigen bevolkingsgroep was met name voor veel Turkse en Marokkaan-
se vrijwilligers een belangrijke overweging. 
 
Onder allochtone bevolkingsgroepen, met name onder Antillianen (45%), werd 
aangegeven dat ook sociale activering (van mensen die werkloos zijn) of be-
middeling via een zgn. OK-bank (onbenutte kwaliteiten; gericht op stimulering 
van participatie van langdurig werklozen) een rol hebben gespeeld bij de keu-
ze om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook de hoop om via vrijwilligerswerk een 
betaalde baan te krijgen, werd door een niet te verwaarlozen deel van de al-
lochtonen als belangrijke overweging genoemd. Slechts bij een zeer klein deel 
van de autochtone vrijwilligers speelden beide laatstgenoemde overwegingen 
mee. 
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Hoofdstuk 4 Overwegingen van mensen die geen 
vrijwilligerswerk doen 

 
 
We besteden in dit hoofdstuk aandacht aan overwegingen van mensen die in 
de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het interview geen vrijwilli-
gerswerk deden. Allereerst is nagaan of deze mensen in een verder verleden 
wel vrijwilligerswerk hebben gedaan. Aan degenen die dat gedaan hebben, is 
vervolgens gevraagd wat de overwegingen waren om er destijds mee te stop-
pen. Aan de mensen die de afgelopen 12 maanden geen vrijwilligerswerk 
hebben gedaan, is gevraagd waarom ze dit niet hebben gedaan. Voorts is 
gevraagd naar hun eventuele bereidheid om wanneer hen dat gevraagd zou 
worden vrijwilligerswerk te doen. Onderscheid is daarbij gemaakt in bereidheid 
tot inzet bij algemene en bij etnische zelforganisaties. 
 
 
Het verrichten van vrijwilligerswerk in het verleden 
 
Gevraagd is aan degenen die het afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk deden 
of ze dit vóór die periode wel eens hadden gedaan (tabel 4.1). Het antwoord 
op die vraag lijkt minder betrouwbaar, enerzijds omdat het om activiteiten in 
een verder verleden gaat, en anderzijds omdat inzet in het verdere verleden 
minder zorgvuldig in kaart werd gebracht. Waar het gaat om vrijwilligerswerk in 
het verleden (dus personen die dit het afgelopen jaar niet hebben gedaan) 
was er wederom sprake van een relatief hoge deelname onder autochtonen 
(30%). Surinamers (19%) komen op de tweede plaats, gevolgd door Antillia-
nen (13%), Kaapverdianen (12%), Turken (4%) en Marokkanen (7%). 
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Tabel 4.1 
Het verricht hebben van vrijwilligerswerk in het verleden (percentages van de niet-vrijwilligers, 
resp. bevolkingsgroepen) 
 

 N 

Deed vrijwilligerswerk 

in verleden  

(% van niet-vrijwilligers)

Totale percentage dat 

ooit vrijwilligerswerk 

deed 

 1994 2000 1994 2000 2000

Autochtonen 127 168 34 31 57

Surinamers 207 217 27 19 29

Antillianen 148 260 17 13 19

Kaapverdianen 204 275 12 12 20

Turken 256 311 8 4 10

Marokkanen 242 258 5 7 11

 
 
De laatste kolom geeft de percentages weer van personen die in hun leven 
ooit, het afgelopen jaar of daarvoor, vrijwilligerswerk hebben verricht. Meer 
dan de helft (57%) van de autochtonen heeft in zijn leven wel eens vrijwilli-
gerswerk verricht. ‘Ooit vrijwilliger’ was 29% van de Surinamers, 19% van de 
Antillianen, 20% van de Kaapverdianen, 10% van de Turken en 11% van de 
Marokkanen. 
 
 
Overwegingen om destijds te stoppen 
 
Evenals in 1994 was in 2000 het feit dat het vrijwilligerswerk te veel tijd kostte 
een onder verschillende bevolkingsgroepen betrekkelijk vaak genoemde reden 
om te stoppen (tabel 4.2). Ook werden problemen met de gezondheid aange-
geven als overweging om ermee op te houden. Slechts voor een beperkt aan-
tal ex-vrijwilligers waren een te lage onkostenvergoeding of discriminatie rede-
nen om te stoppen. Er waren geen duidelijke verschillen tussen bevolkings-
groepen in overwegingen om met vrijwilligerswerk te stoppen. 
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Tabel 4.2 
Overwegingen om destijds met vrijwilligerswerk te stoppen (percentages van ex-vrijwilligers) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Kostte teveel tijd 22 25 32 39 9 30 33 29 3 15 42 15 

Werk slecht 

georganiseerd 

 

3 

 

- 

 

6 

 

5 

 

4 

 

12

 

4 

 

-

 

- 

 

-

 

8 

 

10 

Onkostenver-

goeding te laag 

 

- 

 

- 

 

6 

 

2 

 

4 

 

9

 

12 

 

6

 

- 

 

8

 

8 

 

5 

Weinig waarde-

ring 

 

12 

 

4 

 

3 

 

10 

 

9 

 

15

 

4 

 

-

 

- 

 

-

 

17 

 

10 

Niet interessant 5 4 21 - - 3 - - 9 - 8 - 

Discriminatie - 2 - - - - - 3 - - - - 

Te zwaar 11 2 3 2 - 9 - 12 23 8 - 10 

Slechte gezond-

heid 

 

22 

 

11 

 

9 

 

17 

 

9 

 

-

 

- 

 

6

 

18 

 

5

 

8 

 

15 

Organisatie 

gestopt 

 

11 

 

- 

 

3 

 

5 

 

9 

 

3

 

8 

 

6

 

- 

 

8

 

8 

 

- 

Was niet meer 

nodig 

 

3 

 

2 

 

18 

 

10 

 

17 

 

3

 

.8 

 

9

 

32 

 

46

 

- 

 

- 

Lang genoeg 

gedaan 

 

8 

 

10 

 

6 

 

19 

 

9 

 

6

 

4 

 

6

 

9 

 

8

 

- 

 

5 

Anders 36 54 32 41 56 42 46 35 32 15 25 47 

N 36 52 34 41 23 33 24 34 22 13 12 19 

 
 
Redenen om niet deel te nemen 
 
Zowel onder autochtonen als de verschillende groepen allochtonen werd in 
2000 tijdgebrek het meest genoemd als reden dat men de afgelopen twaalf 
maanden geen vrijwilligerswerk heeft verricht (tabel 4.3). Bij ieder van de 
groepen allochtonen is tussen 1994 en 2000 het percentage dat deze reden 
noemde groter geworden. Tegelijkertijd is in die periode bij deze groepen het 
percentage dat als reden noemt nooit gevraagd te zijn, afgenomen. Allochto-
nen en autochtonen zijn in hun genoemde overwegingen om niet aan vrijwilli-
gerswerk deel te nemen zodoende meer op elkaar gaan lijken. 
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Tabel 4.3 
Redenen waarom men geen vrijwilligerswerk deed (percentages van mensen die de afgelo-
pen 12 maanden niet deelnamen aan vrijwilligerswerk) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Nooit voor 

gevraagd 

 

