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2 Inleiding Dit rapport maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject in opdracht van afdeling Beleid van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De centrale vraag van het project is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, werd een nieuw onderzoek opgezet. Dit nieuw onderzoek is het afsluitend deel van het project. Naast dit onderzoek bestaat het totale project uit nog twee andere onderdelen: een literatuurstudie en secundaire analyses op bestaande databanken. Deze literatuurstudie en secundaire analyses zijn gerapporteerd in een afzonderlijke publicatie. Het nieuw onderzoek is opgestart omdat de databronnen, waarop de secundaire analyses zijn gebaseerd, niet volledig de centrale vragen kunnen beantwoorden. Relevante gegevens zitten verspreid over diverse databronnen, die niet aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Bestaande gegevensbronnen zijn niet altijd geschikt om enkele centrale begrippen (o.a. commercialisering) te operationaliseren. Een nieuw onderzoek naar diverse aspecten van motivaties/hindernissen voor vrijwilligerswerk, commercialisering van de leefwereld en werken als jobstudent is daarom uitgevoerd. Bovendien levert het ons heel recente gegevens op. Het veldwerk van dit onderzoek vond namelijk plaats in de periode half februari – half april 2006. Een representatieve steekproef van 3000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 23 jaar werd hiervoor aangeschreven met een postenquête. Dit resulteerde in 1363 bruikbare vragenlijsten. Dit is een brutorespons van 45.4% en een nettorespons van 48.9%1. In dit rapport komen de resultaten van dit onderzoek aan bod. We gaan eerst na wie vakantiewerk en wie vrijwilligerswerk doet. Hiertoe zullen we een profielschets opstellen van 18- tot 23-jarigen die werken als jobstudent en een profiel van de vrijwilligers in het jeugdwerk.  Daarna onderzoeken we enkele drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk te doen die veelvuldig in de literatuur worden geciteerd. Onder drempels verstaan we factoren die het moeilijk maken om vrijwilligerswerk op te nemen en/of verder te zetten. Stimulansen bevorderen het opnemen van vrijwillig engagement in het jeugdwerk.  In de literatuur wordt de opkomst van een nieuwe soort vrijwilliger aangestipt als een uitdaging voor het vrijwilligerswerk. Deze nieuwe vrijwilliger zou niet langer uit traditionele overwegingen, zoals levensbeschouwing, familietraditie, … aan vrijwilligerswerk doen, maar eerder vanuit overwegingen die te maken hebben met zelfontplooiing. Dit zou zich vertalen in kortstondige engagementen, waarbij alleen taken worden opgenomen die aansluiten bij de eigen interesses. Deze ‘nieuwe’ houding bij de vrijwilliger is op twee manieren onderzocht. We hebben de vrijwilligers gevraagd naar hun motieven om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk. Hierbij zijn zowel motieven opgenomen die verwijzen naar zelfrealisatie, als meer traditionele en ideologische motieven. Bovendien hebben we zowel bij de huidige als vroegere leden van het                                            1  Voor de technische aspecten van dit onderzoek verwijzen we naar het technisch rapport. 



 4

jeugdwerk gepeild naar de duur van hun lidmaatschap en inzet. We kunnen echter geen uitspraak doen in welke mate deze houdingen van de vrijwilligers echt ‘nieuw’ zijn en/of in welke mate hun inzet voor het jeugdwerk in duur afneemt. We hebben namelijk geen enkele vergelijkingsbasis om hierover een uitspraak te kunnen doen. Een tweede drempel die vooral door vrijwilligers zelf wordt vernoemd is tijdsgebrek. Er is rechtstreeks aan de respondenten gevraagd hoeveel tijd ze spenderen aan werken, studeren en andere activiteiten. We onderzoeken eveneens welke gevolgen bepaalde transities in de levensloop hebben op deze tijden. Meer specifiek zullen we de overgang naar het hoger onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt bekijken. Omdat de literatuurstudie er op wijst dat dit tijdsgebrek ook dikwijls een manier van praten is, hebben we ook gevoelens van tijdsdruk en studiedruk bevraagd. Hiermee komen we eveneens aan een eerste invulling van het begrip commercialisering die we in de literatuur hebben aangetroffen. Commercialisering