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1 Inleiding 

De laatste jaren gaat er steeds meer aandacht naar de sociale netwerken van 
burgers. In de discussie rond burgerschap en democratie gaat veel 
belangstelling uit naar de rol van het verenigingsleven. Dit wordt beschouwd 
als een belangrijke bron van en oefengrond voor een democratische politieke 
cultuur. Onderzoek toonde aan dat de participatie aan georganiseerde 
verenigingsverbanden van grote invloed is op sociale en politieke houdingen 
en gedragingen van mensen (Van Deth, 1997; Hooghe & Derks, 1997; 
Elchardus, Huyse, et al., 2001). Participerende mensen hangen een 
democratischer waardepatroon aan, ontwikkelen sociale en communicatieve 
vaardigheden, verrichten minder antisociaal gedrag, voelen zich meer 
betrokken bij hun buurt, hun school, de politiek, de samenleving, …. Deze 
positieve samenhangen werden zowel bij volwassenen als bij jongeren 
vastgesteld (zie Elchardus, Huyse, et al., 2001; De Groof, Elchardus & 
Stevens, 2001; De Groof, 2003). In het kader van het tegengaan van de 
‘maatschappelijke verzuring’ en het versterken van het democratische 
gedachtegoed, wordt door het beleid dan ook veel hoop gesteld op het 
middenveld (cfr. het Pact van Vilvoorde: om het sociaal weefsel te versterken, 
moet meer dan de helft van de Vlamingen tegen 2010 actief deelnemen aan 
het middenveld1).  

Niet alleen de betrokkenheid bij georganiseerde verenigingsverbanden kan 
echter als een oefengrond voor bepaalde waarden en houdingen worden 
beschouwd. Sociale integratie wordt ook vaak gemeten aan de hand van het 
informele sociale netwerk waarin burgers zijn opgenomen (Busschots & 
Lauwers, 1994; Stolle, 1999; Vandeweyer, 2002). Hier wordt steeds meer van 
verwacht. In tijden van grote bezorgdheid over het verlies van 
maatschappelijke cohesie, alsook over de toename van de individualisering 
en de vereenzaming, pleit men steeds meer voor een herwaardering van de 
gemeenschap. Hierbij wordt gestreefd naar het opnieuw samenbrengen van 
de mensen en het versterken van de informele sociale netwerken waarin 
burgers zijn ingebed (cfr. de ‘barbecue- of feestcheques’ van de Vlaamse 
Gemeenschap).  

Ook in het Vlaams ouderenbeleid krijgen de sociale netwerken een centrale 
rol toebedeeld. Dit in het kader van het tegengaan van de verzuring, de 
verbrokkeling en de vereenzaming van het (maatschappelijk) leven, én ter 
bevordering van de maatschappelijke positie en het welzijn van ouderen. Zo 
lezen we in het eindrapport Vernieuwd ouderenbeleid, in opdracht van 
(voormalig) Vlaams minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen Mieke 
Vogels (2001), bijvoorbeeld:  

                                          
1  Dit is evenwel niet zo’n uitdagende doelstelling, iets meer dan de helft van de 

Vlamingen (met name 50.7%) neemt immers reeds actief deel aan het 
verenigingsleven (Elchardus, Hooghe & Smits, 2000)! 
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Met de leeftijd verhoogt de kans op vereenzaming en zulks versterkt de 
kwetsbare positie van de ouderen. Ouderen die er in slagen een sociaal 
netwerk op te bouwen en in stand te houden, voelen zich niet alleen 
zekerder en gelukkiger in het leven, zij slagen er ook in zich langer 
zelfstandig te houden. Daarom is het van belang dat er bijzondere 
inspanningen worden gedaan om ouderen een plaats te geven in het 
sociaal weefsel, sociale netwerken te versterken en zodoende ook de 
sociale cohesie: het begaan zijn met elkaar. Er moet een inclusief beleid 
komen dat het middenveld versterkt. Een dergelijk beleid stimuleert op 
alle mogelijke manieren de participatie aan het gemeenschapsleven, het 
ontwikkelen van sociale competentie, het valoriseren van sociaal kapitaal 
(…) via laagdrempelige activiteiten en evenementen die mensen bij elkaar 
brengen en tot samenwerken bewegen. Het ondersteunt diegenen die 
zich als vrijwilliger inzetten voor het doorbreken van, vaak verdoken, 
eenzaamheid. En vanzelfsprekend draagt het er ook toe bij dat de erosie 
van het familiale-, het buurt- en verenigingsleven zoveel mogelijk wordt 
gekeerd. 

In dit citaat merken we meteen een aantal veronderstellingen die men vaak 
aan ouderdom koppelt, namelijk vereenzaming, inactiviteit, erosie van het 
familiale- en buurtleven, lage participatie aan het verenigingsleven. Maar is 
dit wel zo? Zijn 75-jarigen wel passief, inactief en vereenzaamd? Om deze 
stellingen te kunnen toetsen, zullen we in dit rapport de sociale netwerken 
van 75-jarigen onder de loep nemen.  

 

2 Sociale netwerken? 

Sociale netwerken kunnen worden gedefinieerd als het geheel van sociale 
relaties waarin personen zijn ingebed (zie Elchardus & Glorieux, 2002). De 
sociale netwerken worden in het licht van succesvol ouder worden zeer 
belangrijk geacht. Het concept succesful ageing kan als reactie gelden op de 
historisch gegroeide negatieve beeldvorming van ‘ouder worden’, die zowel in 
de wetenschap als de samenleving tot uiting komt. Ouder worden wordt 
doorgaans geassocieerd met gebreken, cognitieve achteruitgang, inactiviteit 
en eenzaamheid. Rowe en Kahn (1998) draaiden die redenering om en 
formuleerden drie grote elementen binnen of voorwaarden voor het succesvol 
ouder worden (en niet meer het louter ouder worden als dusdanig): het 
vermijden van ziekte, een hoge mate van functionele en cognitieve 
zelfredzaamheid, en een blijvend actief engagement in het leven. Dit laatste 
wordt vervolgens onderverdeeld in het deelnemen aan betekenisvolle en 
doelgerichte (productieve) activiteiten enerzijds, het ontwikkelen en in stand 
houden van sociale contacten en steun anderzijds.  

Binnen de sociale netwerken worden dan ook doorgaans twee grote aspecten 
onderscheiden (o.a. Busschots & Lauwers, 1994; Waege & Agneessens, 
2001; De Groof, Smits & Stevens, 2002; Vandeweyer, 2002):  
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• de participatie aan ‘formele netwerken’, of de meer georganiseerde 
contacten van mensen, via het lidmaatschap van verenigingen, of de 
deelname aan andere meer formeel georganiseerde activiteiten, en 

• de integratie in ‘informele netwerken’, of de (eerder informele of 
ongeorganiseerde) contacten die mensen hebben met gezin, familie, 
vrienden, buren, kennissen, collega’s, medestudenten, …. 

Beide aspecten worden in dit rapport besproken. We zullen ten eerste 
nagaan hoe het met de participatie van 75-jarigen aan (formeel) 
georganiseerde activiteiten gesteld is. Daarna bestuderen we hun informele 
netwerken, waarbij zowel de frequentie van de contacten als de kwaliteit en 
de beoordeling van die contacten aan bod zullen komen. We zullen dan ook 
kunnen nagaan of we inderdaad van een bedroevend (formeel) engagement 
van en een zekere vereenzaming bij ouderen kunnen spreken. Tenslotte 
onderzoeken we of zich tussen de formele en informele netwerken bepaalde 
verbanden voordoen. 

 

3 Formele netwerken  

Vooraleer we dieper ingaan op de participatie van ouderen aan formele 
netwerken, overlopen we kort een aantal theorieën over (succesvol) ouder 
worden en schetsen we snel de huidige maatschappelijke context, 
waarbinnen de formele participatie van ouderen dient te worden gesitueerd. 

3.1 Theorieën rond (succesvol) ouder worden 

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een tweeledige 
maatschappelijke evolutie: enerzijds kent de bevolking een stijgende 
levensverwachting, anderzijds ook een vroegere pensionering of alleszins een 
vroegtijdige uittreding van de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er steeds meer 
(vrije) tijd voor een steeds groter wordende ‘oudere’ bevolkingsgroep vrij 
komt. In zoverre zelfs dat meer dan een derde van het leven zich vandaag de 
dag in de arbeidsvrije, post-actieve fase situeert (Elchardus & Cohen, 2003). 
Verschillende onderzoekers hebben zich afgevraagd hoe ouderen dienen om 
te gaan met de vrijgekomen tijd.  

Meerdere theorieën probeerden hier doorheen de jaren een antwoord op te 
bieden. Zo kwam in de jaren 1960 de disengagement theory in zwang 
(Cumming & Henry, 1961). Deze theorie meende dat ouderdom gepaard gaat 
met een onvermijdelijk en wederzijds proces van loskoppeling tussen 
individu en de samenleving. Succesvol ouder worden betekent volgens deze 
theorie het zich terugtrekken uit de samenleving. Oudere mensen werden 
dan ook verondersteld niet meer te participeren in het sociale en politieke 
leven, en een rustig en teruggetrokken bestaan te leiden. De activity theory 
kan in zekere zin als de tegenpool worden beschouwd van de disengagement 
theory. Deze theorie ziet succesvol ouder worden als zo actief mogelijk 
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blijven. Naarmate men in staat is (druk) bezig te blijven (ongeacht de aard 
van de activiteiten), wordt men succesvoller geacht. Om gelukkig te kunnen 
zijn, moet men dan ook een verloren activiteit (bv. arbeid) inruilen tegen een 
nieuwe activiteit. Een derde theorie wordt de continuity theory (Atchley, 1993) 
genoemd. Centraal in deze theorie is de idee dat volwassenen, bij het ouder 
worden, zoveel mogelijk continuïteit moeten proberen in te bouwen in hun 
leven. Meest succesvol zijn diegenen die hun gewoontes, voorkeuren, 
levensstijlen en relaties van het middelbare leven naar hun latere leven 
meedragen.  

Op deze theorieën kwamen nogal wat kritieken (zie Bearon, 1996). De 
disengagement theory werd verweten een politiek van onverschilligheid 
tegenover ouderen te legitimeren. Bovendien bleek de theorie niet empirisch 
stand te houden. Ouderen bleken zich niet op dergelijke ingrijpende wijze 
terug te trekken, en zelfs al hadden ze minder contacten dan andere 
leeftijdsgroepen, deze waren vaak wel diepgaander. Ook de activity theory 
werd bekritiseerd. Ze werd enerzijds te eng (draagt slechts één specifieke 
levensstijl als norm naar voor, die van de zeer actieve oudere, en 
veronderstelt bovendien dat alle activiteiten gelijkaardige positieve effecten 
hebben) en anderzijds te onrealistisch (niet iedereen heeft bv. de gezondheid 
of de middelen om een zeer actief leven te leiden) bevonden. De continuity 
theory kreeg daarentegen veel aanhang, zeker toen studies uitwezen dat 
vrijetijdspatronen en –gebruiken een grote stabiliteit kennen naar het latere 
leven toe. Mensen die bijvoorbeeld tijdens hun jeugd actief zijn in 
georganiseerde activiteiten, hebben veel meer kans later ook betrokken te 
zijn in het verenigingsleven (Poole, 1986; Raymore, Barber et al., 1999; 
Elchardus, Huyse et al., 2001). Onderzoeken toonden dan ook aan dat het 
leven op oudere leeftijd meestal geen breuk betekende met het verleden.  

Wegens de toenemende verlenging van de postactieve fase blijkt de continuity 
theory echter niet meer toereikend. Er wordt steeds meer gewaarschuwd voor 
het onevenwicht tussen de vele competenties van een groter wordende groep, 
vaak vitale, ouderen enerzijds en de beperkte mogelijkheden om deze 
kwaliteiten te benutten anderzijds (De Klerk & Eijsink, 1998). Vele auteurs 
menen dat de inrichting van onze samenleving geen gelijke tred heeft 
gehouden met de verlenging van de laatste levensfase, waardoor er een 
structural lag is ontstaan, een maatschappelijke achterstand. Dykstra (2000) 
stelt dat onze samenleving onvoldoende investeert in het creëren van zinvolle 
rollen die beantwoorden aan de potenties en wensen van de groeiende groep 
ouderen. Eenmaal men het arbeidscircuit verlaat, wordt er geen beroep meer 
gedaan op de oudere. Ook Kim en Moens (2001) stellen dat werk in onze 
samenleving nog altijd de primaire bron van sociale status is, en dat er nog 
geen functies of gedragingen gedefinieerd werden voor de gepensioneerde.  

In het verlengde van deze vaststellingen kunnen we de competence theory en 
het concept productive ageing aanhalen (Mannell, 1993; Morrow-Howell, 
2000). De competence theory legt niet de nadruk op de tekorten of de 
beperktheden die mogelijk gepaard gaan met het ouder worden, maar op de 
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resterende mogelijkheden, op de kracht, de ervaring en het potentieel die 
vervat zijn in oudere mensen. Hoewel ouderen vaak niet meer participeren 
aan de arbeidsmarkt, dienen ze toch aangesproken te worden op hun 
verantwoordelijkheid en competenties bij het vormgeven van de samenleving, 
en mogen ze niet in een afhankelijkheidspositie worden geduwd (Jacobs & 
Audenaert, 2000). Nauw aansluitend hierbij is het principe van productive 
ageing, dat de betekenis van productiviteit bij ouderen van louter participatie 
aan de arbeidsmarkt verbreedt naar de participatie aan (betaalde óf 
onbetaalde) activiteiten die goederen of diensten produceren die waardevol 
zijn voor de samenleving (Morrow-Howell, 2000). Dit kan zowel betaalde 
arbeid, als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of zorgverlening inhouden. 

In het reeds aangehaalde eindrapport Vernieuwd ouderenbeleid (2001) 
worden de competenties van ouderen als expliciet uitgangspunt van het 
Vlaams beleid genomen, 

Het ouderenbeleid vertrekt vanuit de uniciteit, de competentie en de 
kracht van de ouder wordende mens in zijn/haar sociale context. Deze 
visie herwaardeert en herintegreert de oudere in de maatschappij. Het 
geeft hem/haar opnieuw een eigen en betekenisvolle plaats in de 
samenleving.  

en krijgt het productive ageing-principe of de maatschappelijke participatie 
van ouderen een centrale plaats toebedeeld. 

Iets voor anderen kunnen doen, zich engageren en verantwoordelijkheid 
opnemen (productive ageing) maakt dat men meer voor een ander gaat 
betekenen. Dit versterkt zowel de zelfwaardigheid als de onderlinge 
solidariteit.  

Dit alles met als doel de ouderen een zinvolle, volwaardige en bevredigende 
positie in de samenleving te geven. In het volgende deel bespreken we wat 
onder maatschappelijke participatie kan worden verstaan. 

 

3.2 Maatschappelijke participatie 

Net zoals het concept welzijn vele (soms overlappende) definiëringen kent (zie 
De Groof & Elchardus, 2003), wordt maatschappelijke participatie vaak op 
verschillende wijzen opgevat. Hoewel sommige onderzoekers 
maatschappelijke participatie als synoniem voor het vrijwilligerswerk of het 
verenigingsleven beschouwen, hanteren de meesten maatschappelijke 
participatie als een breed begrip. Knipscheer (1996) omschreef 
maatschappelijke participatie als alles wat geen arbeid of persoonlijke 
verzorging is. Dit is een ruime definitie. Sommigen gaan nog een stap verder, 
en beschouwen ook de arbeidsmarktparticipatie als een vorm van 
maatschappelijke participatie (bvb. Wiggers, 1997). Hoewel we de belangrijke 
rol van participatie aan de arbeidsmarkt niet willen ontkennen, zullen wij – 
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gezien de leeftijd van onze onderzoeksbevolking – formele of 
maatschappelijke participatie echter als onbetaalde arbeid beschouwen. 

Welke vormen van maatschappelijke participatie (in de zin van onbetaalde 
arbeid) kunnen dan worden onderscheiden? Een veelvuldig aangehaalde 
typologie van maatschappelijke participatie bij ouderen is die van Schuyt et 
al. (1990). Zij onderscheiden de volgende vormen: 

• politieke participatie en actievoering, 

• participatie buiten de politieke kaders (of sociale participatie), 

• consumptieve en recreatieve participatie, en 

• participatie in het eigen netwerk (m.n. zorgverlening). 