10 

 

9 

 

23 

 

24 

 

24 

 

18

 

35 

 

9

 

16 

 

13

 

29 

 

10 

Geen tijd 50 50 42 55 33 50 60 66 56 66 48 63 

Ben niet geschikt - 5 2 6 1 5 4 3 15 12 10 8 

Nooit aan 

gedacht 

 

13 

 

6 

 

20 

 

13 

 

7 

 

10

 

14 

 

10

 

23 

 

16

 

13 

 

10 

Geen interesse 8 16 17 11 16 15 10 13 12 8 13 14 

Slechte gezond-

heid 

 

14 

 

14 

 

7 

 

15 

 

6 

 

7

 

3 

 

8

 

8 

 

12

 

10 

 

12 

Slechte erva- 

ringen 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1

 

- 

 

-

 

- 

 

-

 

2 

 

- 

Discriminatie - - - - 1 - - - - - - - 

Anders 17 15 10 13 13 11 4 6 9 10 6 9 

N 123 168 206 217 147 260 203 275 256 311 242 258 

 
 
Bereidheid om deel te nemen 
 
Onder ieder van de bevolkingsgroepen zei in 2000 een deel van degenen die 
de afgelopen twaalf maanden geen vrijwilligerswerk deden, bereid te zijn dat 
wel te doen wanneer men daartoe gevraagd zou worden. De hoogste percen-
tages bereidwilligen waren te vinden onder Surinamers, Antillianen en Kaap-
verdianen. Onder Turken, Marokkanen en autochtonen waren de percentages 
bereidwilligen lager. 
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Tabel 4.4 
Bereidheid om vrijwilligerswerk te doen wanneer hen daarom gevraagd zou worden bij men-
sen die dat het afgelopen jaar niet hebben gedaan (percentages per bevolkingsgroep; vet 
indien verschil tussen 1994 en 2000 significant) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Algemene 

organisaties 

 

38 

 

22 

 

45 

 

29 

 

31 

 

29

 

53 30

 

34 12

 

36 

 

15 

Etnische organi-

saties 

 

ng 

 

ng 

 

51 

 

32 

 

34 

 

35

 

63 38

 

41 16

 

39 

 

19 

N 123 168 206 217 147 260 203 275 256 311 242 258 
(ng = niet gevraagd) 

 
 
Evenals in 1994 waren in 2000 allochtonen iets vaker bereid om vrijwilligers-
werk te doen voor een organisatie van de eigen etnische groepering dan voor 
een algemene organisatie. Tussen 1994 en 2000 is echter bij alle bevolkings-
groepen, behalve bij Antillianen, een significante afname opgetreden in de 
bereidheid om überhaupt vrijwilligerswerk te verrichten wanneer daarom zou 
worden gevraagd. Die afname in bereidheid betrof zowel algemene als etni-
sche organisaties. Het is de vraag hoe deze verschuiving geïnterpreteerd moet 
worden. Een mogelijke interpretatie is dat mensen in 2000 minder ‘sociaal 
wenselijke’ antwoorden gaven dan in 1994. 
 
Alleen bij Turken en Marokkanen waren meer mannen dan vrouwen bereid om 
aan vrijwilligerswerk deel te nemen (tabel 4.5). Bij alle bevolkingsgroepen is 
tussen 1994 en 2000 zowel bij mannen als bij vrouwen het percentage dat zei 
bereid te zijn desgevraagd vrijwilligerswerk te doen, afgenomen. Zowel onder 
allochtone mannen als onder allochtone vrouwen bestond een lichte voorkeur 
voor het doen van vrijwilligerswerk in een etnische organisatie. 
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Tabel 4.5 
Getoonde bereidheid om vrijwilligerswerk te doen wanneer hen daarom gevraagd zou wor-
den naar geslacht (percentages per bevolkingsgroep) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 

Algemene 

organisaties 

 

22 

 

22 

 

30 

 

29 

 

28 

 

9 

 

29 

 

31

 

17 

 

12

 

16 

 

12 

Etnische 

organisaties 

 

ng 

 

ng 

 

35 

 

30 

 

5 

 

35 

 

39 

 

38

 

17 

 

14

 

22 

 

14 

N 78 90 89 125 96 163 105 165 138 170 132 121 
(ng = niet gevraagd) 

 
 
Onder Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen leek de tweede genera-
tie wat vaker bereid te zijn dan de eerste om desgevraagd vrijwilligerswerk te 
doen (tabel 4.6). Onder Kaapverdianen waren het juist personen van de eerste 
generatie die daartoe vaker bereid waren dan de tweede. Die verschillen in 
bereidheid tussen generaties bestonden ten aanzien van zowel etnische als 
algemene organisaties. Relatief hoge percentages bereidwilligen waren er 
onder Surinamers en Antillianen. Turken van de eerste en tweede generatie, 
en Marokkanen van de eerste generatie hadden minder vaak belangstelling. 
 
 
Tabel 4.6 
Getoonde bereidheid om vrijwilligerswerk te doen wanneer hen daarom gevraagd zou wor-
den bij personen van de eerste en tweede generatie (2000; autochtonen resp. 35 jaar en 
ouder, jonger dan 35 jaar; percentages per bevolkingsgroep) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 oud jong 1e 2e 1e 2e 1e 2 1e 2e 1e 2e 

Algemene 

organisaties 

 

18 

 

35 

 

27 

 

39 

 

28 

 

34

 

33 

 

22

 

11 

 

16

 

15 

 

25 

Etnische organi-

saties 

 

ng 

 

ng 

 

31 

 

39 

 

34 

 

39

 

39 

 

32

 

14 

 

20

 

20 

 

26 

N 198 72 185 93 238 92 244 108 254 138 226 106 
(ng = niet gevraagd) 

 
In grote lijnen was er onder allochtonen van zowel de eerste als de tweede 
generatie vaker belangstelling voor vrijwilligerswerk in een etnische dan in een 
algemene organisatie. Deze voorkeur was vooral aanwezig bij Kaapverdianen 
van de tweede generatie. Bij Surinamers en Marokkanen van de tweede gene-
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ratie was er even vaak belangstelling voor vrijwilligerswerk in etnische als in 
algemene organisaties. 
 
Hoger opgeleiden leken wat meer dan lager opgeleiden bereid te zijn vrijwilli-
gerswerk te doen (tabel 4.7). Hoger opgeleide Marokkanen, Turken en Antilli-
anen toonden vaker dan lager opgeleiden belangstelling voor inzet binnen 
algemene organisaties. Bij Surinamers deden zich echter nauwelijks verschil-
len voor tussen hoger en lager opgeleiden. 
 
