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VRIJWILLIGERSWERK IN BELGIË
KERNCIJFERS EN ANALYSE
Wat is vandaag het aandeel van onbetaald 
werk in het geheel van activiteiten in België? 
Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor 
kiezen hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te 
besteden aan vrijwillige activiteiten? Op ver-
zoek van de Koning Boudewijnstichting hebben 
onderzoekers van de universiteiten van Luik en 
Gent een kwantitatieve analyse gemaakt. Die 
geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilli-
gerswerk in ons land.

››  Het onderzoek Vrijwilligerswerk in België is geba-
seerd op bijzonder solide statistische data, 
terwijl we tot nu toe maar over onvolledige of 
achterhaalde gegevens beschikten. Onder impuls 
van de Koning Boudewijnstichting werd eind 2014 
namelijk een module ‘vrijwillige inzet’ toegevoegd 
aan de Enquête Arbeidskrachten die de Federale 
Overheidsdienst Economie jaarlijks uitvoert.

››  Aan de hand van een zorgvuldige vragenlijst kon 
een representatief staal van de bevolking (bijna 
10.000 personen) worden bevraagd. Die steunde 
op de methodologie ontwikkeld door de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (IAO). Dankzij de data 
die dit onderzoek opleverde konden betrouw-
bare extrapolaties worden gemaakt voor het 
geheel van de Belgische bevolking. Ook bepaalde 
eigen kenmerken van de gewesten kwamen hier-
uit naar voren.

››  Er zetten zich in België naar schatting meer dan 
1.800.000 personen vrijwillig in, in de brede bete-
kenis van het woord: in organisaties en/of infor-
meel, zonder organisatiestructuur maar waarbij 
een derde persoon er rechtstreeks voordeel bij 
heeft. 

››  Bij die vrijwilligers verrichten bijna 1.166.000 per-
sonen, 12,5% van de Belgische bevolking  
(15 jaar en ouder), gratis prestaties binnen organi-
saties. Zij zijn dus vrijwilligers in de betekenis die 
de Belgische Vrijwilligerswet aan dat woord geeft. 
De studie die nu is uitgevoerd gaat over hen.

Vrijwilligerswerk of vrijwillige inzet?

In het gewone taalgebruik zijn deze twee begrippen 
doorgaans synoniemen: ze duiden elke vorm van onbe-
zoldigd werk aan. ‘Vrijwilligerswerk’ slaat meer precies 
op de activiteiten zoals de Belgische Wet betreffende de 
rechten van vrijwilligers uit 2005 die omschrijft. Volgens 
de wet gaat het bij vrijwilligerswerk om een activiteit die 
onbezoldigd en niet verplicht is, en die geen persoonlijk 
profijt op het oog heeft. Ze wordt verricht buiten het 
familieverband en wordt ingericht door een organisatie. 
De definitie die de IAO gebruikt is breder: zij omvat ook 
de informele vrijwillige inzet buiten een organisatie.

Brussel Vlaanderen Wallonië België

Vrijwilligers in 
organisaties

Aantal 67 564 753 243 344 861 1 165 668

% van de  
bevolking 7.2% 13.9% 11.7% 12.5%

Vrijwilligers 
uitsluitend 
buiten  
organisaties 

Aantal 72 211 329 815 233 090 635 116

% van de  
bevolking 7.7% 6.1% 7.9% 6.8%

Totaal aantal 
vrijwilligers

Aantal 139 775 1 083 058 577 951 1 800 784

% van de  
bevolking

14.8% 20.1% 19.5% 19.4%
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Welke activiteiten in welke sectoren?

››  In uren uitgedrukt bedraagt het totale aantal 
onbetaalde prestaties in België jaarlijks 221,2 
miljoen. Niet-betaalde arbeid komt zo overeen 
met 4,1% van bezoldigd werk. Een vergelijking: 
dat is duidelijk meer dan het volume aan betaald 
werk in de financiële sector (176,3 miljoen). Het 
is ook het equivalent van bijna 130.000 voltijdse 
eenheden (vte’s).