In dit rapport zullen we deze typologie niet volledig overnemen. Om te 
bepalen wat we precies als ‘maatschappelijke participatie’ beschouwen, 
baseren we ons op het begrip civil society of maatschappelijk middenveld2. Het 
maatschappelijk middenveld kan worden gedefinieerd als het geheel van 
organisaties, verenigingen, instanties, (samenwerkings)verbanden dat zich 
buiten of tussen de burger, het gezin, de overheid en de markt situeert. Een 
van de belangrijkste kenmerken van het maatschappelijk middenveld is dat 
het vrij onafhankelijk functioneert ten opzichte van deze sociale sferen. Het 
gaat dus niet om een verlengstuk van de politieke, de economische en de 
privé-sfeer (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Onder de participatie aan dit 
maatschappelijk middenveld (of de maatschappelijke participatie) kan dan 
ook worden verstaan: alles wat te maken heeft met relatievorming van 
mensen, behalve datgene dat in de overheid, binnen het gezin, op het werk 
en op puur consumptieve en recreatieve basis plaatsgrijpt. Meer specifiek 
gebruiken we de volgende typologie van maatschappelijke participatie (cfr. 
De Klerk & Eijsink, 1998; Elchardus, Hooghe & Smits, 1999): 

• sociale participatie (deelname aan het verenigingsleven en 
levensbeschouwelijke participatie), 

• vrijwilligerswerk, inclusief het verlenen van hulp in georganiseerd 
verband of het verrichten van bestuurlijke activiteiten, 

• participatie of zorgverlening in het eigen netwerk. 

Met sociale participatie bedoelen we de participatie aan het (diverse) 
verenigingsleven, alsook de levensbeschouwelijke participatie en 
betrokkenheid van 75-jarigen. Daarnaast beschouwen we ook het 
vrijwilligerswerk en de zorgverlening als vormen van maatschappelijke 
participatie. Deze vormen van participatie veronderstellen activiteiten en 
handelingen waarvan wordt verwacht dat ze iets bijdragen tot de 
samenleving (en die dus een zekere ‘sociale verdienste’ hebben). Zij kunnen 
worden gezien als conceptueel verschillend van het verenigingsleven en de 
                                          
2  Voor een uitvoerige beschrijving van het begrip, zie Elchardus, Huyse & Hooghe 

(2001). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Brussel, VUB Press. 

[8] 



levensbeschouwing. Vrijwilligerswerk en zorgverlening kunnen immers wel 
worden verricht binnen de kaders van het verenigingsleven en de 
levensbeschouwing, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Daarom hebben 
we beslist ze apart te bevragen en te onderzoeken. 

Het verschil tussen vrijwilligerswerk en zorgverlening tenslotte situeert zich 
in het feit dat vrijwilligerswerk zich voornamelijk in de publieke sfeer voltrekt 
(in principe houdt het zorg voor of hulp aan onbekenden in), zorgverlening 
daarentegen situeert zich in het grensvlak tussen de publieke en private 
sfeer (zorg voor en hulp aan bekenden3). (Wilson, 2000). Volgens Morrow-
Howell (2000) zal er in de samenleving een stijgende vraag zijn naar ouderen 
die deze – voor de gemeenschap zeer nuttige – functies vervullen. Wegens 
inkrimpingen op het vlak van publieke uitgaven (waardoor zorgverlening 
steeds meer op vrijwillige basis zal dienen te gebeuren), de stijgende 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (die traditioneel veel vrijwilligerswerk 
deden), de toename van de ‘oudste ouderen’ (die meer zorgverlening 
vereisen), … zal onze samenleving het ‘productieve engagement’ van ouderen 
steeds meer nodig hebben (Morrow-Howell, 2000).  

We bespreken de drie vormen van maatschappelijke participatie 
achtereenvolgens.  

 

3.3 Sociale participatie  

Onder sociale participatie verstaan we de deelname aan het verenigingsleven 
en de levensbeschouwelijke participatie. In onderzoek wordt veel belang 
gehecht aan de sociale participatie van ouderen. In het sociologisch 
onderzoek wordt de functie van lidmaatschap en levensbeschouwelijke 
betrokkenheid bijvoorbeeld onderzocht als bron van (maatschappelijke) 
integratie. Van het verenigingsleven wordt een herstel of alleszins versterking 
van de burgerzin, de sociale cohesie en het sociale weefsel verwacht 
(Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000). Zo onderschrijven mensen die 
maatschappelijk en levensbeschouwelijk geëngageerd zijn de waarden van 
onze democratische samenleving meer, voelen ze er zich meer bij betrokken, 
en hebben ze meer het gevoel erop te kunnen inwerken (Van Deth, 1997; 
Hooghe & Derks, 1997; Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000; …). In het 
gerontologisch onderzoek legt men meer de nadruk op de positieve relatie 
tussen sociale participatie en levenssatisfactie, psychologisch welzijn, 
aanpassingsstrategieën, … van ouderen (Cutler & Danigelis, 1993; Dupuis & 

                                          
3  De vraag naar zorgverlening peilt naar de zorg van zieken of bejaarden, alsook de 

opvang van kleine kinderen, uit de familie, kennissenkring en buurt. Omdat de 
zorgverlening zich niet beperkt tot het gezin en een zekere systematiek inhoudt 
(het gebeurt weliswaar niet binnen een georganiseerd kader, doch evenmin op 
eenmalige basis), wordt deze doorgaans tot de meer formele participatievormen of 
de formele netwerken gerekend (Morrow-Howell, 2000; Wilson, 2000). 
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Smale, 1995). Vrijetijdsstudies gaan zich dan weer toespitsen op de 
ontspannende rol van dergelijke activiteiten en op hun mogelijke ‘educatieve’ 
functie (in de zin van het maximaliseren van de kennis, competenties en 
autonomie van ouderen) (Cutler & Danigelis, 1993). In latere analyses zullen 
we deze vermeende positieve samenhangen kunnen toetsen, nu beperken we 
ons tot een beschrijving van de verschillende participatievormen. 

 

3.3.1 Participatie aan het verenigingsleven 

3.3.1.1 Algemeen beeld van het lidmaatschap van verenigingen 

We hebben de ouderen een lijst van 22 verschillende soorten verenigingen 
voorgelegd. Deze lijst werd overgenomen uit vorig onderzoek naar de 
middenveldparticipatie van de Vlamingen (Elchardus, Huyse & Hooghe, 
2001). De respondenten konden bij elke soort aangeven of ze hiervan 

1) nooit lid waren geweest, 

2) vroeger lid waren geweest, 

3) passief lid waren, 

4) actief lid waren, 

5) bestuurslid waren. 

Passief lidmaatschap betekent dat de respondenten lidgeld aan de 
organisatie betalen en/of de publicaties van de organisatie lezen, maar niet 
deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Actief lidmaatschap bestaat uit 
deelname aan minstens één activiteit van de organisatie in het laatste jaar. 
Bestuurslid definiëren we als zetelen in het bestuur van de vereniging (bv. 
penningmeester, voorzitter, lid van de raad van beheer, …). Het vroeger 
lidmaatschap houdt zowel het passief, actief als bestuurslidmaatschap van 
de desbetreffende organisatie in.  

Vooraleer we het lidmaatschap van de verschillende soorten verenigingen 
bespreken, werpen we een algemene blik op de participatie van Vlaamse 75-
jarigen.  

 

TABEL 1: LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN (IN KOLOMPERCENTAGES) 

Lid (passief, actief en bestuurslid) % 
0 verenigingen 5.3 
1 vereniging 30.4 
2 verenigingen  24.9 
3 verenigingen of meer 39.4 

 

In bovenstaande tabel wordt het lidmaatschap van verenigingen 
weergegeven. We maken hierbij geen onderscheid tussen het passief, het 
actief en het bestuurslidmaatschap. Niet minder dan 94.7% van de ouderen 
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is op het moment van de bevraging lid van minstens één vereniging (er zijn 
geen verschillen volgens geslacht). Bijna twee derde van de respondenten is 
zelfs betrokken bij twee of meer verenigingen.  

 

TABEL 2: ACTIEF LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN (IN KOLOMPERCENTAGES) 

Actief lid (actief en bestuurslid) % 
0 verenigingen 54.8 
1 vereniging 21.2 
2 verenigingen  11.1 
3 verenigingen of meer 12.9 

 

Omdat we ook geïnteresseerd zijn in het actieve engagement van de ouderen, 
geven we in tabel 2 enkel het percentage actieve en bestuursleden van 
verenigingen weer. Zo’n 45% van de 75-jarigen is actief lid van minstens één 
vereniging. Bijna een kwart van hen zet zich actief in voor 2 of meer 
verenigingen. Dit is niet weinig. Nagenoeg de helft van de Vlaamse ouderen 
engageert zich op de één of andere manier actief voor het verenigingsleven. 
Vrouwen hebben een iets lagere participatiegraad (43.8%) dan mannen 
(46.9%), maar dit verschil is niet echt uitgesproken en dan ook niet 
statistisch significant.  

Vergeleken met de ganse bevolking4, participeren ouderen iets minder aan 
verenigingen (zie tabel 3). We merken dan ook een dalende participatiegraad 
naar leeftijd, vooral vanaf 55 jaar. Terwijl bijna 54% van de Vlamingen in de 
leeftijdscategorie 18-35 jaar lid is van minstens één vereniging, daalt dit 
percentage met zo’n 10% in de oudste leeftijdscategorie (56-75 jaar) 
(Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). We moeten dit beeld evenwel nuanceren. 
Gencontroleerd voor andere factoren (bv. opleiding) heeft leeftijd op het totale 
lidmaatschap immers geen netto-effect meer5. Als er bovendien geen 
rekening wordt gehouden met jeugd- en sportverenigingen, participeren 
jongere leeftijdsgroepen (onder de 44) minder dan de oudere leeftijdsgroepen 
(boven de 55). Dit wijst op een leeftijdseffect: jongere mensen participeren 
relatief veel in jongeren- en sportverenigingen, maar naarmate zij ouder 
worden, verschuift hun participatie naar andere soorten verenigingen 
(Elchardus, Hooghe & Smits, 2000).  

 

                                          
4  Bevraagd in 1998 in het kader van een onderzoek naar de middenveldparticipatie 

van Vlamingen (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). 

5  Cfr. Waege & Agneessens (2001) die, gecontroleerd voor geslacht en 
opleidingsniveau, geen leeftijdseffecten constateerden qua participatiegraad aan 
het verenigingsleven.  
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TABEL 3: ACTIEF LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN IN VLAAMSE BEVOLKING, 1998, NAAR LEEFTIJD 

(IN PERCENTAGES; Χ²=11.12; DF=4; P=0.03) 

Actief lid (actief en bestuurslid) % 
18-35-jarigen 53.6 
36-55-jarigen 52.9 
56-75-jarigen 44.1 
Totaal 50.7 

 

Tenslotte zijn 8.7% van de 75-jarigen bestuurslid van minstens één 
vereniging (tabel 4). In het middenveldonderzoek bedroeg het percentage 
bestuursleden bij 18-75-jarigen 10.4% (Elchardus, Hooghe & Smits, 1999), 
niet zo veel meer dus dan de 75-jarigen. Mannelijke 75-jarigen zijn 
significant meer bestuurslid (12.4%) dan vrouwelijke 75-jarigen (5.6%).  

 

TABEL 4: BESTUURSLIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN (IN KOLOMPERCENTAGES) 

Bestuurslid % 
0 verenigingen 91.3 
1 vereniging 6.1 
2 verenigingen  1.6 
3 verenigingen of meer 1.0 

 

Kijken we dan nu naar het lidmaatschap van de verschillende soorten 
verenigingen apart. Deze opdeling (tabel 5) laat zien dat vooral het 
lidmaatschap van mutualiteiten, verenigingen voor gepensioneerden en 
vakbonden sterk verspreid is of was onder de Vlaamse 75-jarigen. De 
vroegere lidmaatschappen zijn, begrijpelijkerwijze, vooral geconcentreerd bij 
de leeftijdsgebonden organisaties, zoals de jeugdbewegingen of –clubs (18.2% 
vroeger lid), de vakbonden of andere beroepsverenigingen (16.1% vroeger lid), 
de gezinsverenigingen (12.0% vroeger lid) en de sportorganisaties of –clubs 
(9.2% vroeger lid).  
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TABEL 5: LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN (IN RIJPERCENTAGES) 

 Nooit lid Vroeger 
lid 

Passief lid Actief lid Bestuurs-
lid 

1. Milieu- of natuurvereniging 93.7 1.9 3.1 1.2 0.0 
2. Fanclub  98.9 0.6 0.2 0.3 0.0 
3. Vereniging die gehandicapten, 

bejaarden, kansarmen, … helpt 
84.9 2.4 6.3 5.7 0.8 

4. Mutualiteit 10.0 1.6 79.2 9.2 0.1 
5. Vereniging voor (amateur-) 

kunstbeoefening 
87.6 5.2 1.2 5.0 1.0 

6. Hobbyclub  86.8 4.4 1.5 7.0 0.4 
7. Vrouwenbeweging  77.1 10.0 5.6 6.1 1.2 
8. Socio-culturele vereniging 84.4 5.5 5.6 3.6 1.0 
9. Sportvereniging of –club 79.1 9.2 2.5 7.7 1.5 
10. Politieke vereniging of partij 91.6 2.6 4.2 0.9 0.6 
11. Religieuze of kerkelijke vereniging 87.0 3.2 3.4 5.6 0.8 
12. Wijk- of buurtcomité  94.7 2.1 0.8 1.8 0.5 
13. Vereniging die ijvert voor internationale 

vrede en voor ontwikkeling van derde 
wereld landen 

96.2 0.8 1.9 0.9 0.2 

14. Vakbond of beroepsvereniging 69.8 16.1 10.3 2.3 1.5 
15. Gemeentelijke adviesraad, schoolraad, 

… 
94.6 3.7 0.2 1.1 0.3 

16. Gezinsvereniging  79.9 12.0 6.4 1.4 0.3 
17. Groepering verbonden aan plaatselijk 

café 
91.7 4.4 0.7 2.7 0.4 

18. Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige 
brandweer, … 

86.7 4.6 7.2 1.4 0.1 

19. Vereniging voor gepensioneerden 58.4 2.8 18.3 18.2 2.3 
20. Witte comités 99.5 0.2 0.3 0.0 0.0 
21. Zelfhulpgroep  98.4 0.3 0.6 0.6 0.1 
22. Jeugdbeweging  80.0 18.2 0.3 1.3 0.2 

 

Om een beeld te krijgen van de verenigingen met de meeste actieve- en 
bestuursleden, werden de 22 verenigingen geordend volgens ledenaantal van 
groot naar klein (zie tabel 6). Er wordt in tabel 6 tevens een ordening van de 
organisaties gegeven volgens het aantal leden in het algemeen, dit is zowel 
het passief, actief als bestuurslidmaatschap.  
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TABEL 6: LIJST VAN VERENIGINGEN GEORDEND VOLGENS LEDENAANTALLEN 

 Actief of 
bestuurslid 

(%) 

 Passief, 
actief of 

bestuurslid 
(%) 

Vereniging voor gepensioneerden 20.5 Mutualiteit 88.5 
Mutualiteit 9.3 Vereniging voor gepensioneerden 38.9 
Sportvereniging of –club 9.2 Vakbond of beroepsvereniging 14.1 
Hobbyclub  7.4 Vrouwenbeweging  12.8 
Vrouwenbeweging  7.3 Vereniging die gehandicapten, 

bejaarden, kansarmen, … helpt 
12.7 

Vereniging die gehandicapten, 
bejaarden, kansarmen, … helpt 

6.5 Sportvereniging of –club  11.7 

Religieuze of kerkelijke vereniging 6.4 Socio-culturele vereniging 10.2 
Vereniging voor (amateur-) 
kunstbeoefening 

6.0 Religieuze of kerkelijke vereniging 9.8 

Socio-culturele vereniging 4.6 Hobbyclub  8.9 
Vakbond of beroepsvereniging 3.8 Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige 

brandweer, … 
8.7 

Groepering verbonden aan plaatselijk 
café 

3.1 Gezinsvereniging  8.1 

Wijk- of buurtcomité  2.3 Vereniging voor (amateur-) 
kunstbeoefening 

7.2 

Gezinsvereniging  1.7 Politieke vereniging of partij 5.7 
Politieke vereniging of partij 1.5 Milieu- of natuurvereniging 4.4 
Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige 
brandweer, … 

1.5 Groepering verbonden aan plaatselijk 
café 

3.9 

Jeugdbeweging  1.5 Wijk- of buurtcomité  3.2 
Gemeentelijke adviesraad, schoolraad, 
… 

1.4 Vereniging die ijvert voor 
internationale vrede en voor 
ontwikkeling van derde wereld 
landen 

3.0 

Milieu- of natuurvereniging 1.2 Jeugdbeweging  1.8 
Vereniging die ijvert voor 
internationale vrede en voor 
ontwikkeling van derde wereld landen 

1.1 Gemeentelijke adviesraad, 
schoolraad, … 

1.7 

Zelfhulpgroep  0.7 Zelfhulpgroep  1.3 
Fanclub  0.3 Fanclub  0.5 
Witte comités 0.0 Witte comités 0.3 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verenigingen voor gepensioneerden de 
meeste actieve- en bestuursleden hebben, met 20.5%. Verenigingen speciaal 
gericht op senioren kunnen dus op veel (actieve) bijval rekenen bij de 75-
jarigen. Daarna volgen de mutualiteiten en de sportverenigingen met ruim 
9% actieve en/of bestuursleden, alsook de hobbyclubs en 
vrouwenbewegingen met meer dan 7% actievelingen. Verenigingen die 
gehandicapten, bejaarden, … helpen, religieuze of kerkelijke verenigingen en 
verenigingen voor kunstbeoefening tellen meer dan 6% actieve leden. 
Politieke (partijen, adviesraden, wijkcomités) of sociale (vredesverenigingen, 
milieuverenigingen) kennen minder actief engagement van ouderen. Wanneer 
we de passieve leden erbij tellen, krijgen we een ietwat ander beeld te zien. 
Niet verwonderlijk, is vooral het lidmaatschap van mutualiteiten passief van 
aard. Ook de verenigingen voor gepensioneerden en de vakbonden tellen 
echter nog heel wat passieve leden.  