Tabel 4.7 
Getoonde bereidheid om vrijwilligerswerk te doen wanneer hen daarom gevraagd zou wor-
den naar opleidingsniveau (2000; autochtonen resp. lager dan middelbaar niveau en middel-
baar of hoger; percentages per bevolkingsgroep) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog 

Algemene 

organisaties 

 

15 

 

28 

 

27 

 

31 

 

20 

 

36 

 

27 

 

37

 

10 

 

18

 

9 

 

22 

Etnische 

organisaties 

 

ng 

 

ng 

 

32 

 

31 

 

28 

 

41 

 

35 

 

44

 

13 

 

22

 

15 

 

22 

N 79 82 87 130 102 154 182 89 205 105 163 90 
(ng = niet gevraagd) 

 
 
Verder bestond zowel bij lager als bij hoger opgeleiden wat vaker de bereid-
heid om vrijwilligerswerk te doen binnen een organisatie van mensen met de 
eigen etnische achtergrond. Onder lager opgeleiden bestond de voorkeur voor 
etnische organisaties bij iedere bevolkingsgroep. Onder hoger opgeleide Suri-
namers en Marokkanen was er even veel belangstelling voor etnische als voor 
algemene organisaties. 
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Hoofdstuk 5 Het bieden van informele hulp 
 
 
Evenals in 1994 is in 2000 gevraagd of men de afgelopen 12 maanden infor-
mele hulp heeft geboden aan familieleden buiten het eigen huishouden, buren 
of buurtgenoten en vrienden en bekenden. Deze vraag is mede opgenomen, 
omdat het bieden van dergelijke informele hulp gezien kan worden als een 
variant van vrijwilligerswerk. In binnen- en buitenland wordt deze hulp om-
schreven met termen als informele hulp, maar ook als ‘informal volunteering’ 
(Govaart e.a. 2000). Verder menen velen dat waar allochtonen achterblijven in 
het verrichten van vrijwilligerswerk, ze dit compenseren door onderlinge infor-
mele hulpverlening. 
 
In 1994 vonden we dat, in tegenstelling tot laatstgenoemde verwachting, meer 
autochtonen dan allochtonen aangeven de afgelopen maanden informele hulp 
te hebben geboden. We interpreteerden dit onder meer door te veronderstel-
len dat informele netwerken van veel allochtonen kleiner of verbrokkeld zou-
den zijn. 
 
 
Bieden van informele hulp 
 
Gevraagd is aan te geven of en aan welke personen buiten het eigen huis-
houden men de laatste twaalf maanden onbetaalde hulp of diensten heeft 
geboden (tabel 5.1). Evenals in 1994 werd in 2000 vaker door autochtonen 
dan door verschillende groepen allochtonen aangegeven dat men dergelijke 
informele hulp heeft geboden. In 2000 zeiden minder personen (vooral onder 
autochtonen, Kaapverdianen en Turken) dan in 1994 in het afgelopen jaar 
informele hulp te hebben geboden. 
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Tabel 5.1 
Het bieden van informele hulp naar relatie met geholpene (in percentages van alle respon-
denten; meer dan een antwoord mogelijk; alleen bij ‘bood informele hulp’: vet betekent signi-
ficant verschil tussen 1994 en 2000) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Bood informele 

hulp 

 

75 

 

65 

 

61 

 

56 

 

47 

 

40

 

66 44

 

54 38

 

53 

 

50 

Familie  

bereikbaar 

 

82 

 

71 

 

71 

 

73 

 

65 

 

61

 

78 

 

71

 

80 

 

77

 

58 

 

74 

Ouders 25 24 22 22 10 9 15 11 19 17 16 20 

Kinderen 17 14 12 10 7 7 7 11 11 6 11 14 

Andere familie 27 28 41 29 22 23 50 27 28 19 28 27 

Buren/ 

buurtgenoten 

 

31 

 

25 

 

9 

 

7 

 

10 

 

9

 

12 

 

7

 

18 

 

10

 

14 

 

14 

Vrieden/ 

kennissen 

 

31 

 

29 

 

25 

 

20 

 

30 

 

24

 

37 

 

21

 

22 

 

6

 

20 

 

21 

N 200 273 229 248 175 281 231 301 274 332 254 270 

 

 
Onder alle bevolkingsgroepen werd informele hulp geboden aan ouders, kin-
deren en andere familieleden. Hulp aan ouders werd door relatief veel autoch-
tonen (24%), Surinamers (22%), Marokkanen (20%) en Turken (17%) gebo-
den. Hulp aan kinderen werd door wat minder ondervraagden geboden, het 
meest door autochtonen (14%) en Marokkanen (14%). Verder bood binnen 
iedere bevolkingsgroep ongeveer een kwart hulp aan andere familieleden. 
 
Tussen 1994 en 2000 zijn bij verschillende bevolkingsgroepen (behalve bij 
Marokkanen) de percentage personen die zeggen buren of buurtgenoten te 
hebben geholpen, afgenomen. Onder autochtonen is het percentage dat deze 
informele hulp aan buren of buurtgenoten bood met 25% hoger dan onder de 
verschillende categorieën allochtonen. Ook zijn de percentages personen 
(behalve bij Marokkanen) die informele hulp aan vrienden of kennissen boden, 
afgenomen. Relatief veel werd deze informele hulp geboden door autochtonen 
(29%), Antillianen (24%), Marokkanen (21%) en Surinamers (20%). 
Onder autochtonen (30%) en Surinamers (27%) zijn de hoogste percentages 
te vinden van mensen die minimaal twee uur per week investeerden in het 
bieden van informele hulp (tabel 5.2). De percentages mensen die minimaal 
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twee uur per week in informele hulp investeerden, zijn lager onder Antillianen 
(18%), Kaapverdianen (19%) en Marokkanen (18%). 
 
 
Tabel 5.2 
Het bieden van informele hulp naar wekelijkse tijdsinvestering (1994 en 2000; in percentages 
van alle respondenten) 
 

 Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

0 uur per week 25 35 37 44 52 60 34 56 46 62 46 50 

Half uur 17 11 12 9 7 7 16 9 14 16 15 8 

Ca. 1 uur 16 18 16 14 13 5 16 9 11 7 17 14 

2 tot 4 uur 24 15 24 18 13 8 20 12 16 5 10 13 

5 tot 10 uur 10 11 14 4 6 4 6 5 6 1 5 4 

Meer dan 10 uur 8 4 8 5 6 6 6 2 5 1 4 1 

Aaneengesloten 

periode 

 

ng 

 

5 

 

ng 

 

2 

 

ng 

 

8

 

ng 

 

3

 

ng 

 

3

 

ng 

 

9 

N 200 273 229 248 175 281 231 301 274 332 254 270 
(ng = niet gevraagd) 

 
 
Het bieden van belangrijkste informele hulp naar geholpene 
 
Bij ieder van de bevolkingsgroepen werd door een relatief groot aantal perso-
nen informele hulp geboden aan familieleden buiten het eigen huishouden, 
zoals ouders, kinderen, of andere familieleden (tabel 5.3). Ongeveer vier op de 
tien autochtonen, Surinamers en Marokkanen boden informele hulp aan fami-
lieleden. Bij Antillianen en Kaapverdianen waren de percentages wat lager. 
Autochtonen waren wat meer dan allochtonen geneigd om primair mensen 
buiten de eigen familie te helpen, zoals vrienden, kennissen, buren of buurt-
genoten. 
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Tabel 5.3 
Geven van belangrijkste informele hulp naar relatie (in percentages van alle respondenten; 
één antwoord mogelijk) 
 

