
Mensen die kerkelijk betrokken zijn, doen

meer vrijwilligerswerk dan anderen. Met name

de gereformeerden vallen op onder de vrijwil-

ligerswerkers. Bijna zestig procent van de

gereformeerden doet vrijwilligerswerk, onder

katholieken is dat 44 procent en onder

Nederlands hervormden 45 procent. De per-

sonen die niet behoren tot een bepaalde kerk

of levensbeschouwelijke groepering zijn het

minst te porren voor onbetaald werk binnen

organisaties. Het aandeel vrijwilligers onder

deze groep is 37 procent.

De meeste vrijwilligers vinden we niet onder

de zeer trouwe kerkgangers. Van de personen

die minstens een keer per week een bezoek

aan de kerk brengen, doet 43 procent vrijwil-

ligerswerk, net zoveel als het landelijk gemid-

delde. Minder geregelde kerkgangers zijn

vaker actief. Het hoogst (63 procent) is het

aandeel vrijwilligers onder personen die twee

tot drie keer per maand naar de kerk gaan.

Sport of politiek
Een religieuze binding kan een impuls zijn

om deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Her-

vormden richten zich vaker dan anderen op

verzorgende taken, katholieken op jeugdwerk

en sport, en gereformeerden op onderwijs,

cultuur, levensbeschouwing en politiek.

De niet-kerkelijken doen relatief vaak activi-

teiten voor sportverenigingen, hobbyclubs,

jeugdwerk en scholen. Zij zijn beduidend

minder actief op de verzorgende, culturele en

levensbeschouwelijke terreinen.

Ook de keuze voor een bepaalde politieke par-

tij is een goede graadmeter voor het soort

vrijwilligerswerk. Liefst twee van de drie per-

sonen die in 1997 bij verkiezingen op een

kleine christelijke partij (SGP, GPV of RPF)

zouden stemmen, doen vrijwilligerswerk.

Onder de CDA-aanhang staat een op de twee

personen te boek als vrijwilliger. Bij de ach-

terban van de niet-christelijke partijen is de

betrokkenheid geringer. Uitzonderingen zijn

de aanhangers van GroenLinks en D66, met

respectievelijk 54 en 50 procent. Van de ach-

terban van de twee grootste partijen (PvdA en

VVD) is veertig procent vrijwilliger.

De helft van de achterban van de kleine

christelijke partijen zegt dat ze zich als vrij-

williger inzetten voor levensbeschouwelijke

organisaties. Dat is meer dan voor de achter-

ban van het CDA waarvan een op de vijf vrij-

willigerswerk voor een levensbeschouwelijke

organisatie verricht.

Bij de gebieden hobby en sport valt op dat de

stemmers op één van de kleinere christelijke

partijen nagenoeg geen vrijwilligerwerk ver-

richten. D66 is populair bij vrijwilligers die

activiteiten voor een arbeidsorganisatie doen

en de stemmers op GroenLinks zijn vaak

actief in het jeugdwerk. §

Hans Schmeets

Kerkelijken vaker actief

Religieuze binding
en vrijwilligerswerk

De vrijwilligerswerker is vaak hoog opgeleid, van middelbare leeftijd,
gereformeerd, gaat regelmatig naar de kerk. Als hij gaat stemmen, heeft hij een
voorkeur voor een christelijke partij, GroenLinks of D66.
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Vrijwilligerswerk, 1997
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Vrijwilligerswerk
De gegevens over vrijwilligerswerk in 1997

zijn afkomstig uit het Permanent Onder-

zoek Leefsituatie van het CBS, waaraan

circa 3 500 personen van 18 jaar en ouder

hebben meegewerkt. Geteld is iedereen die

in het jaar voorafgaande aan het interview

ten minste één vrijwilligersactiviteit heeft

verricht. In 1997 heeft 42 procent van de

Nederlandse bevolking dit gedaan. Wordt

dit gemeten over een kortere periode van

vier aaneengesloten weken, dan is het

aandeel vrijwilligers nog maar 23 procent.
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