Vergeleken met de ganse bevolking (zie Elchardus, Hooghe & Smits, 1999) 
zijn de 75-jarigen veel vaker lid van gepensioneerdenverenigingen, religieuze 
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of kerkelijke verenigingen en verenigingen die minderbedeelden helpen. Niet 
verwonderlijk, zijn ze anderzijds veel minder lid van organisaties gebonden 
aan jongere leeftijdsgroepen, zoals de sportverenigingen, vakbonden en 
gezinsverenigingen.  

 

Op basis van de verhouding actieve en bestuursleden op het totaal aantal 
leden (zowel passief, actief als bestuurslid) kunnen we de zogenaamde ‘doe-
verenigingen’ onderscheiden. Dit zijn verenigingen, waarvan de leden zich 
hoofdzakelijk op actieve wijze engageren.  

 

TABEL 7: PERCENTAGE ACTIEVE LEDEN OP HET TOTAAL AANTAL LEDEN 

 Actieve leden op het totaal 
aantal leden (in %) 

Gemeentelijke adviesraad, schoolraad, … 85.1 
Hobbyclub  83.4 
Vereniging voor (amateur-) kunstbeoefening 82.4 
Jeugdbeweging  81.3 
Groepering verbonden aan plaatselijk café 80.8 
Sportvereniging of –club 78.6 
Wijk- of buurtcomité  73.3 
Religieuze of kerkelijke vereniging 65.6 
Vrouwenbeweging  56.5 
Vereniging voor gepensioneerden 52.8 
Zelfhulpgroep  51.4 
Fanclub  50.6 
Vereniging die gehandicapten, bejaarden, kansarmen, … helpt 50.5 
Socio-culturele vereniging 44.6 
Vereniging die ijvert voor internationale vrede en voor ontwikkeling van derde 
wereld landen 

36.2 

Milieu- of natuurvereniging 29.1 
Vakbond of beroepsvereniging 26.9 
Politieke vereniging of partij 26.5 
Gezinsvereniging  21.2 
Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige brandweer, … 16.4 
Mutualiteit 10.5 
Witte comités 0.0 

 

Uit tabel 7 valt duidelijk af te lezen dat bepaalde verenigingen veel meer door 
actief lidmaatschap worden gekenmerkt dan andere. Meer bepaald gaat het 
hier om de gemeentelijke adviesraden of schoolraden, de hobbyclubs, de 
verenigingen voor kunstbeoefening, de jeugdverenigingen6, de groeperingen 
verbonden een plaatselijke cafés, de sportverenigingen, de wijk- of 
buurtcomités en de religieuze of kerkelijke verenigingen. In eerder onderzoek 
bij Vlamingen tussen 18 en 75 jaar kwamen net dezelfde doe-verenigingen 
naar voren (Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). Blijkbaar kunnen deze 

                                          
6  Van het totaal van de 75-jarigen is uiteraard slechts een klein aantal lid van een 

jeugdvereniging, met name 1.8% (zie tabel 6). Van die 1.8% van de respondenten 
neemt meer dan 80% wel een actief lidmaatschap op, waarschijnlijk gaat het hier 
om vrijwilligerswerk in het kader van (volwassen begeleiding van) een 
jeugdvereniging. 
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verenigingen niet alleen bij de ouderen, maar ook in de ganse bevolking op 
een vrij actieve aanhang rekenen. Mutualiteiten, vakbonden, socio-politieke 
en socio-culturele verenigingen daarentegen hebben voornamelijk of alleszins 
veel meer passieve leden.  

 

3.3.1.2 Structuren binnen het lidmaatschap van verenigingen 

Binnen de vragenlijst beschikken we dus over 22 verschillende categorieën 
van verenigingen, maar het mag duidelijk zijn dat het relatief omslachtig is 
zoveel categorieën in een analyse te gebruiken.  

Daarom hebben we besloten de 22 verenigingen te hergroeperen in grotere 
gehelen. Om te beginnen deden we dat via een principale 
componentenanalyse. Met deze vorm van factoranalyse wilden we nagaan in 
hoeverre er een relatie bestaat tussen diverse vormen van lidmaatschap, en 
of er dus sprake is van onderliggende structuren binnen de diversiteit van 
lidmaatschappen. De analyse leverde drie dimensies op, die evenwel noch 
statistisch, noch inhoudelijk sterk bleken te zijn7. Er blijkt dus niet echt één 
of meer duidelijke structuren aanwezig te zijn. Over het algemeen stellen we 
wel vast dat er een positieve samenhang bestaat tussen de diverse soorten 
lidmaatschappen, wat betekent dat wie lid is van één organisatie ook een 
grotere kans heeft tegelijk lid te zijn van een andere organisatie. We vinden 
echter geen duidelijke groepen van organisaties die eenzelfde soort publiek 
aanspreken.  

De hergroepering werd daarom uitgevoerd op basis van inhoudelijke criteria 
(zie ook Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000). Een dergelijke classificatie kan 
op verschillende manieren worden geoperationaliseerd: op basis van de 
functies van de verenigingen, op basis van de soort activiteiten die de 
organisaties inrichten, op basis van de leeftijdsheterogene vs. 
leeftijdshomogene organisatie van de verenigingen, enz (zie ook Cutler & 
Danigelis, 1993). We hebben ervoor geopteerd de verenigingen te 
hergroeperen naargelang de levenssfeer waarmee ze bezig zijn.  

Ten eerste brengen we de gepensioneerdenverenigingen, de 
vrouwenverenigingen, de gezinsorganisaties en de socio-culturele 
verenigingen onder de noemer klassieke socio-culturele verenigingen. Een 
volgende groep zijn de sportverenigingen. Gezien vorig onderzoek (Elchardus, 
Huyse & Hooghe, 2000) aantoonde dat het lidmaatschap van 
sportverenigingen en caféclubs duidelijk samenhangt, en ook onze analyses 
in dezelfde richting wijzen (zie bijlage), nemen we de sport- en 
caféverenigingen samen. De caféclubs die in de enquête werden genoemd, 
houden zich onder meer bezig met typische cafésporten zoals biljart, darts, 
…, en dit verklaart wellicht de nauwe associatie met sportverenigingen. 

                                          
7  De resultaten van deze analyse zijn als bijlage weergegeven. 
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Verder leek het ons verantwoord de hobbyclubs en de verenigingen voor 
kunstbeoefening te hergroeperen rond de noemer creatieve verenigingen. De 
leden van politieke partijen, van wijk- en buurtcomités, van gemeentelijke 
adviesraden, van mutualiteiten en vakbonden werden samengebracht onder 
de noemer politieke en belangenbehartigingsverenigingen. Tenslotte hielden 
we nog een aantal meer sociaal getinte verenigingen over. Een eerste groep 
sociale verenigingen noemden we de caritatieve verenigingen, waaronder de 
verenigingen die gehandicapten, bejaarden, … helpen, het Rode Kruis, de 
vrijwillige brandweer, de jeugdbewegingen en de zelfhulpgroepen vallen. De 
tweede groep sociale organisaties richt zich meer op een ‘breder’ doel, op 
algemene maatschappelijke idealen, met name de milieu- en 
natuurverenigingen, vredesverenigingen, derdewereldverenigingen en 
religieuze verenigingen (of de algemene sociale verenigingen).  

Op deze wijze blijven er zes groepen verenigingen over (zie tabel 8), waarvan 
het zinvol is die in een analyse te gebruiken. Voor elk van de groepen 
beschikken we ook over voldoende leden om een gegronde analyse te kunnen 
uitvoeren. We merken de sterke aanwezigheid van de klassieke socio-
culturele verenigingen: meer dan een vierde van de 75-jarigen is actief 
betrokken bij een dergelijke organisatie. Ook de politieke en 
belangenbehartigingsverenigingen (14.7%), de creatieve verenigingen (11.8%) 
en de sportverenigingen (10.8%) kennen een vrij grote actieve aanhang. De 
sociale verenigingen, zij het de caritatieve of de meer algemene sociale 
verenigingen, hebben het minst aantal actieve leden (rond de 8%).  

 

TABEL 8: ACTIEF LIDMAATSCHAP VAN SOORTEN VERENIGINGEN, IN HET ALGEMEEN EN VOLGENS SEKSE 

(IN PERCENTAGES) 

 Totaal  Mannen  Vrouwen  
Klassieke socio-culturele verenigingen (**) 26.0 22.6 28.9 
Politieke- en belangenbehartigingsverenigingen (***) 14.7 18.3 11.5 
Creatieve verenigingen (n.s.) 11.8 13.6 10.3 
(Café-)sportverenigingen (***) 10.8 16.2 6.2 
Caritatieve verenigingen (n.s.) 8.4 7.5 9.1 
Algemene sociale verenigingen (n.s.) 8.2 8.6 7.8 

Significantieniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; n.s.: niet significant. 

 

Vrouwelijke bejaarden zijn significant meer lid van de klassieke socio-
culturele verenigingen (gezien het feit dat vrouwenverenigingen ook onder 
deze categorie vallen, is dit niet verwonderlijk), terwijl mannelijke 75-jarigen 
meer lid zijn van politieke- en belangenbehartigingsverenigingen en 
sportorganisaties. Dit is consistent met ander onderzoek waar eveneens werd 
geconstateerd dat vrouwen significant minder lid zijn van sportverenigingen, 
bestuursorganisaties, vakbonden en andere professionele verenigingen 
(Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). Er zijn geen geslachtsverschillen wat het 
lidmaatschap van de creatieve en sociale verenigingen betreft. 
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We beschikken dus reeds over een aantal mogelijke operationaliseringen van 
participatie aan het verenigingsleven. Hoewel het om zeer nuttige 
operationaliseringen gaat, lenen ze zich minder goed tot statistische analyse. 
Ideaal daarvoor is de aanwezigheid van continue variabelen. Daarom werd op 
het lidmaatschap van het verenigingsleven een princalsanalyse8 gevoerd. De 
22 verenigingen werden beschouwd als ordinale variabelen. We 
veronderstellen dus dat geen lidmaatschap (1) lager is dan een passief 
lidmaatschap (2), dat dit lager is dan een actief lidmaatschap (3) en dat het 
bestuurslidmaatschap (4) het hoogste is. We kunnen dit doen ook omdat de 
vraag naar het lidmaatschap op deze manier is bevraagd. Wanneer iemand 
een actief lidmaatschap en een bestuurslidmaatschap had in één bepaalde 
soort vereniging, kreeg deze persoon een code 4 (bestuurslid) op deze 
vereniging. Om te onderzoeken welke onderlinge relaties er bestaan binnen 
een groep van variabelen die ordinaal gedefinieerd zijn, is het aangewezen de 
techniek princals toe te passen. Omdat het onze bedoeling was een algemene 
participatiemaat te construeren werden in eerste instantie alle verenigingen 
in de analyse betrokken en op één component ‘geforceerd’. De 
componentladingen worden weergegeven in tabel 9. 

 

TABEL 9: COMPONENTLADINGEN PRINCALSANALYSE HUIDIG LIDMAATSCHAP 

Princals lidmaatschap Ladingen 
Vredesvereniging of vereniging voor ontwikkelingshulp 0.657 
Jeugdbeweging 0.586 
Gezinsvereniging  0.549 
Religieuze of kerkelijke vereniging 0.543 
Vereniging die gehandicapten, bejaarden, … helpt 0.527 
Socio-culturele vereniging 0.500 
Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 0.492 
Groepering verbonden aan plaatselijk café 0.465 
Vereniging voor kunstbeoefening 0.424 
Vereniging voor gepensioneerden 0.384 
Vakbond, beroepsvereniging, … 0.368 
Vrouwenbeweging  0.333 
Wijk-of buurtcomité 0.331 
Politieke partij of vereniging 0.273 
Zelfhulpgroep 0.271 
Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige brandweer, … 0.199 
Sportvereniging of -club 0.177 
Hobbyclub  0.167 
Milieu-of natuurvereniging 0.154 
Mutualiteit 0.142 
Witte comités 0.096 
Fanclub 0.024 

 

Bij de beslissing welke verenigingen voldoende op de dimensie laden, wordt 
als richtlijn gehanteerd dat enkel die verenigingen bij de dimensie horen die 
een componentlading vertonen die minstens de helft is van de hoogste 
componentlading op die dimensie (0.657/2=0.329). Hierdoor vallen een groot 

                                          
8  Categorische principale componentenanalyse 

[18] 



aantal verenigingen weg die niet tot deze component behoren, namelijk de 
politieke partijen of verenigingen; de zelfhulpgroepen; het Rode Kruis, de 
vrijwillige brandweer, …; de sportverenigingen of –clubs; de hobbyclubs; de 
milieu- of natuurverenigingen; de mutualiteiten; de witte comités en de 
fanclubs.  

Omdat zo veel verenigingen wegvielen, deden we de princalsanalyse over, 
ditmaal ‘geforceerd’ op twee dimensies. Uit de analyse lieten we de 
verenigingen weg die minder dan 2% leden kennen, namelijk de witte 
comités, de fanclubs, de zelfhulpgroepen, de jeugdbewegingen en de 
gemeentelijke advies- en schoolraden. Verder waren er twee verenigingen die 
zeer zwak laadden op de twee dimensies, de milieu- en natuurverenigingen 
en de hobbbyclubs. Deze werden ook uit de analyse gehaald. 

 

TABEL 10: COMPONENTLADINGEN PRINCALSANALYSE HUIDIG LIDMAATSCHAP IN TWEE DIMENSIES 

   
Vredesvereniging -0.597 -0.346 
Vereniging die gehandicapten, bejaarden, … helpt  -0.554 -0.219 
Socio-culturele vereniging -0.544 0.093 
Religieuze vereniging -0.525 -0.103 
Gezinsvereniging -0.516 -0.390 
Vereniging voor kunstbeoefening  -0.451 0.080 
Gepensioneerdenvereniging -0.442 0.095 
Vrouwenbeweging  -0.343 -0.337 
Politieke vereniging of partij -0.319 0.548 
Rode Kruis, vrijwillige brandweer, … -0.134 0.455 
Vakbond, beroepsvereniging -0.399 0.449 
Mutualiteit -0.175 0.384 
Sportvereniging  -0.178 0.326 
Wijk- of buurtcomité -0.306 0.315 
Cafévereniging -0.259 0.266 
Eigenwaarde  0.180 0.105 

 

De eerste dimensie groepeert sociale en culturele verenigingen, sociaal-
culturele organisaties in de ruime zin van het woord (meer ‘zachte’ of 
expressieve verenigingen). De tweede dimensie bundelt de politieke-, 
arbeidsgebonden- en sportverenigingen (meer ‘harde’ of instrumentele 
verenigingen).  

Om een interpretatie te kunnen geven aan deze dimensie, moeten we kijken 
naar de categoriecoördinaten van de oorspronkelijke categorieën op deze 
dimensies (tabellen 11 en 12). Princals vertelt immers niet alleen het een en 
ander over de relaties tussen de variabelen door middel van de 
componentladingen, maar ook over de relaties binnen een variabele door 
middel van de categoriecoördinaten.  
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TABEL 11: CATEGORIECOÖRDINATEN PRINCALSANALYSE OP ALGEMENE SOCIAAL-CULTURELE 

VERENIGINGEN 

 Geen lid Passief lid Actief lid Bestuurslid 
Vredesvereniging -0.07 1.02 1.39 13.89 
Vereniging die gehandicapten, … helpt -0.12 0.23 0.76 6.98 
Gezinsvereniging -0.08 0.51 0.91 10.81 
Religieuze vereniging -0.14 0.32 1.26 5.12 
Socio-culturele vereniging -0.11 0.29 0.85 5.06 
Gepensioneerdenvereniging -0.20 0.03 0.32 2.60 
Vrouwenbeweging -0.08 0.00 0.49 3.93 
Vereniging voor kunstbeoefening -0.09 1.06 0.65 3.18 

 

De dimensies beschrijven de aard en intensiteit van het lidmaatschap aan de 
algemene sociaal-culturele verenigingen enerzijds, sportieve, politieke en 
professionele verenigingen anderzijds. Het lidmaatschap aan verenigingen 
kan als een continuüm worden beschouwd met aan het ene uiteinde de non-
participatie en aan het andere uiteinde de bestuurlijke deelname aan de 
verschillende soorten verenigingen. Daartussenin liggen dan het passief en 
vervolgens het actief lidmaatschap. 