Informele hulp 

vooral aan: 
Autochtonen Surinamers Antillianen Kaapverdianen Turken Marokkanen 

 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Ouders 17 17 19 18 9 6 12 8 18 14 14 14 

Kinderen 10 12 5 8 3 4 4 6 10 4 9 11 

Andere familie 16 13 22 18 11 14 31 15 15 10 18 14 

Familie (totaal) 42 42 46 44 23 24 47 29 43 29 41 39 

Buren/ 

buurtgenoten 

 

15 

 

6 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1

 

2 

 

3

 

5 

 

5

 

4 

 

3 

Vrienden/ 

kennissen 

 

14 

 

16 

 

10 

 

8 

 

17 

 

7

 

16 

 

9

 

5 

 

3

 

5 

 

7 

N 200 273 229 248 175 281 231 301 274 332 254 270 

 
 
De percentages informele helpers zijn sinds 1994 lager geworden. De terug-
gang betrof bij autochtonen vooral hulp aan buren of buurtgenoten, bij Antillia-
nen aan vrienden of kennissen, en bij Kaapverdianen aan andere familieleden 
dan kinderen, en aan vrienden of kennissen. 
 
 
Aard van de informele hulp 
 
Vervoer bieden of meegaan was, behalve bij Kaapverdianen, het meest of 
vrijwel meest geboden type informele hulp (tabel 5.4). Oppassen en kinderop-
vang werden vooral door veel Antillianen en Kaapverdianen, maar ook door 
andere bevolkingsgroepen, geboden. Vormen van hulp die wat vaker door 
allochtonen dan door autochtonen werden geboden, zijn informatie en advies 
geven, en het geven van geld. 
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Tabel 5.4 
Aard van de voornaamste informele hulp (2000; percentages van degenen die informele hulp 
boden) 
 

Aard van de voor- 

naamste hulp: 

Autoch-

tonen 

Surina-

mers 

Antillia-

nen 

Kaapver-

dianen 

Tur-

ken 

Marokka-

nen 

Vervoer/meegaan 42 37 29 12 20 33

Oppassen/kinderopvang 18 18 30 26 14 18

Lichamelijke/ 

huishoudelijke hulp 

 

11 

 

10 9 15 10 10

Boodschappen doen 4 8 13 4 5 11

Informatie/advies geven 4 12 10 10 5 8

Op bezoek gaan/ 

emotionele steun geven 

 

6 

 

4 3 12 10 7

Geld geven - 2 3 12 31 9

Hulp bij klussen 7 4 3 6 2 1

Andere activiteiten 6 3 2 2 3 1

N 177 134 115 129 125 136

 
 
Het bieden van informele hulp naar persoonskenmerken  
 
De grootste verschillen in de mate waarin informele hulp werd geboden, deden 
zich voor in relatie tot het al dan niet regelmatig bezoeker zijn van godsdiensti-
ge bijeenkomsten. Onder alle bevolkingsgroepen waren er meer informele 
helpers onder de regelmatig bezoekers van godsdienstige bijeenkomsten 
(bijlage 3, tabel c1). 
 
Bij de verschillende bevolkingsgroepen deden zich tussen mannen en vrou-
wen geen sterke verschillen voor in de deelnamepercentages aan informele 
hulp (bijlage 3, tabel c1). Ook tussen de eerste en tweede generatie waren er 
geen grote verschillen in de deelnamepercentages. Onder Surinamers, Antilli-
anen en Kaapverdianen werd vaker door hoger dan door lager opgeleiden 
informele hulp geboden. Onder autochtonen, Surinamers en Kaapverdianen 
werd door personen uit meer-persoonshuishoudens vaker informele hulp ge-
boden dan door mensen uit eenpersoonshuishoudens. 
 
In Nederland is sprake van een langdurig proces van individualisering dat de 
laatste decennia in een versnelling is geraakt. Mede door ontwikkelingen in de 
wetgeving en het voorzieningenaanbod is de noodzaak van intensieve hulp 
aan familieleden verminderd. Ook allochtonen worden vanaf hun immigratie 
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geconfronteerd met deze omgeving. Men kan zich afvragen in hoeverre derge-
lijke omgevingsveranderingen doorwerken in het bieden van informele hulp. 
Men kan verwachten dat veranderingen in habitus en gedrag vooral te zien 
zijn bij jongeren en personen van de tweede generatie. Het antwoord op de 
vraag op wie de informele hulp primair is gericht, zegt wellicht iets over de 
binding aan de familie en de individualisering van bevolkingsgroepen. 
 
Bij alle categorieën was het percentage informele helpers van familieleden 
groter dan het percentage informele helpers van vrienden of buurtgenoten. 
Tussen bevolkingsgroepen deden zich echter verschillen voor in de mate 
waarin informele hulp vooral op familieleden was gericht. De voornaamste 
informele hulp van autochtonen was wat vaker dan die van allochtonen gericht 
op vrienden, kennissen en buurtgenoten. Onder autochtonen van de tweede 
generatie was er zelfs sprake van vrijwel gelijke percentages waar het gaat om 
informele hulp binnen en buiten de eigen familie (bijlage 3, tabel c3). Bij Suri-
namers, van zowel de eerste als de tweede generatie, en bij Marokkanen 
(vooral van de eerste generatie) lag het meest de nadruk op hulp aan familie-
leden. Bij de nieuwe generaties kreeg informele hulp aan anderen dan familie-
leden een wat voornamere plaats toebedeeld. 
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Hoofdstuk 6 Samenvatting en discussie 
 
 
6.1 Samenvatting 
 
 
Probleemstelling 
 
Een grote stad als Rotterdam vaart er wel bij wanneer inwoners met verschil-
lende culturele achtergronden zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Het voortbe-
staan van veel organisaties in de sfeer van de dienstverlening, vorming, sport 
en recreatie hangt af van de inzet van vrijwilligers. Inzet voor vrijwilligerswerk 
draagt ook bij aan de opbouw van sociaal kapitaal en samenhang binnen de 
bevolking. 
 
De gemeente Rotterdam voert daarom, op initiatief van de gemeenteraad, al 
een klein decennium lang een stimulerend en voorwaardenscheppend vrijwilli-
gersbeleid. Ze wil ook bevorderen dat allochtonen vrijwilligerswerk doen en is 
benieuwd of dat ook gebeurt. Daarom heeft de gemeente in 2000 opdracht 
gegeven voor replicatie van een onderzoek uit 1994 naar participatie in orga-
nisaties en inzet voor vrijwilligerswerk onder autochtonen en vijf categorieën 
allochtonen, Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen en 
Kaapverdianen. 
 