van de leefwereld kan verwijzen naar de concurrentie met andere activiteiten. Er worden steeds meer activiteiten aangeboden door de commerciële wereld. Dit commerciële aanbod zou steeds meer het aanbod uit de vrijwilligerssector verdringen. Dit aspect onderzoeken we door te kijken in welke mate tijden besteed aan diverse activiteiten elkaar verdringen. Naast een nieuwe motivatiestructuur en tijdsgebrek wordt in de internationale literatuur vaak allerlei hervormingen in het hoger onderwijs aangestipt als mogelijke belemmering voor vrijwilligerswerk. Deze hervormingen zouden echter slechts onrechtstreekse effecten hebben. Vooral de omschakeling van een beurssysteem naar een studieleningsysteem wordt in de ons omringende landen vaak als verklaring ingeroepen voor de toename van studentenarbeid tijdens het schooljaar. Omdat steeds meer studenten studies combineren met werk, zijn ze steeds meer gedwongen om op andere tijdsbestedingen te besparen. Vooral sociale contacten, waaronder deelname aan het verenigingsleven, zouden hieronder te lijden hebben. Deze drempel bekijken we op twee manieren. In welke mate betalen studerenden in Vlaanderen voor hun studies? Wie zijn dan die studerenden die deels hun studies financieren en hoe betalen ze die? Een tweede manier is door de gevolgen van een recente onderwijshervorming, de semestrialisering van het universitair onderwijs, op de werking van lokale jeugdgroepen nader te bekijken.  De literatuur vermeldt daarnaast nog enkele kleinere obstakels voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk: het gebrek aan zelfvertrouwen van jongeren, de kosten die dit vrijwilligerswerk met zich meebrengt, negatieve druk die vrijwilligers zouden ondervinden van hun leeftijdgenoten en een veranderende houding bij de gebruikers van het jeugdwerk. Hiermee komen we bij een tweede definitie van commercialisering van de leefwereld van jongeren. Commercialisering is het doordringen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen, waaronder het vrijwilligerswerk en het jeugdwerk. Dit komt onder andere tot uiting in de manier waarop ouders zich als consumenten opstellen ten aanzien van het jeugdwerk. Hierdoor zouden de vrijwilligers zich minder ondersteund voelen. Wij hebben dit begrip uitgebreid. We hebben naast de steun van de ouders, ook gevraagd naar de mate waarin vrijwilligers zich ondersteund voelen door de ruimere gemeenschap en maatschappij. In dit onderzoek hebben we echter de klemtoon gelegd op een derde invulling van het begrip ‘commercialisering van de leefwereld’ die in de literatuur terug te vinden is. 
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Commercialisering wordt hier onderzocht via het bestedingspatroon van jongeren. Dit patroon zou gericht zijn op de aankoop van consumptiegoederen, entertainment en het ophouden van een bepaalde levensstijl. Dit zou leiden tot een hogere geldnood. Hierdoor zijn jongeren geneigd om vaker vakantiewerk te verrichten. De internationale literatuur beklemtoont echter dat dit zich vooral zou voordoen onder jongeren die voor de betaling van hun studiekosten kunnen rekenen op de financiële steun van hun ouders. Wat de gevolgen hiervan zijn voor het vrijwilligerswerk is nauwelijks onderzocht. In de secundaire analyses, uitgevoerd in het eerste deel van het project, hebben we geen enkel spoor gevonden dat betaald werk vrijwilligerswerk zou uitsluiten. Integendeel zelfs, betaald werken kwam meer voor onder vrijwilligers in het jeugdwerk dan onder jongeren die geen vrijwilligerswerk in het jeugdwerk deden.  In dit rapport komen de resultaten van dit onderzoek aan bod. Het is een hele hap. Dit komt onder andere doordat de leeftijdsgroep 18– tot 23-jarigen zich in zeer verschillende levensomstandigheden bevindt: sommigen studeren, anderen hebben een gezin, een aanzienlijke proportie heeft zich reeds geïntegreerd op de arbeidsmarkt. Dit noodzaakt ons soms om aparte analyses uit te voeren voor deze groepen. Het aantal tabellen en modellen neemt dan ook snel toe. Daarom hebben we op het einde van ieder onderdeel de belangrijkste vaststellingen op een rijtje gezet. In het allerlaatste hoofdstuk van dit rapport hebben we de belangrijkste bevindingen uit de literatuurstudie, de secundaire analyses en het nieuw onderzoek gebundeld.   