 

TABEL 12: CATEGORIECOÖRDINATEN PRINCALSANALYSE SPORTIEVE, POLITIEKE EN PROFESSIONELE 

VERENIGINGEN 

 Geen lid Passief lid Actief lid Bestuurslid 
Politieke partij of vereniging -0.13 1.23 4.27 4.86 
Vakbond, beroepsvereniging -0.18 0.36 2.72 3.34 
Wijk- of buurtcomité -0.08 1.05 2.53 4.42 
Rode Kruis, vrijwillige brandweer, … -0.06 -0.05 3.86 7.25 
Sportvereniging -0.14 1.04 0.90 2.33 
Mutualiteit -0.40 0.07 1.16 1.11 
Cafévereniging -0.05 -0.39 1.37 4.30 

 

In tabel 13 zien we dat er geen geslachtsverschillen zijn wat de (intensiteit 
van) participatie aan de algemene sociaal-culturele verenigingen betreft. 
Consistent met de eerder gerapporteerde verschillen, zijn mannen wel vaker 
en actiever betrokken in sportieve, politieke en professionele verenigingen.  

 

TABEL 13: GEMIDDELDE SCORES OP PARTICIPATIEDIMENSIES, VOLGENS SEKSE  

 Mannen Vrouwen 
Algemene sociaal-culturele verenigingen (n.s.) 0.03 -0.03 
Sportieve, politieke en professionele verenigingen (***) 0.22 -0.17 

Significantieniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; n.s.: niet significant. 

 

We kunnen dus twee maten construeren die de intensiteit van het 
lidmaatschap in rekening brengen. Omdat we op deze manier echter veel 
soorten verenigingen verliezen, en we bovendien het vorige lidmaatschap van 
de respondenten buiten beschouwing laten, hebben we er tenslotte ook nog 
voor geopteerd een algemene gesommeerde maat te maken. Voor elk van de 
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22 verenigingen kreeg de antwoordcategorie ‘geen lidmaatschap’ een score 0, 
het vroeger lidmaatschap een score 1, het passief lidmaatschap een score 2, 
het actief lidmaatschap een score 3 en het bestuurslidmaatschap een score 
van 4. Deze scores werden dan voor elke respondent opgeteld, zodat we een 
schaal bekomen die loopt van minimum 0 (lid van geen enkele soort 
vereniging) tot maximum 88 (22 x (score) 4, of bestuurslid van alle bevraagde 
soorten verenigingen).9 Op die manier wordt de participatie in alle soorten 
verenigingen evenwaardig beschouwd. Het nadeel hiervan is evenwel dat men 
zo veronderstelt dat alle verenigingen dezelfde effecten hebben, en dat het 
dus in principe niet echt uitmaakt in welke soort verenigingen de 
respondenten actief zijn. In latere analyses zullen we de verschillende 
geconstrueerde maten evenwel met elkaar kunnen vergelijken, en nagaan of 
de participatie an sich dan wel de participatie in bepaalde soorten 
verenigingen bepalend is voor het welzijn van 75-jarigen.  

 

3.3.1.3 Tijd besteed aan het verenigingsleven 

We hebben niet alleen gevraagd naar de betrokkenheid van 75-jarigen in het 
verenigingsleven, maar ook gepeild naar de tijd die de betrokkenen per week 
spendeerden aan verenigingen. Diegenen die lid zijn van een vereniging 
besteden gemiddeld 4 uur 32 per week aan activiteiten van de vereniging(en). 
Berekend over de totale bevolking, dus ook met diegenen die geen lid zijn, 
bedraagt de gemiddelde tijd gespendeerd aan het verenigingsleven bijna 2 
uur per week.  

 

TABEL 14: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN VERENIGINGSLEVEN 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan verenigingsleven Gemiddelde  
Participanten 4:32 
Iedereen 1:56 

 

In onderstaande tabel kunnen we deze cijfers met de ganse Vlaamse 
bevolking vergelijken (zie Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). Bekeken over 
de participanten en non-participanten heen, merken we amper verschillen in 
de tijd gespendeerd aan het verenigingsleven tussen de gehele bevolking en 
de 75-jarigen. Er wordt zowel bij de bevolking als bij de ouderen gemiddeld 
zo’n 2 uur aan het verenigingsleven gespendeerd.  

 

                                          
9  Gemakkelijkheidhalve werden de geobserveerde scores omgezet naar een schaal 

die van 0 tot 100 loopt. 
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TABEL 15: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN VERENIGINGSLEVEN, 1998 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan verenigingsleven Gemiddelde  
Participanten 6:38 
Iedereen 2:00 

 

Er zijn wel verschillen te vinden wat de participanten betreft. De 
participerende bevolking in haar geheel spendeert meer tijd aan het 
verenigingsleven dan de participerende 75-jarigen, zelfs zo’n twee uur meer. 

 

3.3.1.4 Indicatoren participatie aan het verenigingsleven 

Tot slot geven we de weerhouden participatiekenmerken in een 
samenvattende tabel. 

 

TABEL 16: PARTICIPATIEKENMERKEN OP EEN RIJ 

  
Al dan niet  
• actief lid van minstens één vereniging 

 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.45) 

Aantal verenigingen waarvan 
• actief lid 

 
Minimum: 0; maximum: 12; gemiddelde: 0.96 

  
Al dan niet actief lid van  
• klassieke socio-culturele vereniging 
 
• politieke en belangenbehartigingsvereniging 
 
• creatieve vereniging 
 
• (café-)sportvereniging 
 
• caritatieve vereniging 
 
• algemene sociale vereniging 
 

 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.26) 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.15) 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.12) 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.11) 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.08) 
Dummy: 0=geen lid, 1= actief- of bestuurslid 
(gemiddelde: 0.08) 

  
Princalsmaat op  
• sociaal-culturele verenigingen 
 
• sportieve, politieke en professionele 

verenigingen 

 
Minimum: -0.42; maximum: 21.93; 
gemiddelde: -0.00 
Minimum: -0.82; maximum: 8.80; gemiddelde: 
0.01 

  
Gesommeerde maat participatie in 
verenigingsleven 

Somschaal van 0 tot 100 (minimum: 0.00; 
maximum: 59.09; gemiddelde: 8.33) 

  
Tijd besteed aan het verenigingsleven  Minimum: 0:00 ; maximum: 40:00; 

gemiddelde: 1:56 

 

3.3.2 Levensbeschouwelijke participatie  

De levensbeschouwelijke betrokkenheid is ook een belangrijke vorm van 
participatie. Onderzoek toonde reeds meermaals aan dat personen die de 
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kaders van de levensbeschouwing verlaten, zich zowel persoonlijk als 
maatschappelijk onbehaaglijker voelen. Religieuze onverschilligheid blijkt in 
sterke mate tot zingevingsproblemen te leiden, die zich vertalen in 
onbehagen (Elchardus & Siongers, 2001; Stevens & Elchardus, 2001).  

Hoewel religieuze betrokkenheid doorgaans als een belangrijke predictor van 
verenigingsparticipatie en vrijwilligersengagement wordt beschouwd (zie De 
Hart & Dekker, 2000; Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001; Bekkers & De 
Graaf, 2002), opteren we er in dit deelrapport voor deze ook als een vorm van 
sociale participatie te beschouwen. Onderzoek wees immers uit dat de relatie 
tussen levensbeschouwelijke (zie religieuze) participatie en levenssatisfactie 
sterker wordt met de leeftijd. Naarmate mensen ouder worden, kunnen 
religie en levensbeschouwing dus belangrijker worden. In die mate zelfs dat 
sommige onderzoeken over alle mogelijke participatievormen (in het 
verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, …) heen, enkel van de 
levensbeschouwelijke betrokkenheid en kerkgang een positieve invloed op 
het welzijn van ouderen constateren (Cutler & Danigelis, 1993).  

 

TABEL 17: LEVENSBESCHOUWING, IN HET ALGEMEEN EN VOLGENS SEKSE (IN KOLOMPERCENTAGES; 

N=1435; Χ²=41.56; DF=3; P=0.000) 

 Totaal Mannen  Vrouwen  
Praktiserend christelijk / katholiek 36.3 29.8 41.9 
Niet-praktiserend christelijk / katholiek 50.7 52.1 49.5 
Vrijzinnig of andersgelovig 6.1 7.6 4.8 
Ongelovig of onverschillig 6.9 10.5 3.9 

 

In tabel 17 wordt de levensbeschouwelijke betrokkenheid van 75-jarigen 
weergegeven. De tabel combineert de levensbeschouwelijke zelfidentificatie 
met de mate van levensbeschouwelijke participatie (in de praktijk komt dit 
overeen met de mate van kerkgang). De grote meerderheid (87%) van de 
respondenten omschrijft zichzelf als christelijk en/of (vooral) katholiek. De 
helft van de 75-jarigen is gelovig maar niet kerks (neemt nooit of slechts 
uitzonderlijk deel aan levensbeschouwelijke plechtigheden), meer dan een 
derde is gelovig en kerks (neemt regelmatig tot minstens 1 keer per week deel 
aan levensbeschouwelijke plechtigheden). Zo’n 6% noemt zich vrijzinnig of 
andersgelovig, bijna 7% is ongelovig of onverschillig. Uit tabel 17 blijkt ook 
dat vrouwen significant meer kerks praktiserend zijn dan mannen. Niet 
minder dan 41.9% van de vrouwelijke 75-jarigen stelt regelmatig tot 
wekelijks een religieuze plechtigheid bij te wonen, ten opzichte van nagenoeg 
30% bij de mannen. De mannelijke 75-jarigen noemen zich dan weer vaker 
ongelovig of onverschillig dan de vrouwen.  

Vergeleken met de ganse bevolking (zie Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000) 
zijn er onder de 75-jarigen veel meer praktiserende christelijken en 
katholieken (zo’n 12% meer) en iets meer niet-praktiserende 
christelijken/katholieken (2% meer). Dit in het nadeel van de 
vrijzinnigen/andersgelovigen (3% minder), maar vooral van de ongelovigen en 
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onverschilligen (11% minder). De 75-jarigen blijken de kaders van de 
levensbeschouwing dus minder te hebben verlaten.  

 

3.4 Vrijwilligerswerk 

Zoals reeds gesteld ging de aandacht in dit onderzoek niet alleen naar het 
formele lidmaatschap van organisaties, maar ook naar het vrijwilligerswerk, 
dat niet noodzakelijk in formeel- of verenigingsverband verloopt, maar 
waarvan we kunnen aannemen dat het eveneens een belangrijke sociaal 
integratieve functie vervult. Onderzoek wees uit dat ouderen die zich als 
vrijwilliger inzetten, hogere graden van levenssatisfactie, welbehagen en 
geluk vertoonden, een betere gezondheid hadden, en minder kans hadden tot 
het ontwikkelen van depressieve, angstige symptomen en een vereenzaamd 
leven (Cutler & Danigelis, 1993; Morrow-Howell, 2000; Wilson, 2000).  

Vrijwilligerswerk kan worden gedefinieerd als een activiteit die vrijwillig en 
onbezoldigd wordt verricht ten behoeve van anderen of van de samenleving, 
zonder dat een specifieke socio-affectieve band eraan ten grondslag ligt (de 
vrijwilliger en de betrokkenen kennen elkaar niet noodzakelijk), en die plaats 
vindt in min of meer georganiseerd verband. De respondenten konden op een 
lijst met 12 verschillende soorten vrijwilligerswerk aangeven of ze er al dan 
niet aan deelnamen.  

 

TABEL 18: DEELNAME AAN HET VRIJWILLIGERSWERK (IN RIJPERCENTAGES) 

 Ja Neen 
1. Functie in het bestuur van een vereniging 7.6 92.4 
2. Ziekenbezoek 6.6 93.4 
3. Klusjes opknappen voor zieken (vb. boodschappen doen) 6.2 93.8 
4. Medewerking in socio-culturele organisaties (vb. musea, Rode 

Kruis) 
2.7 97.3 

5. Rusthuiswerking 2.5 97.5 
6. Uitstappen begeleiden voor mindervaliden 2.3 97.7 
7. Buurtwerking voor minder mobiele senioren 2.3 97.7 
8. Vertegenwoordiging in de seniorenraad 2.1 97.9 
9. Medewerking aan gemeentelijke acties (vb. 11.11.11-actie) 1.9 98.1 
10. Vertegenwoordiging in de cultuurraad 1.6 98.4 
11. Medewerking aan andere acties (vb. Levenslijn) 1.3 98.7 
12. Medewerking onthaal vreemdelingen 0.8 99.2 
Totaal 17.8 82.2 

 

Niet minder dan 18% van de 75-jarigen participeert aan het vrijwilligerswerk. 
Dit is een hoog percentage en bewijst dat een belangrijk deel van de 75-
jarigen zich (pro)actief inzet voor hun medemensen en de samenleving. De 
meest frequente vormen van vrijwilligerswerk zijn het zetelen in het bestuur 
van een vereniging, het ziekenbezoek en het opknappen van klusjes voor 
zieken (bv. boodschappen doen). Het onthaal van vreemdelingen en andere 
dan gemeentelijke acties (zoals Levenslijn) kunnen op de minste actieve 
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medewerking van de ouderen rekenen. Zo’n 20% van de mannen neemt deel 
aan het vrijwilligerswerk, tegenover 15.5% van de vrouwen.  

 

TABEL 19: VRIJWILLIGERSWERK ONDER VLAAMSE BEVOLKING, 1998, NAAR LEEFTIJD (IN 

PERCENTAGES; Χ²=6.20; DF=2; P=0.05) 

Vrijwilligerswerk % 
18-35-jarigen 20.0 
36-55-jarigen 22.4 
56-75-jarigen 15.7 
Totaal 19.7 

 

In de totale bevolking (bevraagd in 1998 voor het middenveldonderzoek) 
merken we een iets hogere deelname aan het vrijwilligerswerk, namelijk bijna 
20%. In tabel 19 zien we dat de betrokkenheid in het vrijwilligerswerk 
(lichtjes) daalt in de oudste leeftijdscategorie. Dit leeftijdsverschil verdwijnt 
echter wanneer men met de invloed van andere factoren rekening houdt. 
Gecontroleerd voor de opleiding en het geslacht, zijn er met andere woorden 
geen leeftijdsverschillen te constateren in het engagement in het 
vrijwilligerswerk, net zoals dat het geval was voor de participatie aan het 
verenigingsleven (Elchardus, Hooghe & Smits, 2000; Waege & Agneessens, 
2001).  

 

TABEL 20: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP VRIJWILLIGERSWERK 

 Ladingen  
Uitstappen begeleiden voor minder-validen 0,709 
Medewerking onthaal vreemdelingen 0,671 
Medewerking aan andere acties (vb Levenslijn) 0,661 
Vertegenwoordiging in de seniorenraad 0,643 
Vertegenwoordiging in de cultuurraad 0,641 
Medewerking aan gemeentelijke acties (vb 11-11-11-actie) 0,631 
Buurtwerking voor minder mobiele senioren 0,630 
Rusthuiswerking 0,533 
Ziekenbezoek 0,529 
Medewerking in socio-culturele organisaties (vb musea, Rode Kruis) 0,525 
Klusjes opknappen voor zieken (vb boodschappen doen) 0,514 
Functie in bestuur van een vereniging 0,510 

Eigenwaarde 4.372 
% verklaarde variantie 36.429 

 

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat alle vormen van vrijwilligerswerk 
onderling samenhangen. We vinden één sterke dimensie die de participatie 
aan het vrijwilligerswerk beschrijft terug. 75-jarigen die uitstappen 
begeleiden voor minder-validen hebben bijvoorbeeld meer kans ook mee te 
werken aan gemeentelijke acties voor het goede doel of aan ziekenbezoeken. 
Ouderen die zich inzetten voor vrijwilligerswerk hebben dus meer kans zich 
op verschillende terreinen te bewegen. Eenmaal ze de stap naar het 
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vrijwilligerswerk hebben gezet, zullen ze er zich hoogstwaarschijnlijk op 
meerdere manieren engageren.  

 

TABEL 21: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN VRIJWILLIGERSWERK 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan vrijwilligerswerk Gemiddelde  
Participanten 3:53 
Iedereen 0:34 

 

In tabel 21 wordt de gemiddelde tijd gespendeerd aan het vrijwilligerswerk 
gepresenteerd. De vrijwilligers besteden per week gemiddeld 3 uur 53 aan 
het vrijwilligerswerk. Wanneer we dit beschouwen over alle 75-jarigen heen, 
komen we op een gemiddelde van ruim een half uur per week.  

 

TABEL 22: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN VRIJWILLIGERWERK, 1998 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan vrijwilligerswerk  Gemiddelde  
Participanten 3:36 
Iedereen 0:42 

 

Als we deze cijfers met de Vlaamse bevolking vergelijken (zie Elchardus, 
Hooghe & Smits, 1999), merken we amper verschillen in de tijd gespendeerd 
aan het vrijwilligerswerk tussen de gehele bevolking en de 75-jarigen. Er 
wordt zowel bij de bevolking als bij de ouderen in het algemeen ruim een half 
uur, en specifiek onder de participanten meer dan drie uur en half, aan het 
vrijwilligerswerk gespendeerd. Terwijl we bij het verenigingsleven een 
sterkere betrokkenheid van de Vlaamse bevolking opmerkten, is dit voor het 
vrijwilligerswerk dus zeker niet het geval.  