Vrijwilligerswerk wordt omschreven als werk in georganiseerd verband, ten 
behoeve van anderen, een groepering of de samenleving, dat niet verplicht is 
en niet wordt betaald, behoudens onkostenvergoeding. Dit wordt onderschei-
den van ‘op eigen houtje’, of in het kader van een persoonlijke relatie (familie, 
vriendschap) geboden informele hulp. We spreken van zelforganisaties van 
allochtonen als het gaat om georganiseerde verbanden die zijn opgezet door, 
en in belangrijke mate zijn gericht op, mensen met een bepaalde niet-westerse 
etnische achtergrond. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen luidden: 
 
 In welke mate participeerden in 2000 autochtonen en vijf categorieën 

allochtonen in Rotterdam in algemene en zelforganisaties en deden er 
vrijwilligerswerk, in een periode van 12 maanden? 

 In welke mate boden de verschillende bevolkingscategorieën informele 
hulp in een periode van 12 maanden? 
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 Welke veranderingen zijn er tussen 1994 en 2000 opgetreden? 
 Welke samenhangen zijn te constateren tussen enerzijds kenmerken en 

de leefsituatie van personen en anderzijds participatie, het doen van vrij-
willigerswerk en het bieden van informele hulp? 

 Welke verschillen bestaan in participatie en de inzet voor vrijwilligerswerk 
tussen allochtonen van de eerste en tweede generatie? 

 Welke motieven hadden degenen die vrijwilligerswerk deden? 
 In welke mate bestond onder degenen die geen vrijwilligerswerk hebben 

gedaan de bereidheid om dat desgevraagd wel te doen, binnen algeme-
ne dan wel zelforganisaties? 

 Blijkt uit ander onderzoek dat grote aantallen allochtonen zijn betrokken 
bij zelforganisaties? 

 
 
Onderzoeksopzet 
 
Wijze van bevragen 
Registratie van de mate waarin mensen zich inzetten voor vrijwilligerswerk is 
nooit feilloos. Getracht is zo zorgvuldig mogelijk na te gaan of respondenten al 
dan niet vrijwilligerswerk hebben verricht. Vraaggesprekken werden gehouden 
in het Nederlands of, wanneer dat problemen gaf, in de taal van de respon-
dent. Niet alle mensen die volgens onze definitie vrijwilligerswerk deden, zullen 
zelf hun activiteiten als zodanig benoemen. Daarom kozen we ervoor om de 
respondenten eerst te vragen bij welke georganiseerde verbanden men de 
afgelopen 12 maanden op enige wijze betrokken is geweest. Pas daarna is 
per georganiseerd verband gevraagd op welke wijze men daarbij betrokken is 
geweest en of men wel eens meehelpt. 
 
 
Steekproeven 
Er is naar gestreefd om per bevolkingsgroep zo’n 250 personen te ondervra-
gen, aselect gekozen uit de zes bevolkingsgroepen. Personen vielen onder de 
bevolkingsgroepen op basis van hun geboorteland of dat van beide ouders. 
Anders dan in het onderzoek in 1994 is een oververtegenwoordiging van al-
lochtonen van de tweede generatie nagestreefd om beter zicht te krijgen op 
generatieverschillen in het doen van vrijwilligerswerk. Wanneer we de eerste 
en tweede generatie vergelijken, voegen we de extra steekproef toe aan de 
tweede generatie. Het veldwerk vond plaats tussen maart en juni 2000. 
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Betekenis van vrijwilligerswerk 
 
Vanuit de achtergrond van waaruit men zich inzet binnen georganiseerde 
verbanden zijn drie brede vormen van vrijwilligerswerk te onderscheiden: we-
derzijdse steun (achtergrond: solidariteit vanwege gemeenschappelijke belan-
gen), dienstverlening (achtergrond: geven van tijd en aandacht aan anderen) 
en maatschappelijke inbreng (achtergrond: actief burgerschap). Inzet voor 
vrijwilligerswerk door leden van de bevolking kan de samenleving leefbaarder 
maken, met name door de bijdrage die het levert aan het ‘sociaal kapitaal’, 
waarmee wordt gedoeld op de aanwezigheid van vertrouwen tussen mensen, 
normen rond wederkerigheid en sociale netwerken. Sociaal kapitaal verge-
makkelijkt samenwerking tussen mensen, zowel bij de aanpak van collectieve 
problemen als in de zakelijke sfeer. Binnen complexe samenlevingen waarin 
de samenhang wordt bedreigd door individualisering, diversificatie, en verza-
kelijking is dat een groot maatschappelijk goed. Het vrijwilligerswerk kan hel-
pen om mensen dichter bij elkaar te brengen (‘bonding social capital’) en om 
bruggen te bouwen tussen groeperingen die op grote afstand van elkaar staan 
(‘bridging social capital’). Van overbrugging is bijvoorbeeld sprake bij intercul-
tureel vrijwilligerswerk waarin wordt samengewerkt door mensen met een 
verschillende etnische achtergrond. 
 
 
Betekenis van zelforganisaties 
 
De strategieën van nieuwkomers rond de oprichting van zelforganisaties en 
het doen van vrijwilligerswerk worden bepaald door wat zij van huis uit mee-
nemen, en de mogelijkheden in de nieuwe samenleving, waarbij de opstelling 
en strategieën van gevestigden en andere nieuwkomers van belang zijn. In 
een eerste fase van het vestigingsproces zullen veel immigranten hun traditio-
nele organisatievormen (moskeeën, tempels of kerken en politieke organisa-
ties) overbrengen. Binnen dergelijke georganiseerde verbanden kan allerlei 
vrijwilligerswerk worden verricht. In Nederland werden al vroeg, met steun van 
autochtonen, organisaties voor buitenlanders opgericht, waarin zowel alloch-
tonen als autochtonen vrijwilligerswerk verrichtten. In een volgende fase van 
het vestigingsproces wordt er, vaak collectief, gewerkt aan de ontwikkeling van 
een nieuwe identiteit en cultuur die het mogelijk maakt om te overleven in een 
nieuwe omgeving. Vaak gaat het hier om nieuwe wijzen van met elkaar om-
gaan in georganiseerd verband, mede ontleend aan de samenleving waar 
men zich vestigt. Ten slotte kan in het vestigingsproces sprake zijn van een 
streven naar intensievere participatie in de bredere samenleving. Afhankelijk 
van de mate waarin men de eigen identiteit en groepsvorming handhaaft, is er 
sprake van pluralisme dan wel assimilatie. 



