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• Nachtwakers of omnivoren?  
Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in  
Nederland en Vlaanderen  
 

• Trends in de samenleving waardoor jongeren hun betrokkenheid niet of anders vormgeven in 
vrijwillige participatie 

• Methodologie 
– 891 Vlaamse en 602 Nederlandse studenten 
– Vijf studierichtingen 
– Onderdeel van onderzoek in 15 landen 
– Vragen over allerlei vormen van vrijwillige participatie 

 
• Hustinx, L., Meijs, L.C.P.M., Handy, F. en Cnaan, R.A.  

Jaarboek MarktOnderzoek Associatie, 2011,  
hoofdstuk 13, p. 223-237  
 
http://www.moaweb.nl/kenniscentrum/jaarboeken/jaarboek-2011/nachtwakers-of-omnivoren-
het-participatieprofiel-van-universiteitssteden-in-nederland-en-vlaanderen 
 

Dr Lesley Hustinx 

Universiteit Gent 
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ALGEMENE CONCLUSIE 

• Er is sprake van pluralisatie 
–Er zijn vijf segmenten van 

participatie 
• Er is sprake van 

fragmentatie 
–Studenten zijn slecht te 

vangen in een segment 
 



        
        

CONCLUSIE  

• Studenten zijn behoorlijk actief 
 
Formeel vrijwilligerswerk buiten universiteit  61,2% ??  
 
Formeel vrijwilligerswerk binnen  universiteit   19,6% 
 
Informeel vrijwilligerswerk    15,1% 
 
Donaties  (check book activism)   67,6% 
 
Online participatie     40,0% 
 
Conventionele politieke actie    19,6% 
 
Onconventionele politieke actie    71,9% 
 
Politiek consumentisme    67,2% 



        
        

CONCLUSIE  

Vijf segmenten van participatie 
   kans dat een student dit profiel heft 
 
• Passieve burgers     (.19) 
• Klassieke vrijwilligers (sport)  (.13) 
• Humanitaire burgers    (.12) 
• Burger-nachtwakers (politiek)  (.39) 
• Burger-omnivoren (alles)   (.17) 

 
 



        
        

TWEE VERKLARENDE VERHALEN 

• De (her)opkomst van de gemeenschappen 
als includerende kracht 

• De rol van de universiteit als 
academische gemeenschap / 
derde partij in het 
maatschappelijke engagement 



        

        

Drie typen organisaties 
voor maatschappelijke 
engagement (van 
studenten..) 



        
        

Mutual Support / 
Benefit 

Service Delivery Campaigning 

Presenter
Presentation Notes
Maatschappelijke verdiensten komt langs drie routes, in mijn perspectief dan1 mutual supportSociaal kapitaal, echt belangrijk, hoewel belasting anders lijkt te denken, echt algemeen  2 service delivery3 campaigningDe dame met de vlaggen zet zich als pletbezorger in voor de kaapverdiaanse gemeenschap in RotterdamDe  dame in de rolstoel is trouwens mijn moeder.  Zij deed toch minstens 25 jaar van alles en nog wat in kvg en cda vrouwenberaad. Mijn vader heeft trouwens zijn onderscheiding verdient met een winkeliersvereniging. 



        

        

Uitdaging voor de 
toekomst? 
 
1 Vrijwillige energie opwekken 
2 Omzetten in vrijwilligerswerk 



        
        

VRIJWILLIGE ENERGIE ALS… 

Olie  = Traditioneel                 vissen  = episodisch                zon = spontaan  

Ideetje: daten met je hart?  