 

3.5 Zorgverlening in het eigen netwerk 

Het bieden van hulp en zorg in het eigen netwerk is een laatste vorm van 
maatschappelijke participatie. Het gaat hierbij onder meer om de zorg voor 
hulpbehoevende familieleden, vrienden, buren en het bieden van verzorging 
aan kinderen of kleinkinderen. In tegenstelling tot het vrijwilligerswerk 
bestaat hier meestal wel een socio-affectieve band tussen de zorgverlener en 
de betrokkenen. Ook deze zorgverlening heeft een belangrijke 
maatschappelijke functie, die vaak wordt verwaarloosd in het traditionele 
participatieonderzoek (zie Morrow-Howell, 2000).  

 

TABEL 23: ZORGVERLENING IN HET EIGEN NETWERK (IN RIJPERCENTAGES) 

 Ja Neen 
Hulp/zorg en/of kinderopvang eigen netwerk 21.0 79.0 
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Meer dan een vijfde van de respondenten stelt wel eens zieke, gehandicapte 
of bejaarde familieleden, kennissen of buren te helpen en/of te verzorgen, of 
kleine kinderen uit de buurt, kennissenkring of familie op te vangen (22% 
van de mannen t.o.v. 20% van de vrouwen).  

We kunnen deze resultaten niet echt vergelijken met de gehele bevolking. In 
het middenveldonderzoek (Elchardus, Hooghe & Smits, 1999) werd de hulp 
of participatie in het eigen netwerk in twee aparte vragen gesteld: ten eerste 
de hulp aan of verzorging van zieke of bejaarde familieleden, vrienden, 
buren, etc., en vervolgens de opvang van kleine kinderen uit de familie, 
buurt, enz. Hoewel in de vraagstelling net dezelfde verwoordingen werden 
gebruikt, geeft dit duidelijk andere resultaten. In het totaal stelt 25.1% van 
de Vlamingen aan hulp of verzorging te doen, en 18.7% van de 66-75-jarigen. 
Kinderopvang wordt door niet minder dan 38.1% van de Vlamingen gedaan 
en zelfs 42.1% van de 66-75-jarigen. Als we de twee vormen van participatie 
in het eigen netwerk samennemen, merken we dat 51.5% van de Vlamingen 
zich op de een of andere manier inzet voor anderen en 50.5% van de 66-75-
jarigen (Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). Dit is een pak meer dan de 21% 
die we bij de 75-jarigen uit dit onderzoek terugvinden.  

Misschien is dit te wijten aan de dubbele vraagstelling, waardoor 
respondenten zich meer bewust zouden kunnen worden van wat ze allemaal 
in het eigen netwerk doen. We kunnen ons immers moeilijk inbeelden dat de 
participatie in het eigen netwerk op die paar jaar tijd dermate zou gedaald 
zijn. Anderzijds zou het echter ook deels kunnen liggen aan een verschillende 
graad van hulpverlening tussen de ouderen onderling. In het 
middenveldonderzoek zien we bijvoorbeeld dat de leeftijdscategorie 56-65-
jarigen zich veel meer inzet voor hulpverlening dan de 66-75-jarigen 
(Elchardus, Hooghe & Smits, 1999). In Nederlands onderzoek stelde men 
verder vast dat in de leeftijdscategorie 75-84 jaar er een enorme daling in de 
hulpverlening is te constateren ten opzichte van de 65-74-jarigen (De Klerk & 
Eijsink, 1998). Misschien kan de leeftijd van 75 jaar dan ook als een soort 
scharnierpunt in de hulpverlening in het eigen netwerk worden beschouwd, 
waarna men zich veel minder gaat inzetten.  

 

TABEL 24: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN ZORGVERLENING 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan zorgverlening Gemiddelde  
Participanten 8:09 
Iedereen 1:12 

 

Bekijken we dan nu de tijd die de respondenten aan deze zorgverlening 
besteden. De 75-jarigen die hulp verlenen aan zieken, bejaarden en 
gehandicapten of die instaan voor kinderopvang, besteden daaraan per week 
gemiddeld zo’n 8 uur. Bekeken over de totale bevolking, wordt er 1 uur 12 
aan deze zorg of opvang besteed. 
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TABEL 25: GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN ZORGVERLENING, 1998 

Gemiddelde tijd gespendeerd aan Gemiddelde  
Participanten 5:25 
Iedereen 1:12 

 

Vergeleken met de Vlaamse bevolking (zie Elchardus, Hooghe & Smits, 
1999), merken we eveneens dat er in het algemeen ruim een uur aan hulp en 
zorgverlening in het eigen netwerk wordt besteed. De participerende of 
zorgverlenende 75-jarigen besteden daarentegen veel meer tijd in het eigen 
netwerk dan de ganse bevolking (gemiddeld bijna 3 uur meer). Wanneer de 
respondenten dus instaan voor zorg in het eigen netwerk, neemt dit relatief 
veel tijd in beslag.  

 

3.6 Samenhang tussen de verschillende participatievormen 

We kunnen ons tot slot afvragen of de participatie aan de verschillende 
soorten netwerken onderling samenhangt, en of ouderen deze vormen van 
participatie dus eerder cumuleren dan wel compenseren.  

 

TABEL 26: COMPONENTLADINGEN PRINCALSANALYSE OP INTEGRATIE AAN FORMELE NETWERKEN 

  
Intensiteit lidmaatschap verenigingsleven 10 0.751 
Vrijwilligerswerk  0.724 
Levensbeschouwelijke participatie  0.640 
Zorgverlening in eigen netwerk 0.457 
Eigenwaarde  0.427 

 

In bovenstaande tabel zien we dat de verschillende vormen onderling 
inderdaad sterk samenhangen. Alle vormen van maatschappelijke 
participatie laden immers op dezelfde dimensie. Ouderen die zich actief 
inzetten voor het verenigingsleven hebben dus meer kans ook actief te zijn in 
het vrijwilligerswerk, levenbeschouwelijke plechtigheden en de zorgverlening.  

 

                                          
10  Voor de princalsanalyse werd de algemene gesommeerde maat van (de intensiteit 

van) het lidmaatschap aan verenigingen gebruikt, opgedeeld in drie (ongeveer) 
gelijke groepen.  
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TABEL 27: CATEGORIECOÖRDINATEN INTEGRATIE IN FORMELE NETWERKEN 

  
Nooit deelname levensbeschouwelijke plechtigheden -0.83 
Lage intensiteit verenigingen -0.76 
Uitzonderlijk deelname levensbeschouwelijke plechtigheden -0.38 
Geen vrijwilligerswerk -0.34 
Middelmatige intensiteit verenigingen -0.30 
Geen zorgverlening in eigen netwerk -0.24 
Regelmatig deelname levensbeschouwelijke plechtigheden 0.19 
Zorgverlening in eigen netwerk 0.87 
Minstens 1 keer per week deelname levensbeschouwelijke plechtigheden 0.99 
Hoge intensiteit verenigingen 1.07 
Vrijwilligerswerk  1.57 

 

Tabel 27 laat zien dat de participatie aan formele netwerken op een 
continuüm kan worden geplaatst, met aan de ene zijde diegenen die niet of 
slechts matig geïntegreerd zijn in dergelijke netwerken, aan de andere zijde 
diegenen die er (zeer) actief in betrokken zijn. Hulp in eigen netwerk, 
vrijwilligerswerk, levensbeschouwelijke participatie en participatie aan het 
verenigingsleven sluiten elkaar dus niet uit, wel integendeel.  

 

TABEL 28: GEMIDDELDE SCORES OP INTEGRATIE IN FORMELE NETWERKEN, VOLGENS SEKSE  

 Mannen Vrouwen 
Integratie in formele netwerken (n.s.) -0.01 0.01 

Significantieniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; n.s.: niet significant. 

 

In tabel 28 zien we voorts geen verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke 
75-jarigen. Vrouwen blijken in gelijke mate geïntegreerd te zijn in of te 
participeren aan de formele netwerken als mannen. 

 

TABEL 29: INTEGRATIE IN AANTAL SOORTEN FORMELE NETWERKEN 

Geïntegreerd in formeel netwerk % 
Neen 33.8 
In 1 soort 29.9 
In 2 soorten  21.8 
In 3 soorten 11.6 
In alle soorten 3.0 

 

Kijken we dan naar de percentages participerenden in de netwerken. 66.2% 
van de ouderen participeert op de een of andere manier (64.8% van de 
mannen t.o.v. 67.4% van de vrouwen). Bijna 30% van de 75-jarigen houdt 
het op één soort netwerk, terwijl nagenoeg 22% twee soorten combineert. 
Zo’n 15% tenslotte is in minstens 3 soorten actief. Welke combinaties komen 
dan vooral voor? 
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TABEL 30: COMBINATIES DEELNAME VORMEN VAN FORMEEL NETWERK 

Geïntegreerd in formeel netwerk % 
Neen 33.8 
Enkel actief lidmaatschap 14.1 
Enkel levensbeschouwelijke participatie  10.0 
Enkel vrijwilligerswerk 1.0 
Enkel zorgverlening 4.8 
Actief lidmaatschap en levensbeschouwelijke participatie  10.3 
Actief lidmaatschap en vrijwilligerswerk 3.4 
Actief lidmaatschap en zorgverlening 3.9 
Levensbeschouwelijke participatie en vrijwilligerswerk 1.2 
Levensbeschouwelijke participatie en zorgverlening  2.2 
Vrijwilligerswerk en zorgverlening 0.8 
Actief lidmaatschap, levensbeschouwelijke participatie en 
vrijwilligerswerk 

5.3 

Actief lidmaatschap, levensbeschouwelijke participatie en 
zorgverlening 

3.3 

Actief lidmaatschap, vrijwilligerswerk en zorgverlening in 
eigen netwerk 

2.0 

Levensbeschouwelijke participatie, vrijwilligerswerk en 
zorgverlening in eigen netwerk 

1.0 

Alles 3.0 

 

De meeste verspreide combinaties omvatten het verenigingsleven en/of de 
levensbeschouwing. Ruim 14% van de respondenten is enkel actief in het 
verenigingsleven, terwijl 10% enkel deelneemt aan levensbeschouwelijke 
plechtigheden. Ruim 10% participeert zowel aan het verenigingsleven als aan 
levensbeschouwelijke plechtigheden, en meer dan 5% combineert het 
verenigingsleven en de levensbeschouwelijke participatie met het 
vrijwilligerswerk. Verder zien we ook dat bijna 5% enkel instaat voor hulp 
aan of opvang van anderen uit het persoonlijk netwerk. Andere combinaties 
doen zich minder frequent voor. 

 

4 Informele netwerken 

4.1 Inleiding 

Niet alleen de maatschappelijke participatie of de participatie aan meer 
formeel-georganiseerde netwerken kan van belang zijn voor het welzijn, maar 
ook de integratie in informele netwerken. Het ingebed zijn in een netwerk 
van informele relaties zou – net zoals de participatie aan formele netwerken – 
positieve effecten hebben op de waarden, het welzijn, de levenstevredenheid, 
de autonomie en functionele mogelijkheden, en de fysieke en mentale 
gezondheid van ouderen (Thijssen, 1983; Baxter et al., 1998; Asakawa et al., 
2000).  

Vaak wordt het informeel netwerk van mensen op twee manieren bestudeerd 
(cfr. Aquino et al., 1996). De eerste manier bekijkt de kwantiteit van de 
contacten, of de soort en frequentie van de sociale contacten: met wie heeft 
men contacten en hoe vaak? De tweede werkwijze peilt naar de kwaliteit van 
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de contacten, met name naar de mate waarin steun (emotioneel, 
instrumenteel …) aanwezig is in het netwerk. Beide aspecten werden positief 
gelinkt aan levenstevredenheid van ouderen (Baxter et al., 1998). Een aantal 
onderzoeken (Pinquart & Sorenson, 2001; Schilling & Wahl, 2002) vonden 
evenwel dat de kwaliteit van de contacten, en de beschikbare steun binnen 
die contacten, van groter belang is dan de kwantiteit van de contacten 
(gemeten aan de hand van het aantal mensen binnen de netwerken en de 
frequentie van de contacten met die mensen). In dit onderzoek werden zowel 
de frequentie van de contacten als de gegenereerde steun binnen die 
contacten bevraagd. In latere analyses zullen we dan kunnen nagaan welke 
invloed uitgaat van de informele netwerken, en of er inderdaad verschillende 
effecten te constateren zijn tussen de kwantiteit en de kwaliteit van het 
informeel netwerk. 

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten beschouwen een aantal 
auteurs tevens de beoordeling van de sociale contacten tot het informeel 
netwerk. Hun onderzoeken toonden immers aan dat de subjectieve evaluatie 
van de kwaliteit van sociale relaties eveneens een belangrijke predictor van 
het welzijn bleek (Gibson, 1986; Fernández-Ballesteros et al., 2001; 
Fernández-Ballesteros, 2002). Naast de frequentie van contacten en de steun 
binnen de contacten, hebben we dan ook naar een evaluatie van de 
contacten gepeild, meer bepaald naar de subjectieve tevredenheid van de 75-
jarigen met hun sociale contacten.  

Welke soorten sociale contacten komt men voornamelijk tegen bij de 
ouderenbevolking? Doorgaans worden drie soorten relaties onderscheiden, 
familiale relaties, vrienden/kennissenrelaties en burenrelaties11 (Busschots 
& Lauwers, 1994). Familiale relaties kunnen evenwel niet als een eenvormige 
categorie worden beschouwd. De morele verplichtingen en 
verantwoordelijkheid die familieleden ten opzichte van elkaar hebben, 
variëren in functie van de verwantschapsgraad. Zo worden relaties in de 
eerste graad (met kinderen bv.) gekenmerkt door actieve toewijding. De 
relaties blijven bestaan onder veranderende omstandigheden (bv. verhuizen, 
trouwen) en wederkerigheid wordt niet noodzakelijk verondersteld. Relaties 
tussen familieleden in tweede graad zijn anders gestructureerd. Er bestaan 
in deze relaties geen uitgebreide verplichtingen, wederkerigheid wordt 
doorgaans wel verondersteld. In die zin zouden familierelaties in de tweede 
graad nauwer aansluiten bij vrienden- en burenrelaties (Mulder & De Bruin, 
1983 in: Busschots & Lauwers, 1994). Gezien het belang van de familie voor 
ouderen, hebben we de familiale relaties in dit onderzoek uitgebreid 
bevraagd. We maakten een onderscheid tussen de relaties met kinderen, 
schoonkinderen, kleinkinderen, siblings, ouders (zo die nog leven) en andere 
familieleden. Verder peilden we ook naar de contacten tussen 
vrienden/kennissen en buren/mensen uit de buurt.  

                                          
11  Bij de jongerenbevolking worden ook bv. de medeleerlingen en medestudenten 

tot de sociale contacten beschouwd, bij de werkende bevolking bv. de collega’s. 
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In dit deel zullen we de informele netwerken van ouderen bespreken. De 
kwantiteit van de contacten (de frequentie), de kwaliteit van de contacten (de 
steun binnen de informele netwerken) en de subjectieve tevredenheid met de 
contacten (de evaluatie ervan) zullen achtereenvolgens aan bod komen. 
Daarna gaan we na of zich binnen deze kenmerken van informele netwerken 
bepaalde relevante samenhangen voordoen. We eindigen dit deel met de 
bespreking van een aantal aspecten, die in enkele onderzoeken rond de 
relatie tussen sociale netwerken, sociale interactie en welzijn bij ouderen 
naar voren kwamen. Meer bepaald gaat het om de woonsituatie van de 
respondenten, de mate waarin ze in het afgelopen jaar nieuwe contacten 
hebben gelegd, en het bezit van huisdieren.  

 

4.2 Kwantiteit van de sociale contacten 

Onder de kwantiteit van de sociale contacten verstaan we de soort en 
frequentie van de sociale contacten. Deze contacten kunnen zich zowel face-
to-face als telefonisch voltrekken12. Een aantal jaren geleden werd 
vastgesteld dat mensen minder sociale contacten hebben dan vroeger (zie 
Robinson & Godbey, 1997; Knulst, 1999). De toename van eenpersoon- en 
eenoudergezinnen en echtscheidingen, een vermeende stijgende 
individualisering en onverschilligheid, een toenemend gebruik van eerder 
passieve (nieuwe en oude) media, … zouden ertoe leiden dat mensen elkaar 
niet meer kennen en langzaamaan van elkaar vervreemden, vereenzamen. 
Deze vrees is het sterkst gericht naar de oudere bevolkingsgroep. Kranten 
maken bv. regelmatig melding van overleden vereenzaamde ouderen die pas 
na dagen, soms zelfs weken, worden gevonden. De pessimistische kijk op de 
sociale contacten (bij ouderen) wordt nochtans niet volledig door onderzoek 
gestaafd. Uit tijdsbudgetgegevens blijkt dat, gecontroleerd voor andere 
invloeden, leeftijd als dusdanig immers geen risicoverhogende factor voor een 
gebrek aan sociale interactie13 is. Gepensioneerden blijken weliswaar wel 
minder sociale interactie te hebben dan werkenden, maar wel ongeveer even 
veel als huisvrouwen/-mannen, en alleszins meer dan werklozen en 
arbeidsongeschikten (Vandeweyer, 2002)14. Verder hebben ouderen ook niet 

                                          
12  Hoewel ook het internetgebruik bij (jongere) bejaarden langzaamaan zou 

toenemen, werden de ‘virtuele’ contacten in dit onderzoek niet bevraagd.  