60 
Verwey-Jonker Instituut 

 

Participatie in organisaties in 1994 en 2000 
 
In 2000 was er onder allochtonen een lagere participatie binnen georganiseer-
de verbanden dan onder autochtonen. Waar bijna 70% van de autochtonen 
participeerde, was dat bij Surinamers 47%, bij Antillianen 32%, bij Kaapverdia-
nen 42%, bij Turken 37% en bij Marokkanen 34%. Tussen 1994 en 2000 is bij 
allochtonen de participatie in georganiseerde verbanden significant afgeno-
men. Uit nadere inspectie van de resultaten bleek dat de teruggang bij deze 
categorieën vooral werd veroorzaakt door afgenomen participatie binnen reli-
gieuze organisaties. Toch was in 2000 de participatie van allochtonen in religi-
euze organisaties nog steeds hoger dan die van autochtonen. Allochtonen, 
vooral Antillianen, Turken en Marokkanen, participeerden in 2000 veel minder 
dan autochtonen in sportorganisaties. Waar 30% van de autochtonen betrok-
ken is geweest bij een sportorganisatie, was dat bij allochtonen 10% of minder. 
Sinds 1994 is de participatie van allochtonen in sportorganisaties zeker niet 
groter geworden. Ook in overige algemene organisaties en overige etnische 
organisaties participeerden in 2000, net als in 1994, relatief weinig allochto-
nen. Waar 44% van autochtonen in overige algemene organisaties partici-
peerde, was dat bij allochtonen steeds minder dan 10%. Bij geen der bevol-
kingsgroepen participeerde meer dan 4% in zelforganisaties. 
 
 
Vrijwilligerswerk in 1994 en 2000 
 
In 2000 laten allochtonen, net als in 1994, veel lagere percentages zien waar 
het gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Waar 38% van de autochtonen in 
een periode van 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk had verricht, was dat 
bij allochtonen 5% (bij Marokkanen) en 12% (bij Surinamers). Er doen zich hier 
bij geen van de bevolkingsgroepen significante verschillen voor tussen inzet 
voor vrijwilligerswerk alles bij elkaar genomen in 1994 en 2000. In religieuze 
organisaties is er onder autochtonen, zeker gezien hun relatief lage participa-
tie, een relatief grote inzet voor vrijwilligerswerk. Allochtone participanten in 
zelforganisaties doen daar relatief vaak ook vrijwilligerswerk. Niet duidelijk is of 
allochtonen wanneer ze eenmaal deelnemer zijn in sportorganisaties en overi-
ge algemene organisaties minder participeren dan autochtonen. Mogelijk is het 
feit dat er zo weinig allochtone vrijwilligers zijn vooral het gevolg van hun lage 
participatie en niet van een ontbrekende bereidheid om als vrijwilliger mee te 
helpen. 
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Participatie en vrijwilligerswerk bij de eerste en tweede generatie 
 
Tussen beide generaties zijn er geen significante verschillen in de mate waarin 
in 2000 werd geparticipeerd in georganiseerd verband. De tweede generatie 
participeerde echter significant minder in religieuze organisaties dan de eerste. 
Onder Surinamers participeerde de tweede generatie significant vaker in 
sportorganisaties en overige algemene organisaties, en lijkt er zich ook (niet 
significant) wat meer te hebben ingezet voor vrijwilligerswerk. Ook bij andere 
groepen allochtonen lijkt de tweede generatie wat meer geneigd om in deze 
organisaties te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Het gaat echter steeds 
om relatief lage percentages participanten en vrijwilligers. Onder de tweede 
generatie was de participatie in overige etnische organisaties en inzet voor 
vrijwilligerswerk net als onder de eerste betrekkelijk laag. 
 
 
Participatie en vrijwilligerswerk in relatie tot achtergrondkenmerken 
 
Onder Turken en Marokkanen was de participatie van mannen groter dan die 
van vrouwen. Onder de andere allochtone groeperingen lijkt de participatie 
van vrouwen wat hoger. In beide gevallen waren verschillen in participatie 
binnen religieuze organisaties hiervoor verantwoordelijk. Verder waren er niet 
veel significante verschillen tussen mannen en vrouwen in participatie en het 
doen van vrijwilligerswerk. Onder Kaapverdianen participeerden veel meer 
mannen dan vrouwen binnen sportorganisaties. 
 
Verschillen tussen groeperingen in gemiddeld opleidingsniveau liggen niet ten 
grondslag aan de afstand tussen allochtonen en allochtonen in de mate waarin 
men vrijwilligerswerk deed. Overigens lijken hoger opgeleiden onder allochto-
nen, net als onder autochtonen, vaker de neiging te hebben om zich in te zet-
ten voor vrijwilligerswerk. 
 
Zowel onder autochtonen als onder allochtonen werd relatief vaak vrijwilli-
gerswerk gedaan door mensen die regelmatig godsdienstige bijeenkomsten 
bezoeken. Het ging echter grotendeels om vrijwilligerswerk in religieuze orga-
nisaties. 
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Aard van en ervaringen met het vrijwilligerswerk 
 
Allochtonen en autochtonen blijken allerlei vrijwillige werkzaamheden te ver-
richten. Opvallend is dat in 2000 net als in 1994 de bestuursdeelname onder 
allochtonen laag was. Allochtone vrijwilligers vertonen een ongeveer even 
grote tijdsinvestering als autochtonen. Waar het om faciliteiten voor vrijwilligers 
gaat, doen zich geen duidelijke verschillen voor tussen vrijwilligers uit verschil-
lende bevolkingsgroepen. Een onder verschillende bevolkingsgroepen vaak 
genoemd probleem was bij ieder van de bevolkingsgroepen het ervaren tekort 
aan vrijwilligers. Een klein deel van de vrijwilligers binnen verschillende bevol-
kingsgroepen meldt problemen, zoals het feit dat het vrijwilligerswerk teveel 
tijd kost, de slechte organisatie van het werk of het feit dat te weinig waarde-
ring wordt geboden. Weinig vrijwilligers melden problemen als een te lage 
onkostenvergoeding of discriminatie. 
 
 
Beweegredenen 
 
Onder ieder van de bevolkingsgroepen zeggen een deel van de vrijwilligers 
voor het werk gevraagd te zijn. Allerlei overwegingen speelden bij vrijwilligers 
van ieder van de zes bevolkingsgroepen in mindere of meerdere mate een rol. 
Autochtonen leken vergeleken met allochtonen vaker omstandigheden bij de 
organisatie naar voren te brengen dan eigen motieven. Autochtonen wezen 
eerder op het feit dat de organisatie een beroep op hen deed, dan dat ze per-
soonlijke overwegingen noemden. Persoonlijke overwegingen werden juist 
relatief vaak mede naar voren gebracht door allochtonen. Zo waren religieuze 
overtuiging als achtergrond van het doen van vrijwilligerswerk, het willen bie-
den van hulp aan mensen die dat nodig hebben, het willen ontmoeten van 
mensen en solidariteit met mensen van de eigen bevolkingsgroep vaker voor 
allochtonen dan voor autochtonen belangrijk. Vooral door allochtone vrijwilli-
gers werd nogal eens aangegeven dat programma’s ter activering van langdu-
rig werklozen de keuze hebben beïnvloed. De hoop om via vrijwilligerswerk 
een betaalde baan te krijgen, werd vooral door allochtonen als overweging 
genoemd. 
 