››  Meer dan de helft van de vrijwilligers verricht 
maar één vrijwillige activiteit en bijna 80% van 
hen is in één enkele organisatie actief.

››  Gemiddeld werkt een vrijwilliger wekelijks 
bijna vier uur onbetaald. Achter dat gemid-
delde gaan grote verschillen schuil: het gaat 
van jaarlijks enkele uren vrijwillige inzet tot 
enkele honderden uren.

››  Ongeveer één vrijwilliger op twee verricht jaarlijks 
slechts enkele prestaties, of zelfs maar één (bv. 
bij een occasioneel evenement). Bij de andere 
helft vinden de vrijwillige activiteiten wekelijks of 
maandelijks plaats. Slechts 2,1% van de vrij-
willigers is elke dag actief.

››  Wat de domeinen betreft waarin vrijwilligers actief 
zijn, zijn er vier sectoren dominant: sport, cul-
tuur, maatschappelijke dienstverlening en onder-
wijs. Dat de gezondheidssector maar zwak verte-
genwoordigd is, is te wijten aan de competenties 
die nodig zijn en waar de vrijwilligers doorgaans 
niet over beschikken.

››  De overgrote meerderheid van al deze vrijwillige 
activiteiten vindt plaats in het verenigings-
leven, meer nog in Vlaanderen dan in de andere 
twee gewesten. De publieke sector (gemeenten, 
OCMW’s…) geniet er maar in beperkte mate van 
(7,7%). Dat is nog minder dan in informele struc-
turen, zoals feitelijke verenigingen.

Wie is de vrijwilliger?

››  Als we het kwantitatief bekijken, is het geslacht 
geen bepalende factor: mannen en vrouwen zijn 
nagenoeg even sterk vertegenwoordigd in het 
vrijwilligerswerk. Ze verrichten wel niet altijd 
dezelfde taken. Er zijn met name significante 
verschillen als het over drie types van vrijwillige 
activiteiten gaat: leidinggevende functies en taken 
die verband houden met geschoold of semige-
schoold werk worden vaker uitgevoerd door man-
nelijke vrijwilligers, terwijl vrouwen duidelijk meer 
dienstverlenende functies uitvoeren.

››  Mannen zijn ook meer vertegenwoordigd in de 
sportsector, terwijl vrouwen meer actief zijn in het 
domein ‘onderwijs, vormingsinstellingen en 
onderzoek’, en ook in religieuze organisaties. Een 
verrassender vaststelling wellicht: er is tussen 
beide seksen geen significant verschil wat de 
sectoren ‘gezondheidszorg’ en ‘maatschap-
pelijke dienstverlening’ betreft, terwijl 
 vrouwen nochtans de reputatie hebben actiever te 
zijn als het gaat om de zorg voor mensen.

Sports
Onderwijs, 
vormingsinstellingen 
en onderzoek

Gezondheidszorg

Cultuur en socio-
culturele verenigingen

 Jeugdwerk

Maatschappelijke 
dienstverlening

Religieuze 
organisaties

Verdediging van 
rechten en belangen

Verenigingsactiviteiten, 
divers/niet-gedefinieerd

19,9%

10,8%

24,5%

16,8%

3,0%

19,7%

6,4%

10,3%

6,2%

0

5

10

15

20

25

De belangrijkste sectoren waarin de Belgische 
vrijwilligers actief zijn.



3 - VRIJWILLIGERSWERK KERNCIJFERS

FEITEN EN ANALYSE

››  Wat leeftijd betreft, volgt het vrijwillige engage-
ment een beweging die eerst lichtjes in opgaande 
lijn gaat, en vervolgens gaat dalen. Het aantal 
vrijwilligers neemt toe tussen de leeftijden van 15 
en 50 jaar, en daalt vervolgens geleidelijk. Maar 
de verschillen zijn weinig uitgesproken. Tot 
aan de leeftijd van 75 jaar blijven alle leeftijds-
fasen dicht bij het algemene gemiddelde. Daarna 
beginnen de vrijwillige activiteiten sterk te 
verminderen.