13  Geoperationaliseerd aan de hand van de duur van activiteiten tijdens dewelke 
met iemand werd gesproken. 

14  Dit bevestigt de centrale rol van arbeid voor de sociale integratie en contacten 
van mensen, en ineens ook het eerder besproken concept productive ageing of de 
(blijvende) productiviteit bij ouderen. Door het belang van engagement en 
productiviteit bij gepensioneerden te benadrukken, en dus door een beroep te 
doen op de kennis en vaardigheden van ouderen, zou de arbeidsrol na de 
pensionering kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld een vrijwilligersrol of 
een zorgverlenersrol. 
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vaker een beperkt of weinig divers informeel netwerk. Vergeleken met andere 
leeftijdsgroepen, kunnen ouderen dus evenveel op verschillende soorten 
interactiepartners rekenen (familie, buren, vrienden, etc.). In tegenstelling tot 
de verwachtingen, vonden ook Agneessens et al. (2003) geen verschil in het 
aantal vriendschapsrelaties tussen verschillende leeftijdscategorieën. 
Ouderen bleken wel minder vertrouwenspersonen (personen om belangrijke 
zaken mee te bespreken) te hebben. Deze onderzoeken lijken dus te wijzen 
op een vrij sterke integratie van ouderen in sociale netwerken. Ze hebben 
misschien wat minder interactie dan hun (vooral werkende) jongere 
medemensen, ze blijken echter zeker niet totaal geïsoleerd te leven. Kunnen 
we dit in onze gegevens ook terugvinden? 

In tabel 31 worden de frequentieverdelingen weergegeven van de mate waarin 
ouderen bezoek krijgen van of op bezoek gaan bij anderen. We kunnen 
inderdaad vaststellen dat ouderen allesbehalve vereenzaamd leven15. Bijna 
80% van de 75-jarigen ziet zijn of haar kinderen minstens 1 keer per week, 
nagenoeg 30% zelfs (bijna) elke dag. Ook met de schoon- en kleinkinderen 
heeft ongeveer twee derde van de respondenten wekelijks contact. Slechts 
zo’n 7 à 15% stelt minder dan één ker per maand tot nooit face-to-face 
contacten te hebben met zijn of haar naaste familie.  

 

TABEL 31: FREQUENTIEVERDELINGEN FACE-TO-FACE CONTACTEN (IN RIJPERCENTAGES; VALID 

PERCENTAGES) 

 Nooit < dan 1x 
/ maand 

Maande-
lijks 

1 à 2 x / 
week 

(Bijna) 
dagelijks 

NVT 

1. Bezoek kinderen 1.8 5.3 14.6 49.6 28.6 12.2 
2. Bezoek schoonkinderen 4.5 7.8 19.6 50.7 17.5 15.5 
3. Bezoek kleinkinderen 2.9 11.7 20.7 44.4 20.2 16.9 
4. Bezoek broers/zussen 11.8 32.8 31.3 18.7 5.5 16.5 
5. Bezoek ouders  58.7 15.7 8.1 8.9 6.6 93.5 
6. Bezoek andere familieleden 21.0 49.4 21.6 6.9 1.2 13.5 
7. Bezoek vrienden/kennissen 12.2 28.2 30.1 23.6 5.9 2.8 
8. Bezoek buren/mensen uit wijk 27.4 20.5 15.2 25.3 11.6 2.3 

 

Met de andere mogelijke interactiepartners hebben de 75-jarigen minder 
frequente contacten. Toch stelt ongeveer een derde van hen (bijna) wekelijks 
buren of mensen uit de wijk, alsook vrienden of kennissen, te ontmoeten. 
Ouderen hebben zelfs vaker contact met buren en vrienden dan met hun 
broers of zussen. De personen waarmee de respondenten het minst contact 
hebben zijn hun ouders en andere familieleden. Dit is toch wel opmerkelijk. 
Van de 6,5% 75-jarigen die nog minstens één ouder in leven hebben, stelt 
bijna 60% nooit contact met hen te hebben. De familiale contacten van 75-
jarigen richten zich voornamelijk op de eigen (klein)kinderen, veel minder op 
de eigen ouders. Misschien heeft dit te maken met het feit dat hun ouders op 
                                          
15  Dit komt ook tot uiting in het feit dat meer dan drie vierde van de ouderen in de 

week van de bevraging een gesprek stelt te hebben gevoerd van minstens 10 
minuten.  
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een dergelijke hoge leeftijd een slechtere (fysieke en mentale) gezondheid 
hebben, en meer kans hebben om in een instelling te vertoeven waar de 
respondenten minder gemakkelijk geraken. Hoe dan ook, zijn de weinig 
frequente contacten tussen 75-jarigen en hun ouder(s) verbazingwekkend te 
noemen.  

In tabel 32 staan de telefonische contacten van de 75-jarigen op een rij. Niet 
alleen ziet de meerderheid van de respondenten zijn of haar dichte familie 
wekelijks tot zelfs dagelijks in levende lijven, er wordt ook zeer regelmatig 
getelefoneerd: nagenoeg 80% hoort zijn of haar kinderen minstens één keer 
per week, respectievelijk twee derde en de helft van hen krijgt zeer regelmatig 
een belletje van schoonkinderen en kleinkinderen. Net zoals bij de face-to-
face-contacten het geval was, zijn de telefonische contacten met de andere 
personen beduidend minder frequent (en dan vooral weer deze met de nog 
levende ouders). 

 

TABEL 32: FREQUENTIEVERDELINGEN TELEFONISCHE CONTACTEN (IN RIJPERCENTAGES; VALID 

PERCENTAGES) 

 Nooit < dan 1x 
/ maand 

Maande-
lijks 

1 à 2 x / 
week 

(Bijna) 
dagelijks 

NVT 

1. Telefoon kinderen 6.3 6.2 9.0 49.4 29.1 12.7 
2. Telefoon schoonkinderen 11.1 11.3 13.4 46.0 18.1 16.2 
3. Telefoon kleinkinderen 13.8 16.6 16.6 37.8 15.2 18.6 
4. Telefoon broers/zussen 14.7 29.5 31.3 21.2 3.4 18.6 
5. Telefoon ouders  74.4 9.2 4.8 6.3 3.3 93.5 
6. Telefoon andere familieleden 26.2 43.5 22.6 6.7 1.0 14.3 
7. Telefoon vrienden/kennissen 19.0 32.6 28.0 18.6 1.8 4.6 
8. Telefoon buren/mensen uit 

wijk 
58.4 19.6 8.8 10.6 2.6 6.6 

 

Vervolgens zijn we ook op zoek gegaan naar bepaalde verbanden tussen de 
frequentie van de verschillende soorten sociale contacten16. In onderstaande 
tabel zijn de resultaten van de principale componentenanalyse weergegeven.  

 

                                          
16  Wegens het grote aantal ontbrekende antwoorden werden de contacten met 

ouders niet in de analyse opgenomen.  
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TABEL 33: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP SOCIALE CONTACTEN 

 Dim 1 Dim 2 
Telefoon vrienden/ kennissen 0,712 -0,142 
Telefoon andere familieleden 0,707 -0,156 
Bezoek vrienden/ kennissen 0,621 -0,121 
Bezoek andere familieleden 0,589 -0,161 
Telefoon buren/ mensen uit de wijk 0,575 -0,323 
Telefoon broers/zussen 0,561 -0,334 
Bezoek buren/ mensen uit de wijk 0,492 -0,219 
Bezoek broers/zussen 0,422 -0,266 
Bezoek schoonkinderen 0,173 -0,821 
Bezoek kinderen 0,147 -0,790 
Bezoek kleinkinderen 0,204 -0,778 
Telefoon schoonkinderen 0,429 -0,641 
Telefoon kleinkinderen 0,448 -0,598 
Telefoon kinderen 0,362 -0,564 

Eigenwaarde 4.153 1.919 
% verklaarde variantie 29.662 13.710 

Cronbach’s alfa 0.733 0.806 

 

Binnen de sociale contacten komen twee dimensies naar voren. Eén 
dimensie bundelt de face-to-face en telefonische contacten met de dichte 
familie, of het primair netwerk, zijnde de kinderen, schoonkinderen en 
kleinkinderen. De andere dimensie groepeert de andere soorten contacten, 
die met het secundair netwerk dus, of de vrienden, kennissen, buren, broers 
en zussen en andere familieleden. Dit betekent dus dat de familiale relaties 
met siblings en andere familieleden een andere soort betekenis hebben dan 
de familiale relaties met eigen (klein)kinderen.  

Om een idee te geven van de verschillen die kunnen bestaan op de twee 
gevonden dimensies, hebben we de mate of frequentie van contacten in het 
primair netwerk enerzijds, het secundair netwerk anderzijds, in drie gelijke 
groepen ingedeeld: diegenen met een lage score (of met de minste contacten), 
dezen met een middelmatige score en die met een hoge score (dus met de 
meeste contacten) op de twee betrokken dimensies. Vervolgens gingen we na 
wat een dergelijke score betekende in effectieve contacten (zie tabel 34). 

 

TABEL 34: FREQUENTIEVERDELINGEN VAN EEN AANTAL SOCIALE CONTACTEN, VOLGENS DE SCORES OP 

DE DIMENSIES ROND HET INFORMEEL PRIMAIR EN SECUNDAIR NETWERK 

 Nooit < dan 1x 
/ maand 

Maande-
lijks 

1 à 2 x / 
week 

(Bijna) 
dagelijks 

Bezoek schoonkinderen      
Lage score op prim netw 13.7 22.6 31.0 25.1 7.6 

Middelm score op prim netw 0.2 1.9 21.2 69.7 7.0 
Hoge score op prim netw  0.0 0.3 2.5 49.8 47.5 

Telefoon vrienden/kennissen      
Lage score op sec netw 42.5 40.0 13.7 3.8 0.0 

Middelm score op sec netw 11.5 42.3 32.9 12.3 1.0 
Hoge score op sec netw  3.3 17.8 37.5 37.0 4.4 
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In bovenstaande tabel zien we dat van de ouderen die een lage score hebben 
op de dimensie rond het primair netwerk gemiddeld een derde zijn of haar 
schoonkinderen minstens één keer per week ziet, van de ouderen met een 
middelmatige score is dat drie vierde, en van diegenen met een hoge score 
bijna 100%. Ook wat de graad van telefonische contacten met vrienden of 
kennissen betreft, zien we grote verschillen terug tussen de drie groepen. 
Nog geen 4% van de ouderen met een lage score op de dimensie rond het 
secundair netwerk stelt wekelijks telefonische contacten te onderhouden met 
vrienden en/of kennissen, bij de 75-jarigen met een middelmatige score loopt 
dit percentage op tot ruim 13% en in de groep met de hoogste score zelfs tot 
meer dan 40%.  

Tenslotte kunnen we nagaan of er tussen de mate van contacten in het 
primair en het secundair netwerk verbanden bestaan. Concentreren de 75-
jarigen zich voornamelijk op contacten binnen één soort netwerk, of kunnen 
we eerder van ouderen met veel soorten interactie spreken en anderen met 
veel minder contacten? 

 

TABEL 35: VERBAND TUSSEN PRIMAIR EN SECUNDAIR NETWERK (IN KOLOMPERCENTAGES; Χ²=102.80; 

DF=4; P=0.000) 

 Mate van contact in primair netwerk 
Mate van contact in secundair netwerk Laag Middelm Hoog 

Laag 51.1 29.7 19.1 
Middelm 32.4 34.8 32.8 

Hoog 16.5 35.5 48.1 
Totaal 100.0 100.0 100.0 

 

In tabel 35 zien we dat 51.1% van de ouderen met weinig contacten in het 
primair netwerk (met dus een lage score op de dimensie rond het primair 
netwerk) ook weinig contacten heeft in het secundair netwerk. Omgekeerd 
heeft bijna de helft van de groep ouderen met veel contacten in het primair 
netwerk ook veel contacten in het secundair netwerk. Er bestaat dus wel 
degelijk een verband tussen de frequentie van de twee soorten contacten. 75-
jarigen die regelmatig bezoek krijgen bij, op bezoek gaan bij of een 
telefoongesprek voeren met naaste familieleden, hebben met andere woorden 
een grotere kans ook sterk geïntegreerd te zijn in het secundair netwerk. 

 

4.3 Kwaliteit van de sociale contacten 

Sommige onderzoekers rapporteerden een grotere invloed van de kwaliteit 
van de sociale contacten dan van de kwantiteit (Pinquart & Sorenson, 2001; 
Schilling & Wahl, 2002). Het is niet zozeer van belang met hoeveel pesonen 
ouderen contacten hebben, of hoe vaak deze contacten plaatsgrijpen, de 
diepgang van de contacten zou dat des te meer zijn. Meestal wordt de 
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kwaliteit van het informeel netwerk geoperationaliseerd aan de hand van de 
steun die in het netwerk voorhanden is. Hierbij kan men een onderscheid 
maken tussen emotionele (troost, affectie, …) en instrumentele steun (hulp 
bij uitvoeren van taken, geld, …) (Busschots & Lauwers, 1996; Waege & 
Agneessens, 2001). Andere aspecten die ook soms worden gerekend tot de 
sociale steun zijn informatie (kennisoverdracht), gezelschap, status, …. 
Omdat sociale steun zo een containerbegrip dreigt te worden, en in één 
onderzoek onmogelijk alle aspecten kunnen worden bevraagd, werd ervoor 
geopteerd slechts één vorm van sociale steun te bevragen. We vroegen de 
ouderen in welke mate ze beroep konden doen op anderen, wanneer zij voor 
bepaalde tijd de activiteiten die ze gewoonlijk doen in het huishouden niet 
zouden kunnen uitvoeren. Dit is dus een (verregaande) vorm van directe 
instrumentele steun, die wellicht – door het grote engagement of de 
toewijding die deze vorm vereist – ook emotionele steun inhoudt.  

 

TABEL 36: FREQUENTIEVERDELINGEN MATE VAN STEUN INFORMEEL NETWERK17

 Ja Neen 
1. Steun partner 60.0  40.0 
2. Steun dochter 56.2  43.8 
3. Steun zoon 49.0 51.0 
4. Steun schoondochter  42.0 58.0 
5. Steun schoonzoon 41.5 58.5 
6. Steun (achter)kleinkind 41.2 58.8 
7. Steun zus/broer 30.8 69.2 
8. Steun ander familielid 15.4 84.6 
9. Steun buur 45.6 54.4 
10. Steun vriend/kennis 38.7 61.3 
11. Steun niemand 9.0 91.0 

 

9% van de respondenten stelt op niemand te kunnen steunen als ze 
problemen in het huishouden zouden ondervinden. Dit betekent dat niet 
minder dan 91% van de 75-jarigen beroep kan doen op de hulp van anderen. 
60% kan hiervoor ten rade gaan bij de partner. Daarna volgen de kinderen. 
Ouderen ondervinden blijkbaar iets meer steun van hun dochters dan van 
hun zonen. Interessant is dat de volgenden in de rij niet andere leden van 
het gezin of de familie zijn, maar wel de buren. Ruim 45% van de ouderen 
kan een beroep doen op hun buren voor huishoudelijke karweien of 
problemen, terwijl zo’n 41% steun vindt bij de schoon- en kleinkinderen. 
Daarna volgen de vrienden (38.7%), de broers en zussen (30.8%) en tenslotte 

                                          
17  De respondenten dienden op een lijst met mogelijke personen aan te geven op 

wie ze een beroep konden doen. Als een respondent een bepaalde 
interactiepersoon niet aanduidde, kan dit ofwel betekenen dat de ouderen geen 
steun van deze persoon verwachten, ofwel dat deze betrokken persoon niet 
bestaat in het leven van de ouderen. De percentages in de tabel zijn dus 
berekend op alle respondenten, ook met de 75-jarigen erbij die bv. geen partner 
of kinderen hebben.  
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de andere familieden, waarop slechts 15% van de ouderen een beroep stelt te 
kunnen doen.  