 
Beweegredenen bij mensen die geen vrijwilligerswerk deden 
 
Er waren geen duidelijke verschillen tussen bevolkingsgroepen in overwegin-
gen om met vrijwilligerswerk dat men al langer dan 12 maanden geleden had 
gedaan te stoppen. Allochtonen en autochtonen hadden verder ongeveer 
dezelfde overwegingen om geen vrijwilligerswerk te doen. Autochtonen en 
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allochtonen noemen vooral tijdgebrek als reden waarom ze de afgelopen 
twaalf maanden geen vrijwilligerswerk hadden verricht. 
 
 
Bereidheid om vrijwilligerswerk te doen 
 
Onder ieder van de bevolkingsgroepen zei een deel van degenen die de twaalf 
maanden voor het vraaggesprek geen vrijwilligerswerk hadden gedaan daar-
toe desgevraagd wel bereid te zijn. De hoogste percentages bereidwilligen 
waren te vinden onder Surinamers, Antillianen en Kaapverdianen. Evenals in 
1994 waren in 2000 allochtonen iets vaker bereid om zich als vrijwilliger in te 
zetten voor een etnische zelforganisatie. Tussen 1994 en 2000 heeft echter bij 
alle bevolkingsgroepen, behalve bij Antillianen, een significante afname 
plaatsgevonden in de bereidheid om überhaupt vrijwilligerswerk te verrichten. 
Die afname in bereidheid betrof zowel algemene als etnische organisaties. De 
licht hogere voorkeur voor een etnische organisatie bestond in beide genera-
ties en bij mensen met verschillende opleidingsniveaus. 
 
 
Informele hulp 
 
Net als in 1994 is in 2000 gevraagd of men de afgelopen 12 maanden informe-
le hulp heeft geboden aan familieleden buiten het eigen huishouden, buren of 
buurtgenoten en vrienden en bekenden. Deze vraag is mede opgenomen 
omdat het bieden van dergelijke informele hulp gezien kan worden als een 
variant van vrijwilligerswerk. Zo wordt soms gesproken over ‘informal voluntee-
ring’. We wilden ook nagaan of de veelal in Nederland gesuggereerde stelling 
juist is dat allochtonen weliswaar achterblijven in het doen van vrijwilligers-
werk, maar dit compenseren door een intensieve onderlinge informele hulpver-
lening. 
 
Autochtonen (65%) en Surinamers (56%) vertoonden in 2000 de hoogste 
deelnamepercentages aan informele hulp in een periode van 12 maanden. 
Sinds 1994 zijn, met name bij autochtonen, Kaapverdianen en Turken, de 
percentages informele helpers lager geworden. Onder alle bevolkingsgroepen 
boden meer mensen die regelmatig een godsdienstige bijeenkomst bezoeken 
informele hulp. Tussen mannen en vrouwen, en tussen personen van de eer-
ste en tweede generatie deden zich er echter geen grote verschillen in de 
percentages informele helpers. 
 
Onder ieder van de bevolkingsgroepen werd door een relatief groot aantal 
personen informele hulp geboden aan familieleden buiten het eigen huishou-
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den, zoals ouders, kinderen, of andere familieleden. Autochtonen hielpen wat 
vaker dan allochtonen vrienden, kennissen en buurtgenoten. De tweede gene-
raties allochtonen bood wat vaker dan de eerste informele hulp aan deze ca-
tegorieën. 
 
 
6.2 Discussie 
 
Tussen 1994 en 2000 zijn allochtonen en autochtonen niet in sterke mate naar 
elkaar toegegroeid waar het om participatie in de civil society betreft. De parti-
cipatie is bij veel allochtonen (behalve bij Surinamers) juist teruggelopen. De 
belangrijkste oorzaak van de terugloop is de secularisatie onder allochtonen. 
Deze terugloop in betrokkenheid bij religieuze organisaties lijkt echter nog niet 
gecompenseerd te worden door nieuwe vormen van participatie. Wel is de 
tweede generatie wat meer betrokken bij onder meer organisaties in de sport. 
Deze grotere betrokkenheid geldt echter niet voor alle bevolkingscategorieën, 
en er doen zich per bevolkingsgroep soms grote verschillen voor in de partici-
patie van mannen. Overigens is het goed denkbaar dat veel allochtonen op 
zeer informele wijze bijeenkomen. Deze participatie wordt in dit onderzoek 
door de vraagstelling onderbelicht. 
 
 
Betrokkenheid bij algemene organisaties 
 
Is het erg dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn als participanten in 
georganiseerde verbanden en vrijwilligerswerk? De gemeente Rotterdam wijst 
erop dat de geringe betrokkenheid bij algemene organisaties en het aldaar 
doen van vrijwilligerswerk onder allochtonen de continuïteit van collectieve 
voorzieningen als speeltuinen in stadsdelen in gevaar brengt. Ook wordt be-
langrijk gevonden dat wanneer binnen algemene organisaties wordt samen-
gewerkt door mensen met een verschillende etnische achtergrond nieuwe 
organisatieculturen en ‘bridging’ sociaal kapitaal worden gecreëerd (Van Daal, 
2000). Daarom is het nuttig dat het beleid gericht op de interculturalisering van 
vrijetijdsorganisaties wordt voortgezet. 
 
Men kan zich echter afvragen of het beleid van de afgelopen jaren gericht op 
stimulering van het doen van vrijwilligerswerk door allochtonen effect heeft 
gehad. De in het leven geroepen bemiddelingsorganisaties hebben tot nu toe 
voor de plaatsing van honderden allochtone vrijwilligers gezorgd. Deze aantal-
len zijn echter niet zo hoog dat ze tot een drastische verhoging van de percen-
tages vrijwilligers hebben geleid. Een mogelijke verklaring voor ontbrekende 
toename van inzet van allochtonen binnen het vrijwilligerswerk is dat het beleid 
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- gericht op de activering van allochtonen binnen het vrijwilligerswerk - welis-
waar succesvol is geweest, maar dat het succes niet primair ten goede is ge-
komen aan de sector zelf. Allochtone werkzoekenden die begonnen waren 
aan een ‘carrière’ binnen het vrijwilligerswerk hebben deze wellicht voortgezet 
binnen het reguliere arbeidsbestel. De oorzaak kan zijn geweest dat binnen dit 
arbeidsbestel sprake is geweest van een groeiende vraag naar gekwalificeer-
de allochtone arbeid (ook door de prioriteit die ‘werk, werk, en nog eens werk’ 
heeft gekregen). Mogelijk heeft dit geleid tot een - tijdelijke - belemmering van 
de integratie binnen de sfeer van de het vrijwilligerswerk. 
 