        
        

DE NIEUWE BRONNEN… 

AANBOREN VAN ENERGIE 

Intern Extern 

 
INZETTEN 
VAN  
ENERGIE 

Intern mutual support 
(bv sportvereniging) 

service delivery 
/ campaigning 
 

Extern Werknemers-
vrijwilligerswerk 
Service learning 
Maatschappelijke 
stage 

Vrijwilligers-
centrale (op de 
universiteit)  



        
        

INSTRUMENTEEL INZETTEN VRIJWILLIGERSWERK 

Vrijwilliger Vrijwilligersorganisatie Maatschappelijke 
doelstelling 

Derde partij 

school,  

bedrijf,  

UWV,  

Sociale dienst 

Huisarts 

Instrumentele 
doelstelling 

Leren,  

trots op bedrijf 

baan,  

gezondheid 



PAS OP: MOEDERMAFFIA 



        

        

De rol van de universiteit 
als derde partij in het 
vrijwilligerswerk 



        
        

• Universiteit Maatschappelijk 
Verantwoord Organiseren 

– Zoals Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) van bedrijven  

 

• Universiteit Maatschappelijk 
Betrokken Organiseren 

– Zoals Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen (MBO) van bedrijven  

 

• Student Maatschappelijk Betrokken 
Organiseren 

– Zoals Maatschappelijk 
Betrokkenheid van ‘klanten’ 

• Onderwijs 
• Studenten-leven 
• Externe programma’s 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
– Burgerschapskunde onderwijzen 
– Maatschappelijke 

betrokkenheid gebruiken als 
onderwijs instrument 

• Maatschappelijke issues 
als case  

• De samenleving als case 
– De samenleving als lab 
– Een ‘community outreach’ 

programma voor de 
wetenschappelijke staf 

– Organiseer 
‘werknemersvrijwilligerswerk’ voor 
de staf 

– Stel de zalen beschikbaar voor de 
samenleving 

– Etc  
 

WAT KAN DE ACADEMISCHE GEMEENSCHAP DOEN? 



        
        

• Experiential learning (Kolb) 
 

• Community Involvement 
– Community service / service 

learning 
 
 
 
 
 
 
 

INVOLVED LEARNING: 

Learning situations that involve the combination of a 
experiential learning and a community involvement strategy.  

• Strategie 
– Derde partij 

 
 

– Community service at secondary 
and highschools 

– Service learning programs at 
Universities 

– Corporate volunteering through 
companies 

– Social activation / Full 
engagement organized by 
governmental welfare agencies 

– Gap Year Volunteering / 
Voluntourism by travel agencies 

– Active aging volunteering by 
retirement organizations 

 

Experiential learning exists when a personally 
responsible participant cognitively, affectively, 
and behaviorally processes knowledge, skills, 
and/or attitudes in a learning situation 
characterized by a high level of active 
involvement (Hoover and Whitehead 1975, p. 25). 

 



INVOLVED LEARNING 

• (geplande) leerervaring 

Door anderen (school) 
aangestuurd 

Zelf gestuurd 

‘ervaring ’ leren  Maatschappelijke 
stage / community 
service 

Algemeen 
vrijwilligerswerk  

‘reflectie’ leren Service learning The Duke of 
Edinburgh’s 
International Award 



        
        

VRIJWILLIGERSWERK EN EMPLOYABILITY 

De vier instrumenten 

vrijwilligerswerk 

Experimenteren 

Netwerken 

Leren / ontwikkelen 

Signaal 

Social Capital 

Human Capital 
Employability 



        
        

DUS…… 

1. Leren / ontwikkelen vraagt om inbedding in onderwijs (begeleiding) en 
studiepunten 

2. Experimenteren en netwerken vraagt om heel veel verschillende blijvende 
(dus ondersteunde) organisaties zowel in de burgerwereld als een actief 
studenten leven 

3. Signaal vraagt om een symposium zoals vandaag (en om certificaten voor de 
studenten…) 
 



        
        

DANK VOOR UW AANDACHT!  
 

 
kijk ook eens op: 
www.rsm.nl/maatschappelijkebetrokkenheid 
www.rsm.nl/vrijwilligerswerk 
 
 

te bestellen bij SMO www.smo.nl 

http://www.rsm.nl/maatschappelijkebetrokkenheid
http://www.rsm.nl/vrijwilligerswerk


        
        

Vragen? 
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