 

TABEL 37: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE KWALITEIT SOCIALE CONTACTEN 

 Dim1 Dim 2 
Steun schoonzoon 0,783 0,234 
Steun dochter 0,737 0,102 
Steun schoondochter 0,721 0,265 
Steun zoon 0,721 0,238 
Steun (achter)kleinkind 0,687 0,320 
Steun niemand -0,543 -0,373 
Steun partner 0,427 0,157 
Steun vriend 0,300 0,733 
Steun buur 0,355 0,725 
Steun ander familielid 0,081 0,667 
Steun zus/broer 0,293 0,640 

Eigenwaarde 3.713 1.473 
% verklaarde variantie 33.757 13.390 

Cronbach’s alfa 0.790 0.655 

 

Ook op de kwaliteit van de sociale contacten voerden we een factoranalyse 
uit. Opnieuw vinden we een tweedimensionale oplossing, enerzijds de steun 
voorhanden in het primair netwerk, anderzijds de steun in het secundair 
netwerk. Onderzoek toonde aan dat ouder-kind-relaties het meest 
ondersteunend zijn. Broers en zussen scoren even hoog als vrienden in het 
verlenen van emotionele steun en kleine diensten (Busschots & Lauwers, 
1996). Dit komt dus ook tot uiting in de factoranalyses: de ervaren steun van 
siblings en andere familieleden hangt sterker samen met de gepercipieerde 
steun door vrienden en buren, dan met de steun van kinderen, klein- en 
schoonkinderen. De steun door de partner laadt logischerwijs op de dimensie 
rond het primair netwerk, het algemeen gebrek aan ervaren steun hangt 
negatief samen met deze dimensie.  

 

TABEL 38: VERBAND STEUN PRIMAIR EN SECUNDAIR NETWERK (IN KOLOMPERCENTAGES; Χ²=150.78; 

DF=4; P=0.000) 

 Mate van steun in primair netwerk 
Mate van steun in secundair netwerk Laag Middelm Hoog 

Laag 53.8 37.6 20.5 
Middelm 19.8 28.3 22.3 

Hoog 26.3 34.1 57.2 

 

Net zoals bij de frequentie van de sociale contacten, deelden we de ouderen 
in drie gelijke groepen wat de mate van ervaren steun binnen de netwerken 
betreft. 53.8% van de ouderen die een lage score hebben op de mate van 
steun in het primair netwerk (die dus weinig steun ervaren van hun primair 
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netwerk), ondervinden ook weinig steun in hun secundair netwerk. Ruim 
57% van de ouderen met veel steun in het primair netwerk, kunnen ook in 
hoge mate beroep doen op hun secundair netwerk. Ook hier merken we dus 
een verband (hoewel dat minder lineair is) tussen de ervaren steun in beide 
netwerken.  

 

4.4 Beoordeling van de sociale contacten 

Zoals reeds vermeld, wordt in een aantal onderzoeken ook de beoordeling 
van de sociale contacten als volwaardig element binnen de informele 
netwerken beschouwd (Gibson, 1986; Fernández-Ballesteros et al., 2001; 
Fernández-Ballesteros, 2002). Volgens deze auteurs mag dan ook niet alleen 
rekening worden gehouden met de frequentie van en de steun binnen de 
contacten, maar ook met de subjectieve evaluatie door de ouderen van die 
contacten. Concreet betekent dit dat naar de tevredenheid van de ouderen 
wordt gepeild met hun verschillende soorten contacten.  

 

TABEL 39: FREQUENTIEVERDELINGEN TEVREDENHEID MET DE SOCIALE CONTACTEN 

 Niet tevreden Tussen beide Tevreden NVT 
1. Contacten kinderen 7.1 2.3 90.6 11.9 
2. Contacten schoonkinderen  8.3 4.4 87.3 15.6 
3. Contacten kleinkinderen 7.0 2.9 90.1 16.9 
4. Contacten broers/zussen 9.9 12.5 77.6 19.5 
5. Contacten ouders  35.7 12.0 52.3 93.5 
6. Contacten andere familieleden 13.0 17.4 69.6 14.4 
7. Contacten vrienden/kennissen 9.5 13.0 77.5 5.4 
8. Contacten buren/mensen uit wijk 8.2 14.0 77.8 5.3 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we leren dat 75-jarigen zeer tevreden zijn 
met hun sociale contacten. Ruim 90% van hen beoordeelt de contacten met 
hun kinderen en kleinkinderen op positieve wijze. Daarna volgen de 
contacten met schoonkinderen, waarover niet minder dan 87% van de 
ouderen tevreden is. Drie vierde spreekt zich positief uit over hun relaties 
met buren, broers en zussen, en vrienden. Het minst tevreden zijn ze over 
hun contacten met andere familieleden en ouders18, maar ook nog hier is 
meer dan de helft nog positief over. 75-jarigen blijken dus over het algemeen 
vrij tevreden te zijn met hun informeel netwerk, zowel met het primair als 
met het secundair netwerk. Dit kwam ook tot uiting in buitenlands 
onderzoek (Fernández-Ballesteros, 2002): ouderen blijken alle soorten sociale 
contacten op (vrij) positieve wijze te beoordelen. In tabel 40 zien we dan ook 
dat de tevredenheid met de verschillende soorten sociale relaties op één en 

                                          
18  Gezien de hoge leeftijd van de ouders die nog leven, zullen de slechtere contacten 

met ouders wellicht te maken hebben met de (slechte) gezondheid van de ouders.  
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dezelfde dimensie laden. We kunnen hier dus geen onderscheid maken 
tussen het primair en secundair netwerk. 

 

TABEL 40: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE TEVREDENHEID SOCIALE CONTACTEN 

 Ladingen 
Tevreden schoonkinderen 0,849 
Tevreden kinderen 0,846 
Tevreden kleinkinderen 0,845 
Tevreden broers/zussen 0,773 
Tevreden vrienden/kennissen 0,763 
Tevreden andere familieleden 0,731 
Tevreden buren/ mensen uit de wijk 0,721 

Eigenwaarde 4.382 
% verklaarde variantie 62.603 

Cranbach’s alfa 0.899 

 

4.5 Samenhang tussen kenmerken sociale contacten 

In dit deel gaan we na of zich tussen de verschillende, net besproken 
kenmerken van de informele netwerken bepaalde verbanden aftekenen. Eerst 
werpen we echter een blik op de mogelijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen. In onderstaande tabel zien we dat mannelijke en vrouwelijke 75-
jarigen een gelijke mate van sociale contacten rapporteren. Zowel wat de 
primaire netwerken als wat de secundaire netwerken betreft, zien we geen 
significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit is niet het geval voor 
de ervaren steun. Mannen stellen voor instrumentele problemen meer een 
beroep te kunnen doen op anderen uit hun (primair en secundair) sociaal 
netwerk dan vrouwen. Niettegenstaande dezelfde frequentie van contacten, 
blijken mannen gemakkelijker steun te kunnen putten uit die contacten dan 
vrouwen. Dit betekent niet dat mannen meer tevreden zouden zijn met hun 
contacten. We merken immers totaal geen verschil tussen de geslachten op 
de beoordeling van de sociale contacten.  

 

TABEL 41: GEMIDDELDE SCORES OP KENMERKEN INFORMEEL NETWERK, VOLGENS SEKSE 

 Mannen Vrouwen Totaal 
Contacten primair netwerk (n.s.) 66.06 67.19 66.67 
Contacten secundair netwerk (n.s.) 35.76 36.47 36.14 
Steun primair netwerk (***) 56.91 47.76 52.00 
Steun secundair netwerk (***) 35.96 28.94 32.19 
Tevredenheid informele sociale netwerken (n.s.) 76.64 76.68 76.66 

 

Kunnen we nu, zoals bij de formele netwerken, samenhangen ontwaren 
tussen deze kenmerken? In tabel 42 worden de resultaten van de tweede 
orde-analyse weergegeven. We merken inderdaad een samenhang tussen de 
verschillende factoren, en dan voornamelijk tussen de frequentie van 
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contacten en de gepercipieerde steun. Niet onverwonderlijk, ervaren ouderen 
die veel contacten rapporteren ook meer steun. Enkel de tevredenheid van de 
contacten lijkt hier iets minder mee samen te hangen.  

 

TABEL 42: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP KENMERKEN INFORMELE NETWERKEN 

 Ladingen 
Steun secundair netwerk 0.718 
Contacten primair netwerk 0.686 
Steun primair netwerk 0.678 
Contacten secundair netwerk 0.621 
Tevredenheid informeel sociaal netwerk 0.420 

Eigenwaarde  2.007 
% verklaarde variantie 40.141 

 

Hoewel we dus wel verbanden constateren, zullen in latere analyses de 
verschillende aspecten apart worden bekeken op hun relevantie. Ten eerste 
willen we immers nagaan of de kwantiteit, de kwaliteit en de beoordeling van 
de contacten een verschillend effect hebben op onze afhankelijke variabelen. 
Ten tweede willen we onderzoeken of de contacten met het primair netwerk 
een andere betekenis of een andere invloed hebben dan de contacten met het 
secundair netwerk. 

 

4.6 Andere aspecten  

Tenslotte bevroegen we ook nog een aantal andere aspecten die van belang 
kunnen zijn voor het informeel sociaal netwerk. Zo peilden we bijvoorbeeld 
naar de woon- en gezinssituatie van de respondenten. Onderzoek wees 
immers uit dat ouderen die een partner verliezen, een moeilijke schok te 
verwerken krijgen, wat zijn weerslag vindt in een knik in het subjectief 
welzijn (Fernández-Ballesteros et al., 2001; Verté & Ponjaert-Kristoffersen, 
2001; Vogel, 2002). Niet alleen ouderen die geconfronteerd worden met een 
verliessituatie vertonen lagere niveaus van welbehagen, ook bejaarden die 
kinderloos zijn gebleven, zouden zich minder goed voelen vergeleken met 
ouderen die wel kinderen kregen (Wolcott, 1998). 

 

TABEL 43: FREQUENTIEVERDELINGEN BURGERLIJKE STAAT (IN KOLOMPERCENTAGES) 

 % 
Gehuwd of samenwonend 66.7 
Ongehuwd of gescheiden 6.3 
Weduwnaar/weduwe  27.0 

 

In tabel 43 zien we dat twee derde van de 75-jarigen gehuwd of 
samenwonend is. 27% van hen heeft zijn of haar partner verloren, en ruim 
6% was nooit gehuwd of is (feitelijk) gescheiden van zijn of haar partner. De 
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meerderheid van de 75-jarigen (69%) leeft dus niet alleen, en kan op het 
gezelschap van partner, en soms zelfs kinderen (7.5%), rekenen (zie tabel 
44).  

 

TABEL 44: FREQUENTIEVERDELINGEN WOONSITUATIE (IN KOLOMPERCENTAGES) 

 % 
Woont alleen 30.9 
Woont met partner en/of kinderen 69.1 

 

In onderstaande tabel wordt het aantal kinderen weergegeven. Bijna 12% 
van de respondenten bleef kinderloos, bijna de helft kreeg 1 of 2 kinderen, 
meer dan een vijfde van de 75-jarigen heeft 4 of meer kinderen.  

 

TABEL 45: FEQUENTIEVERDELINGEN AANTAL KINDEREN (IN KOLOMPERCENTAGES) 

 Kinderen  
0 11.9 
1 21.9 
2 25.5 
3 17.3 
4 10.1 
5 7.0 
6 of meer 6.3 

 

We vroegen de 75-jarigen verder of ze in het afgelopen jaar nieuwe contacten 
hadden gelegd met mensen, die veel voor hen zijn gaan betekenen (tabel 47). 
21.5% van de 75-jarigen heeft in het jaar van de bevraging nieuwe, 
belangrijke contacten gelegd (16.7% legde nieuwe contacten met 1 persoon, 
4.8% met 2 of meer nieuwe personen). Dit is niet weinig en betekent dat het 
sociaal netwerk van ouderen niet immobiel is. Bijna 8% heeft tijdens het 
laatste jaar nieuwe contacten gelegd met een vriend(in) en met een buur. 
Bijna 7% smeedde banden met een hulpverlener, wat op het belang wijst van 
de (georganiseerde) zorgverlening, niet alleen voor praktische of medische 
aangelegenheden, maar ook voor sociale doeleinden. Andere nieuwe 
contacten werden door de respondenten nauwelijks of veel minder gelegd. 

 

TABEL 46: FEQUENTIEVERDELINGEN NIEUWE CONTACTEN GELEGD MET MENSEN (IN RIJPERCENTAGES) 

 Ja Neen 
1. Nieuwe levenspartner 0.8 99.2 
2. Nieuwe vriend(in) 7.5 92.5 
3. Nieuwe buur 7.8 92.2 
4. Nieuwe vrijwilliger 1.9 98.1 
5. Nieuwe hulpverlener 6.7 93.3 
6. Andere 3.0 97.0 
7. Niemand  78.2 21.8 
Totaal 21.5 78.5 

 

[42] 



Tenslotte vroegen we de respondenten ook of ze over huisdieren beschikten. 
In sommige onderzoeken meent men immers dat huisdieren een goede 
aanvulling zijn voor de leegte die zich soms voordoet in de sociale netwerken 
van ouderen (Furber, 1998). Bejaarden met huisdieren zouden hogere 
niveaus van persoonlijk welzijn vertonen en een betere gezondheid. Andere 
onderzoeken vonden daarentegen geen enkele invloed van het bezit van 
huisdieren (Miller & Lago, 1990). Ouderen met huisdieren voelden zich in 
deze laatste onderzoeken niet beter of slechter dan ouderen zonder 
huisdieren.  

 

TABEL 47: FREQUENTIEVERDELINGEN HEBBEN VAN HUISDIEREN (IN VALID PERCENTAGES) 

 Ja 
Huisdieren 34.6 
Hond(en) 14.9 
Kat(ten) 12.2 
Vogel(s) 10.0 
Vis(sen) of andere dieren in een aquarium 2.6 
Andere 7.0 

 

Ruim een derde van de 75-jarigen bezit één of meerdere huisdieren. De 
meest populaire huisdieren zijn honden, gevolgd door katten en vogels. 
Vissen of andere aquariumbeesten zijn minder in trek bij de respondenten. 
Tenslotte stelt zo’n 7% een ander huisdier te hebben.  

 

5 Verband tussen formeel en informeel netwerk 

In dit laatste deel gaan we op zoek naar relaties tussen de participatie aan de 
formele netwerken en de integratie in informele netwerken. Bepaalde studies 
wijzen op het feit dat mensen die frequent aan georganiseerde 
(vrijetijds)activiteiten deelnemen een gedifferentieerder netwerk van relaties 
hebben (Agneessens, De Lange & Waege, 2003). Naast familieleden, mensen 
uit de buurt en vrienden, ontmoeten ze ook (andere) vrienden/kennissen in 
het verenigingsleven, de kerk, het vrijwilligerswerk of (in mindere mate) de 
zorgverlening. Mensen die betrokken zijn in formele netwerken zouden dan 
ook een uitgebreider informeel netwerk hebben, wat hen toegang geeft tot 
een breed gamma aan sociale contacten en steun, en wat hen de 
mogelijkheden biedt vertrouwensrelaties op te bouwen.  
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TABEL 48: GEMIDDELDE SCORES OP DIMENSIES VAN HET INFORMEEL NETWERK, VOLGENS DEELNAME 

AAN HET FORMEEL NETWERK 

 Contact prim 
netw 

Contact sec 
netw 

Steun prim 
netw 

Steun sec 
netw 

Tevredenh 
contacten 

Actief lid van 
verenigingsleven 

67.48  
n.s. 

38.32  
*** 

55.11  
*** 

37.34  
*** 

77.63  
n.s. 

Geen actief lid van 
verenigingsleven 

65.96  34.28 49.44 27.92 75.83 

Is levensbeschouwelijk 
actief 

70.26 
*** 

39.14 
*** 

56.30 
*** 

35.98 
** 

78.93 
** 

Is niet levensbeschouwelijk 
actief 

64.50 34.26 49.60 29.98 75.23 

Actief in vrijwilligerswerk 67.61  
n.s. 

41.74  
*** 

59.81  
*** 

43.93  
*** 

78.76  
n.s. 

Niet actief in 
vrijwilligerswerk 

66.48 34.89 50.40  29.62 76.22 

Verleent hulp of verzorging 
aan netwerk 

68.93  
* 

38.36  
** 

56.54  
** 

40.02  
*** 

81.28  
*** 

Verleent geen hulp of 
verzorging aan netwerk 

66.01 35.50 50.77 29.94 75.33 

Significantieniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; n.s.: niet significant. 

 

In tabel 48 worden de gemiddelde scores gegeven op de dimensies van het 
informeel netwerk, volgens de deelname aan de meer formeel-georganiseerde 
netwerken. Er bestaan gelijkenissen tussen de participanten van het 
verenigingsleven en de deelnemers aan het vrijwilligerswerk. Beide soorten 
netwerken zijn niet van belang voor de frequentie van contacten in het 
primair netwerk en voor de tevredenheid met de contacten. Of 75-jarigen nu 
aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk participeren of niet, ze 
rapporteren een gelijke mate van contact met hun primair netwerk en 
vertonen een gelijkaardige graad van tevredenheid met hun informeel 
netwerk. De contacten met het primair netwerk liggen reeds zeer hoog bij de 
75-jarigen, misschien kunnen het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk er 
daarom niet meer toe bijdragen (net hetzelfde kan worden gezegd over de 
tevredenheid met de contacten). Participanten, en dan vooral deze van het 
vrijwilligerswerk, rapporteren wel een hogere mate van face-to-face en 
telefonische contacten met het secundair netwerk en kunnen meer beroep 
doen op beide informele netwerken als ze problemen in hun huishouden 
ondervinden. Zo hebben 75-jarigen die nooit actief zijn in het 
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld slechts een gemiddelde score van 29.62 op 100 
op de schaal over de steun vanwege het secundair netwerk, tegenover een 
gemiddelde score van 43.93 bij de vrijwilligers.  