 

››   In tegenstelling tot wat vaak wordtgedacht, 
engageren oudere mensen zich in verhou-
ding niet méér als vrijwilligers. De analyse 
toont aan dat de 60-plussers niet oververtegen-
woordigd zijn in het vrijwilligerswerk, in verhou-
ding tot hun aandeel in de Belgische bevolking. 
Dat is nog meer het geval in Vlaanderen, waar 
hun aandeel duidelijk lager ligt dan dat van de 
veertigers en vijftigers. Het gemiddelde van de 
60-plussers wordt negatief beïnvloed door de 
daling van het vrijwillige engagement bij de 
75-plussers. Maar ook zonder dat gegeven ligt 
het niet hoger dan dat van de jongere 
leeftijdscategorieën.

››  Door de vergrijzing vormen de senioren deson-
danks in absolute cijfers de grootste groep vrij-
willigers. Dat kan de indruk van hun oververte-
genwoordiging verklaren: ongeveer één Belgische 
vrijwilliger op vier is ouder dan zestig.

 

››  De meest uitgesproken verschillen houden 
 verband met het opleidingsniveau. Over het 
algemeen kan men stellen dat het percentage 
vrijwilligers stijgt met het behaalde diploma. 
Deze tendens is ook in het buitenland merkbaar. 
Dat verklaart waarom maar liefst 58% van de 
vrijwillige activiteiten in België verricht wordt 
door mensen met een diploma hoger onderwijs 
(bachelor of master).

››  Het opleidingsniveau beïnvloedt ook het soort 
functies dat men uitoefent: hoe hoger de 
opleiding, hoe meer de vrijwilligers kiezen voor 
leidinggevende functies, intellectuele, weten-
schappelijke of artistieke activiteiten en interme-
diaire functies met een technisch karakter.

››  Mensen met een baan doen beduidend meer 
aan vrijwilligerswerk dan de andere categorieën, 
met uitzondering van de studenten. Mensen die in 
het beroepsleven zitten, vertegenwoordigen 57% 
van het totale aantal vrijwilligers.

››  Er zijn ook interessante verschillen merkbaar tus-
sen de leeftijd en de intensiteit van het vrijwil-
lige engagement: jongeren van 20 tot 24 jaar 
wijden er de meeste tijd aan. Vervolgens daalt het 
aantal uren vrijwilligerswerk geleidelijk aan bij de 
jongvolwassenen die volop in het gezins- en 
beroepsleven staan. Het stijgt weer vanaf 55 jaar, 
op het moment dat veel mensen stilaan weer over 
meer vrije tijd beschikken.

Vrijwilligerswerk in Brussel
Over het geheel bekeken zijn de gewestelijke ver-
schillen tussen Wallonië en Vlaanderen weinig uitge-
sproken, maar in Brussel is het profiel van het vrijwilli-
gerswerk enigszins afwijkend. In de hoofdstad ligt het 
globale percentage vrijwilligers lager. Nog groter zijn de 
verschillen wat het opleidingsniveau betreft: houders van 
een universitair diploma staan in Brussel in hun eentje in 
voor meer dan 40% van de vrijwillige activiteiten. Ook 
het aandeel van het vrijwilligerswerk in de gezondheids-
zorg ligt drie keer hoger dan het nationale gemiddelde. 
Dat wordt verklaard door het grote aandeel van univer-
sitair gediplomeerden in Brussel en door de grotere 
behoeften inzake gezondheidszorg.
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Percentage vrijwilligers in verhouding tot het geheel  
van de bevolking, volgens vijf groteleeftijdscategorieën.
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››   In het kader van haar programma Maatschappelijk Engage-
ment bevordert de Koning Boudewijnstichting sinds lang het 
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Vrijwillig 
engagement heeft een burgerschapsdimensie en is daarnaast 
ook een onmisbare aanvulling op het betaald werken, met 
name als dat laatste om rentabiliteitsredenen niet in aanmer-
king komt (denk aan de thuisbegeleiding van mensen). 
 Vrijwilligerswerk zorgt ook voor werkgelegenheid door nieuwe 
of onvervulde noden te helpen identificeren.

