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Samenhang met attitudes



Vrijwilligerswerk

De vaste vrijwilliger De episodische vrijwilliger

• Eenmalig of korte duur

• Duidelijk afgebakend

• In participatiesurvey:
• Eenmalig, voor een korte 

periode (paar uur tot enkele dagen)

• Eénmalig, voor een langere 
periode (enkele weken tot een jaar)

• Jaarlijks weerkerend voor een 
korte periode of evenement

• Lange duur

• Regelmatig

• In participatiesurvey:
• Op regelmatige basis, één tot 

meerdere keren per maand
• Op regelmatige basis, één tot 

meerdere keren per week
• Op regelmatige basis (bijna) elke 

dag
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Verrichten van vrijwilligerswerk (15 tot 86-jarigen)
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Vrijwilligerswerk voorbije jaar naar leeftijd
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Kans om vrijwilliger te zijn

• Lager bij jongste leeftijdsgroep

• Hoger bij studenten en hogeropgeleiden dan bij laag-
en middenopgeleiden

• Hoger wanneer ouders hoger opgeleid zijn

• Geen verschillen naar
• Geslacht
• Verstedelijkingsgraad 
• Inkomen (subjectief gemeten)



Context vrijwilligerswerk
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Waarom verricht men vrijwilligerswerk?
Volunteer functions inventory – 6 motieven (18 stellingen)

Het verrichten van vrijwilligerswerk om …

Zelfbescherming persoonlijke problemen tegen te gaan 
Bv. Door vrijwilligerswerk te doen voel ik me minder eenzaam 

Waarden altruïstische en humanitaire waarden uit te drukken 
Bv. Door vrijwilligerswerk kan ik positief bijdragen aan iets dat belangrijk voor me is 

Carrière carrièreperspectieven te verbeteren 
Bv. Vrijwilligerswerk staat goed op mijn CV 

Sociaal sociale relaties te ontwikkelen en versterken 
Bv. Mijn vrienden doen vrijwilligerswerk 

Leren kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen 

Bv. Door vrijwilligerswerk kan ik dingen leren in de praktijk 

Persoonlijke vooruitgang zich (verder) te ontwikkelen en verbeteren

Bv.Vrijwilligerswerk geeft mij het gevoel dat ik iets te betekenen heb 



Motieven voor vrijwilligerswerk (enkel vrijwilligers)
Gemiddelde scores op 100
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Motieven voor vrijwilligerswerk (enkel vrijwilligers)
Gemiddelde scores op 100



Prosociale waarden

Ik werk liever voor 
mijn eigen welzijn, 
dan voor dat van 
anderen 

Ik vind het 
belangrijk hulp te 
geven aan de 
armen en anderen 
die het nodig 
hebben 

Altruïsme

Ik word vaak 
geraakt door wat 
andere mensen 
meemaken

Het ongeluk van 
andere mensen 
doet me meestal 
niet zoveel 

Empathie

Wij moeten de 
wereld voor de 
volgende generatie 
goed achterlaten 

De samenleving 
komt in gevaar 
omdat mensen zich 
steeds minder van 
elkaar aantrekken 

Filantropie

Iedereen heeft de 
verantwoorde-
lijkheid om anderen 
te helpen wanneer 
zij hulp nodig 
hebben 

Mensen moeten 
bereid zijn om 
anderen te helpen 
die het minder 
goed hebben 

Principe van zorg



Prosociale waarden 
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Toekomstige analyses

• Profielen van vrijwilligers

• Verder onderzoek naar leeftijdsverschillen

• Samenhang met andere vormen van participatie

• …
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