Bij de zorgverlening zien we een ander beeld opduiken. Dit blijkt immers – in 
vergelijking met het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk – iets minder 
van betekenis te zijn voor het secundair netwerk en iets meer voor het 
primair netwerk. Zorgverlening wordt vaker binnen de directe omgeving 
verricht, binnen het primair netwerk dus, en dit verklaart wellicht waarom 
oudere zorgverleners meer contacten rapporteren met het primair netwerk 
(zeker gezien het feit dat zorgverleners daar niet minder dan 8u per week aan 
spenderen). Verder zien we ook dat zorgverlening wat minder belangrijk is 
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voor de ervaren steun in het primair netwerk (hoewel het verband nog 
significant blijft). Waarschijnlijk komt dit door het feit dat de mensen uit de 
netwerken van de zorgverleners meer kans hebben om bepaalde ziektes of 
gezondheidsproblemen te hebben, waardoor er minder op kan worden 
gerekend bij instrumentele problemen. Tenslotte zien we wel dat 
zorgverleners een hogere graad van tevredenheid met hun sociale contacten 
hebben. Blijkbaar kunnen deze ouderen uit hun (functie in de) zorgverlening 
veel voldoening putten (zie ook De Klerk & Eijsink, 1998).  

De levenbeschouwelijke participatie tenslotte blijkt eveneens van belang voor 
de sociale interactie en steun van 75-jarigen. Respondenten die stellen 
regelmatig tot wekelijks levensbeschouwelijke plechtigheden bij te wonen, 
rapporteren significant meer contacten met het primair alsook het secundair 
netwerk dan niet-praktiserenden. In tegenstelling tot de andere vormen van 
maatschappelijke participatie, hebben (kerks) praktiserenden dus meer 
contacten met hun naaste omgeving. Blijkbaar verloopt de 
levensbeschouwelijke participatie meer in gezins- en familiaal verband dan 
het lidmaatschap aan verenigingen of het vrijwilligerswerk. Verder zien we 
ook dat levensbeschouwelijke actieven meer steun ervaren van hun primair 
netwerk, en in iets minder mate hun secundair netwerk. Tot slot merken we 
dat praktiserenden – net zoals zorgverleners – een positievere beoordeling 
geven van hun sociale contacten dan diegenen die levensbeschouwelijk niet 
actief zijn.  

 

6 Conclusie 

In dit deelrapport werden de sociale netwerken van 75-jarigen besproken. 
Sociale netwerken kunnen worden gedefinieerd als het geheel van sociale 
relaties waarin personen zijn ingebed en kunnen op formele of informele 
manier worden gestructureerd. De formele netwerken zijn de eerder 
georganiseerde contacten van mensen, via het lidmaatschap van 
verenigingen, de levensbeschouwelijke betrokkenheid, de deelname aan het 
vrijwilligerswerk en de participatie aan zorgverlening in het eigen netwerk. 
De informele netwerken verwijzen naar de eerder informele of 
ongeorganiseerde contacten die mensen hebben met gezin, familie, vrienden, 
buren, kennissen, ….  

Het (ouderen)beleid hecht veel aandacht aan de integratie van ouderen in 
sociale netwerken. Om de maatschappelijke verzuring en vereenzaming tegen 
te gaan, pleit het beleid voor een verregaande participatie van burgers aan 
het middenveld, voor een versteviging van de familie- en burennetwerken, 
voor het terug samenbrengen van de mensen. Specifiek gericht op de 
ouderen, legt het beleid de nadruk op de competenties, 
verantwoordelijkheden en productieve kwaliteiten van ouderen in onze 
samenleving. Vrijwilligerswerk en (informele) zorgverlening bijvoorbeeld 
kunnen ouderen een waardevolle en aangename tijdsbesteding bieden, hen 
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een nieuwe plaats, positie of rol geven in de samenleving, en hun netwerk 
van informele, ondersteunende relaties versterken. In dit rapport hebben we 
dan ook onderzocht in welke mate 75-jarigen betrokken zijn in formele en 
informele sociale netwerken. 

In tegenstellingen tot kenmerken waarmee ouderen vaak worden 
geassocieerd (zoals afhankelijkheid, passiviteit, inactiviteit, eenzaamheid, …), 
blijken de respondenten qua participatie- en interactiegraad niet veel te 
verschillen van de bevolking in het algemeen. Zo is 45.2% van de 75-jarigen 
actief lid van minstens één vereniging, is 36.3% levensbeschouwelijk zeer 
actief, participeert 17.8% aan het vrijwilligerswerk en staat 21.0% in voor 
zorgverlening of kinderopvang van bekenden. Uitgezonderd de 
levensbeschouwelijke participatie, is de participatiegraad van 75-jarigen 
weliswaar lager dan de ganse bevolking, maar het verschil tussen de 
leeftijdsgroepen verdwijnt – althans wat het verenigingsleven en het 
vrijwilligerswerk betreft – nadat voor andere factoren wordt gecontroleerd (bv. 
geslacht en opleiding).  

Ook wat de lossere, meer informele contacten betreft, kunnen we alles 
behalve besluiten dat 75-jarigen een solitair en vereenzaamd leven leiden. 
Bijna 80% van de 75-jarigen ziet zijn of haar kinderen minstens 1 keer per 
week, nagenoeg 30% zelfs (bijna) elke dag. Niet alleen ziet de meerderheid 
van de respondenten zijn of haar dichte familie wekelijks tot zelfs dagelijks in 
levende lijven, er wordt ook zeer regelmatig getelefoneerd: nagenoeg 80% 
hoort zijn of haar kinderen minstens één keer per week, respectievelijk twee 
derde en de helft van hen krijgt zeer regelmatig een belletje van 
schoonkinderen en kleinkinderen. Met de andere mogelijke 
interactiepartners hebben de 75-jarigen minder frequente contacten. Toch 
stelt ongeveer een derde van hen (bijna) wekelijks buren of mensen uit de 
wijk, alsook vrienden of kennissen, te ontmoeten. Met broers of zussen, 
ouders en andere familieleden blijken de respondenten het minst contact te 
hebben.  

Hoewel een groot deel van de respondenten een betrekkelijk actief, 
geëngageerd en sociaal leven leidt, kunnen we echter niet om het feit heen 
dat een – weliswaar veel kleiner – aantal van de 75-jarigen zich niet in een 
dergelijke ‘gunstige’ situatie bevindt. Ruim 9% van de respondenten stelt bij 
huishoudelijke problemen op niemand beroep te kunnen doen, 12.5% van 
hen kan in een dergelijke situatie slechts bij één soort interactiepersoon ten 
rade gaan. 15.6% rapporteert weinig contacten met zowel het primair als het 
secundair netwerk. 27% heeft zijn of haar partner verloren, bijna 12% heeft 
geen kinderen waarop men kan terugvallen in nood. In toekomstige analyses 
zullen we kunnen onderzoeken in welke mate dergelijke ‘moeilijkere’ situaties 
van invloed zijn op het welbehagen van 75-jarigen, en zullen we kunnen 
nagaan welke relatie er precies bestaat tussen de maatschappelijke 
participatie en integratie van de respondenten en hun welzijn.  
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8 Bijlage 1 

 

Om tot een aantal werkbare participatiepatronen of –structuren te komen, 
besloten we de 22 verenigingen te hergroeperen in grotere gehelen. Om te 
beginnen deden we dat via een principale componentenanalyse. Met deze 
vorm van factoranalyse willen we nagaan in hoeverre er een relatie bestaat 
tussen diverse vormen van lidmaatschap. Als bepaalde items op één en 
dezelfde factor laden, wil dat zeggen dat ze verwijzen naar een 
gemeenschappelijke onderliggende dimensie. Stel bijvoorbeeld dat 
gezinsverenigingen en vrouwenbewegingen op één factor zouden laden, dan 
betekent dit dat de leden van gezinsverenigingen een meer dan gemiddelde 
kans hebben om ook lid te zijn van een vrouwenbeweging. Een dergelijke 
analyse laat echter ook negatieve resultaten toe: zo is het perfect mogelijk 
dat leden van bijvoorbeeld een gezinsvereniging een lager dan gemiddelde 
kans hebben om ook lid te zijn van, zeg maar, een cafévereniging. Via een 
principale componentenanalyse zien we dus welke onderliggende structuur 
in de diversiteit van lidmaatschappen aanwezig is.  

In tabellen 49 en 50 zijn de resultaten van de principale 
componentenanalyses weergegeven. In tabel 49 houden we enkel rekening 
met het huidig lidmaatschap van de ouderen, in tabel 50 wordt ook het 
vroeger lidmaatschap in rekening gebracht19. 

 

                                          
19  Wegens te kleine ledenaantallen werden de fanclubs, de zelfhulpgroepen en de 

witte comités uit de analyses weggelaten. Omgekeerd werd ook het lidmaatschap 
van mutualiteiten niet in de analyses opgenomen, omdat bijna alle respondenten 
er lid van zijn. Het lidmaatschap van jeugdverenigingen tenslotte werd enkel uit 
de analyse van het huidig lidmaatschap verwijderd.  
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TABEL 49: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP HUIDIG LIDMAATSCHAP  

Huidig lidmaatschap Dim 1 Dim 2 Dim 3 
Politieke partij of vereniging 0.537 -0.029 0.097 
Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 0.533 -0.050 0.018 
Vredesvereniging of vereniging voor ontwikkelingshulp 0.491 -0.300 -0.081 
Socio-culturele vereniging 0.488 -0.241 0.191 
Vakbond, beroepsvereniging, … 0.472 0.115 0.102 
Gezinsvereniging  0.443 -0.334 -0.010 
Wijk-of buurtcomité 0.431 -0.081 0.396 
Religieuze of kerkelijke vereniging 0.415 -0.411 0.052 
Milieu-of natuurvereniging 0.327 -0.283 0.006 
Vereniging voor kunstbeoefening 0.314 -0.264 0.298 
Vrouwenbeweging  0.063 -0.608 -0.235 
Vereniging voor gepensioneerden 0.078 -0.511 0.348 
Hobbyclub  -0.022 -0.511 0.145 
Vereniging die gehandicapten, bejaarden, … helpt 0.232 -0.461 0.135 
Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige brandweer, … 0.148 -0.399 0.050 
Groepering verbonden aan plaatselijk café -0.016 -0.037 0.700 
Sportvereniging of -club 0.148 -0.128 0.637 

Eigenwaarde 2.592 1.467 1.257 
% verklaarde variantie 15.247 7.451 7.160 

 

Binnen het huidig lidmaatschap kunnen we drie dimensies onderscheiden. 
De eerste dimensie groepeert de meer (socio-)politieke en (socio-)culturele 
verenigingen (zoals politieke verenigingen, gemeentelijke adviesraden, 
vredesverenigingen, gezinsverenigingen, vakbonden…). Het zijn vrij 
doelgerichte organisaties, die een bepaald tastbaar maatschappelijk doel voor 
ogen hebben: de politiek, de samenleving, de gemeente, de wijk, de school, 
de (grote) gezinnen, de werkgelegenheid, de vrede, de ontwikkeling van de 
derde wereld, ….  

De tweede dimensie bundelt een aantal specifieke socio-culturele 
verenigingen, gericht op (vrouwelijke) bejaarden. Enerzijds laden een aantal 
meer expressieve verenigingen op deze dimensie, waarbij participatie niet 
gericht is op het verwezenlijken van welbepaalde doelen, maar waarbij 
participatie meer het doel op zich is. Het lijken verenigingen die het de 
ouderen in staat stellen een aangename tijdsverdrijf te ontwikkelen: het 
uitoefenen van bepaalde hobby’s, koken, naaien, kaarten, … in de 
hobbyclubs of het deelnemen aan activiteiten, uitstappen en/of reizen met 
andere ouderen of vrouwen in de bejaarden- en vrouwenverenigingen. 
Anderzijds laden ook twee sociale verenigingen op deze dimensie, die gericht 
zijn op het (onder)steunen van acties of activiteiten met als doel anderen 
(bejaarden, gehandicapten, zieken, kansarmen, …) te helpen. Deze 
organisaties hebben een meer lokaal karakter, ze zijn gericht op het eigen 
land, in tegenstelling tot de vrede-, milieu- en derdewereldverenigingen die 
internationaler getint zijn (en op de eerste dimensie laden).  

Tenslotte bundelt de laatste dimensie de sportverenigingen en de 
verenigingen verbonden aan een plaatselijk café. De caféverenigingen die in 
de bevraging genoemd worden houden zich onder meer bezig met typische 
cafésports als biljart, darts, enz., en dit verklaart allicht de nauwe associatie 
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met sportverenigingen. In eerder onderzoek bij volwassenen van 18 tot 75 
jaar kwam deze samenhang trouwens eveneens duidelijk naar voren.  

 

Dezelfde analyses werden overgedaan op het lidmaatschap van ouderen, 
waarbij we deze keer echter ook rekening hielden met het vroeger 
lidmaatschap. Omdat dit een onderzoek bij 75-jarigen is, en zij in hun leven 
vele kansen hebben gehad om te participeren, leek het ons interessant het 
vroeger en huidig lidmaatschap samen onder de loep te nemen. We 
onderzoeken met andere woorden of bepaalde patronen in het lidmaatschap 
kunnen worden gevonden onder de ouderen die ooit lid zijn geweest of nog 
steeds zijn van bepaalde soorten verenigingen.  

 

TABEL 50: PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP HUIDIG ÉN VROEGER LIDMAATSCHAP SAMEN 

Vroeger en huidig lidmaatschap Dim 1 Dim 2 Dim 3 
Gemeentelijke adviesraad, schoolraad 0.657 0.196 0.108 
Vredesvereniging of vereniging voor ontwikkelingshulp 0.645 0.023 0.060 
Religieuze of kerkelijke vereniging 0.563 0.055 0.294 
Milieu-of natuurvereniging 0.519 0.064 0.093 
Vereniging voor kunstbeoefening 0.487 0.244 0.331 
Wijk-of buurtcomité 0.462 0.285 0.184 
Socio-culturele vereniging 0.462 0.360 0.451 
Vereniging die gehandicapten, bejaarden, … helpt 0.406 -0.029 0.292 
Politieke partij of vereniging 0.396 0.344 0.128 
Rode Kruis, Vlaamse Kruis, vrijwillige brandweer, … 0.304 0.253 0.282 
Sportvereniging of –club 0.184 0.667 0.188 
Vakbond, beroepsvereniging, … 0.176 0.650 0.165 
Groepering verbonden aan plaatselijk café 0.010 0.593 -0.013 
Vrouwenbeweging  0.076 -0.263 0.670 
Hobbyclub  0.154 0.135 0.579 
Vereniging voor gepensioneerden 0.131 0.136 0.554 
Jeugdbeweging 0.307 0.370 0.497 
Gezinsvereniging  0.366 0.240 0.454 

Eigenwaarde 3.466 1.422 1.269 
% verklaarde variantie 19.147 7.900 7.052 

 

Ook deze factoranalyse levert een driedimensionale oplossing op. De eerste 
dimensie groepeert een hele resem brede maatschappelijke organisaties, met 
name politieke, sociale (zowel lokaal als internationaal getint), religieuze en 
artistieke verenigingen. Op de tweede dimensie laden naast de (café)-
sportverenigingen, ook de vakbonden, werkgeversorganisaties en andere 
professionele verenigingen. De laatste dimensie bundelt een aantal 
‘levensloop’-verenigingen. Dit zijn verenigingen die zich richten op bepaalde 
(leeftijdsgebonden) doelgroepen, de jongeren, de vrouwen, de gezinnen, de 
bejaarden, en waarbij men als het ware doorheen de levensloop van de ene 
vereniging in de andere kan rollen.  
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9 Bijlage 2: Korte beschrijving van het onderzoek 

 

De resultaten zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek naar de 
leefsituatie van Vlaamse 75-jarigen (zie Elchardus & Faelens, 2003). Deze 
studie is het resultaat van een samenwerking tussen de onderzoeksgroep 
TOR (vakgroep Sociologie, VUB) (Prof. Dr. M. Elchardus, Prof. Dr. I. Glorieux, 
S. De Groof en A. Faelens), de onderzoeksgroep Ontwikkelings- en 
Levenslooppsychologie (vakgroep Psychologie, VUB) (Prof. Dr. I. Ponjaert-
Kristoffersen en Prof. Dr. D. Verté) en de Vakgroep Menselijke Ecologie 
(vakgroep Sociaal Medische wetenschappen VUB) (Prof. Dr. J. Bernheim) in 
het kader van een geconcerteerde onderzoeksactie. De gegevens werden 
verzameld middels een random bloksteekproef getrokken in 69 gemeentes. 
De dataverzameling liep van 7 januari tot 15 augustus 2002, door middel 
van face-to-face-interviews afgenomen door daartoe speciaal opgeleide 
enquêteurs. In het totaal werden 1456 bruikbare interviews van 75-jarigen 
afgenomen. De respons bedroeg 67%.  
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