Een andere mogelijke reden waarom het beleid gericht op interculturalisatie 
van vrijetijdsorganisaties nog weinig effect heeft, is dat het hier in sterke mate 
om persoonlijke voorkeuren en vrijwillige deelname gaat. Veel mensen in Ne-
derland moeten betaald werk zoeken, omdat ze een inkomen nodig hebben en 
omdat de overheid hen daartoe dwingt. Ook veel allochtonen vinden zo een 
betaalde baan, ook al passen hun habitus en hun ‘normbeelden’ (Gowricharn, 
1995, 2001) niet helemaal bij de bedrijfscultuur. Waar het om deelname aan 
organisaties in de sfeer van de vrije tijd gaat, is er veel minder sprake van 
dwang. Daarom zullen mensen die zich in een vereniging of bewonersorgani-
satie niet thuis voelen weer snel verdwijnen. Kleine sportverenigingen zijn 
vaak ‘vriendenclubjes’ en rekrutering van deelnemers en vrijwilligers geschiedt 
er, meer dan binnen het arbeidsbestel, vooral op basis van overeenkomst in 
en overeenstemming van maatschappelijke opvattingen, taalgebruik, gevoel 
voor humor of kledingstijl (Van Daal & Broenink, 1998). In de loop van het 
integratieproces zullen allochtonen ‘normbeelden’ van autochtonen overne-
men - en ook het omgekeerde kan het geval zijn -, waarna ook inpassing in de 
sfeer van de vrije tijd meer voor de hand ligt. Participatie en vrijwilligerswerk 
door allochtonen in het reguliere verenigingsleven lijken dus veelal het eind-
punt van integratie te zijn. Deelname aan religieuze en andere zelforganisaties 
ligt in de beginfasen van het vestigingsproces meer voor de hand. 
 
Dit neemt niet weg dat het zinvol is beleid te ontwikkelen gericht op intercultu-
ralisatie van algemene organisaties en het bevorderen van de instroom van 
allochtone uitvoerende en bestuurlijke vrijwilligers. De geringe deelname van 
allochtonen aan vrijwilligerswerk lijkt voor een deel te verklaren door hun ge-
ringe participatie binnen georganiseerde verbanden. Dit betekent dat stimule-
ringsbeleid gericht op de vergroting van de participatie van allochtonen, bij-
voorbeeld in sportverenigingen, nodig is. Het is daarbij essentieel dat algeme-
ne organisaties leren open te staan voor een grotere diversiteit, waarna ook tot 
‘samenspel’ tussen groeperingen kan worden gekomen (Van Daal, 1995; Van 
Daal & Broenink, 1998). Bij succesvol beleid gericht op interculturalisatie wor-
den ‘opportunity structures’ gecreëerd die de deelname van allochtonen kun-
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nen bevorderen. Allochtonen dienen ook vertrouwd te raken met culturen bin-
nen de Nederlandse civil society en ‘rolmodellen’ te ontwikkelen, waarbinnen 
de habitus die ze van huis uit hebben meegekregen, wordt uitgebreid met 
vaardigheden die in de moderne Nederlandse samenleving nuttig zijn. Pas 
wanneer dergelijke rolmodellen duidelijk zichtbaar worden voor de achterban 
en mensen zich ermee willen identificeren, valt een groei van de deelname 
aan vrijetijdsorganisaties en vrijwilligerswerk te verwachten. 
 
 
Betrokkenheid bij zelforganisaties 
 
In 2000 was, net als in 1994, een betrekkelijk klein deel van de allochtonen 
betrokken bij zelforganisaties op etnische grondslag, buiten religieuze organi-
saties. We hebben gezocht naar ander onderzoek in en buiten Nederland naar 
de omvang van de betrokkenheid bij zelforganisaties (bijlage 3). Een van de 
weinige onderzoeken waarin schattingen worden gemaakt van het aantal al-
lochtonen dat is betrokken bij zelforganisaties op etnische grondslag is dat van 
Das & Arslan (2000) in Rotterdam. Zij schatten dat er in Rotterdam zo’n 160 
zelforganisaties zijn. In totaal zou volgens deze schattingen ruim tien procent 
van de Rotterdamse allochtone bevolking (van alle leeftijden) betrokken zijn bij 
zelforganisaties (waaronder religieuze organisaties zoals moskeeverenigin-
gen). Zo’n 2.600 vrijwilligers zouden erbij betrokken zijn, wat neerkomt op circa 
twee procent van de bevolking vanaf 18 jaar. De schattingen van Das & Arslan 
komen, bijvoorbeeld waar het om het percentage vrijwilligers in zelforganisa-
ties gaat, aardig in de buurt van de onze. Daarmee wordt steun geboden aan 
de opvatting dat zelforganisaties weliswaar van groot belang zijn, maar niet 
kunnen rekenen op betrokkenheid van een grote meerderheid van allochto-
nen. 
 
De sterke terugloop in betrokkenheid bij religieuze organisaties sinds 1994 valt 
te rijmen met ideeën over de veranderende betekenis van religie na migratie. 
Geloof en participatie binnen religieuze organisaties zijn in betrekkelijk geslo-
ten dorpssamenlevingen volkomen verweven met het dagelijks leven. Religi-
euze bijeenkomsten hebben een duidelijke functie voor de cohesie van de 
gemeenschap. Deelname eraan is vanzelfsprekend, en men kan er zich moei-
lijk aan onttrekken. In een geïndividualiseerde samenleving is participatie bin-
nen religieuze organisaties minder vanzelfsprekend en moeten individuele 
keuzen worden gemaakt. Vooral overtuigde gelovigen zullen blijven participe-
ren, maar vooral onder de tweede generatie zal er een afname plaatsvinden 
(Sunier, 1995). 
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Het is jammer dat de betrokkenheid van allochtonen bij zelforganisaties, an-
ders dan religieuze, betrekkelijk klein is. Deze betrokkenheid kan van belang 
zijn voor hun integratie, niet alleen op het expressieve, maar ook het functione-
le vlak (Engbersen & Gabriëls, 1995). Betrokkenheid bij zelforganisaties kan 
verder ook bijdragen aan integratie op het morele vlak, doordat samenwerking 
met andere partijen wordt gezocht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen. Daarmee kunnen ze zowel ‘bonding’ als ‘brid-
ging’ sociaal kapitaal (Putnam, 2000) genereren. Zelforganisaties kunnen 
eveneens integratie bevorderen, omdat ook hierbinnen ‘rolmodellen’ worden 
ontwikkeld en zichtbaar gemaakt (zie bijvoorbeeld Van Daal, 2001a). 
 
Daarom is het nodig dat allochtonen strategieën ontwikkelen om tot verster-
king van zelforganisaties te komen. In dit licht valt toe te juichen dat vanuit 
religieuze zelforganisaties maatschappelijk activeringswerk wordt opgezet. 
Autochtone participanten in kerken leveren een grote bijdrage aan het vrijwilli-
gerswerk en mogelijk zouden ook allochtonen die participeren in moskeeën, 
mandirs en kerken zich op dezelfde wijze kunnen inzetten. Het is wel van be-
lang dat er meer aandacht komt voor de ondersteuning van zelforganisaties. 
Dit betekent dat veel autochtonen de onjuiste gedachte over boord moeten 
zetten dat deelname aan zelforganisaties integratie van allochtonen in de weg 
staat (Van Daal, 2001, 2001a). 
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