››  In die geest werd in 2012 het Observatorium van de Ver-
enigingen en Stichtingen opgericht. Doel is de verenigings-
sector beter te leren kennen, door een betere inzameling van 
data, om na verloop van tijd tendensen te ontdekken: de 
evolutie van de werkgelegenheid en het vrijwilligerswerk, 
middelen van verenigingen... Het Observatorium stelt ook 
tools ter beschikking, zoals de website www.goededoelen.
be. Meer dan 3400 verenigingen zijn er al op geregistreerd en 
een groot aantal daarvan is op zoek naar vrijwilligers. De site 
heeft sinds kort een zoekmodule die de vraag en het aanbod 
met elkaar in verbinding brengt: iemand die zich graag 
 vrijwillig wil inzetten kan verenigingen opzoeken die vragende 
partij zijn; er zijn diverse criteria.

››  Een ander initiatief van het Observatorium is de publicatie van 
de Barometer van het Verenigingsleven. Deze jaarlijkse 
enquête, die wordt aangevuld met gesprekken in de diepte, 
meet de temperatuur in de sector en gaat na wat de impact 
is van de economische conjunctuur.

››  Het onderzoek Vrijwilligerswerk in België werpt een bijko-
mend licht op de verenigingssector. Zoals de Barometer zou 
dit herhaald moeten kunnen worden, om zo een reeks ten-
densen en evoluties in dit domein te detecteren. Het is dan 
ook wenselijk dat de module ‘vrijwillige inzet’ geregeld wordt 
opgenomen in de Enquête Arbeidskrachten, bijvoorbeeld om 
de drie jaar. Het zou interessant zijn voor andere landen om 
ook dit soort van gegevens te verzamelen volgens de metho-
dologie van IAO.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Luc Tayart de Borms 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel 
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DE ACTIES VAN DE STICHTING 

Koning  
Boudewijnstichting
SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING 

De Koning Boudewijnstichting is een 
onafhankelijke en pluralistische  stichting 
die actief is op zowel lokaal, regionaal, 
federaal, Europees als internationaal 
niveau. We willen de maatschappij ten 
goede veranderen en investeren daarom 
in inspirerende projecten of individuen. 
In 2014 gaven de Koning Boudewijn-
stichting en de Fondsen die ze beheert 
30 miljoen euro steun aan 270 indivi-
duen en 1.712 organisaties voor projec-
ten rond armoede, gezondheid, ontwik-
keling, maatschappelijk engagement, 
erfgoed,…
    
Verder organiseert de Stichting ook 
 studiedagen, rondetafels en tentoon-
stellingen, deelt ervaringen en 
onderzoeks resultaten via (gratis) publi-
caties, gaat partnerschappen aan en 
 stimuleert filantropie ‘via’ en niet ‘voor’ 
de Koning Boudewijnstichting. 2.122 
personen in onze stuurgroepen, begelei-
dingscomités, bestuurscomités en onaf-
hankelijke jury’s, stellen hun expertise 
ter beschikking. Hun vrijwillige inzet 
zorgt voor kwalitatieve keuzes, onaf-
hankelijkheid en pluralisme.
 
De Stichting werd opgericht in 1976, 
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning 
was. 

Dank aan de Nationale Loterij en 
aan alle schenkers voor hun 
gewaardeerde steun.

www.kbs-frb.be

Volg ons op :

Deze publicatie is ook beschikbaar op www.kbs-frb.be

http://www.kbs-frb.be/index.aspx?langtype=2060
https://twitter.com/FRB_KBS
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation?trk=tyah
https://www.facebook.com/pages/Fondation-Roi-Baudouin/106682669457668