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3 Beschrijving van de steekproef De steekproef2 bestaat uit 18- tot 23-jarigen uit het Vlaamse Gewest. Iets meer dan de helft van de respondenten (52,2%) is vrouw, 47,8% is man. 9,1% van de ondervraagden woont in één van de Vlaamse grootsteden (Antwerpen of Gent). Ongeveer even veel respondenten (9,4%) wonen in één van de Vlaamse centrumsteden3. De rest (81.6%) woont in een andere Vlaamse gemeente. 27% van de respondenten woont in de provincie Antwerpen, 15.6% in Vlaams-Brabant, 18.4% in West-Vlaanderen, 25.9% in Oost-Vlaanderen en 12.9% in de provincie Limburg. 47,4 % van de respondenten heeft ouders waarvan ten minste één ouder een hoger diploma heeft, van 52.6% heeft geen van beide ouders een hoger diploma. Iets meer dan de helft van de jongeren (namelijk 51.1%) noemt zichzelf katholiek, protestants of christelijk. 1.5% van de ondervraagde jongeren bekent zich tot het moslimgeloof en 44,2% beschouwt zich als vrijzinnig, niet gelovig of levensbeschouwelijk onverschillig. Tenslotte omschrijft 2.9% zich als andersgelovig. In het totaal volgen 807 van deze jongeren voltijds dagonderwijs (59.8% van de steekproef). Nog eens 20 jongeren combineren werken met voltijds avondonderwijs (1.5%). In het totaal studeren dus 827 jongeren nog (61.3%). Deze percentages zijn sterk afhankelijk van de leeftijd (zie tabel 1). Zo studeert nog meer dan 90% van de ondervraagde 18-jarigen tegenover slechts nauwelijks één op vier van de 23-jarigen.  TABEL 1: AANTAL STUDERENDEN NAAR LEEFTIJD Leeftijd N Percentage 18 jaar 183 90.2% 19 jaar 218 77.6% 20 jaar 179 74.2% 21 jaar 130 62.2% 22 jaar 74 32.9% 23 jaar 43 22.7% Totaal 827 61.3%  Van de jongeren die studeren, zitten er 116 (14.4% van de studerenden) in het secundair onderwijs. De secundaire scholieren die in de steekproef vertegenwoordigd zijn, zijn echter niet representatief voor alle secundaire scholieren. Het is een speciale groep binnen de scholierenbevolking, namelijk 18- tot 23-jarigen die nog steeds school lopen in het secundair onderwijs. Acht op tien van deze jongeren hebben een schoolse achterstand opgelopen in het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Zes op tien liepen deze schoolse achterstand op tijdens het secundair onderwijs. Als we een opsplitsing maken naar onderwijsvorm, blijkt dat 45% van de ondervraagde scholieren studeren in het beroepssecundair onderwijs. Slechts 14% studeert in het algemeen secundair onderwijs. Scholieren uit het beroepssecundair onderwijs zijn dus oververtegenwoordigd, terwijl scholieren uit het algemeen secundair onderwijs ondervertegenwoordigd zijn onder deze leeftijdsgroep.                                             2  Deze beschrijving is gebaseerd op de gewogen resultaten. 3  We gebruiken hier de indeling van ‘thuis in de stad’ (http://www.thuisindestad.be). 
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434 (53.9% van de studerenden) volgen les in het hoger onderwijs buiten de universiteit en 256 (31.7% van de studerenden) studeren aan een universiteit. Voor de meerderheid van de studerenden (84.2%) geldt dat de kosten van de studies uitsluitend door de ouders worden gedragen. De rest (15.8%) draagt gedeeltelijk of volledig zelf de kosten. Net iets minder dan één op vijf studerenden (namelijk 18.3%) is beursgerechtigd. Ongeveer één student op drie (31.7%) zit op kot of op internaat. Vooral de universiteitsstudenten zitten op kot. Iets meer dan de helft (56%) van hen zit op kamers tegenover één op vier (25.4%) van de studenten in het hoger onderwijs buiten de universiteit.  522 jongeren (38.7%) werken. Van de werkende jongeren hebben 403 (79.5% van de werkenden) hoogstens een diploma secundair onderwijs en 104 (20.5% van de werkenden) een diploma hoger onderwijs of een diploma universitair onderwijs.  
4 Studentenarbeid 4.1 Omvang  Aan de studerenden werd gevraagd of ze de afgelopen 12 maanden naast hun studies ook een vakantie- en/of bijbaantje gedaan hebben.  TABEL 2: FREQUENTIE BIJ- OF VAKANTIEJOB GEDAAN  N Percentage Bij- of vakantiejob gedaan (enkel studerenden) 720 86.6 Tijdens de zomermaanden (alleen werkende studenten) 661 91.1 Andere vakantie, waarvan (alleen werkende studenten) Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Lentevakantie Lesvrije weken 202 106 124 89 93 85 27.9 14.6 17.0 12.2 12.8 11.6 Tijdens weekends (alleen werkende studenten) 307 42.2 Tijdens heel schooljaar (alleen werkende studenten) 106 14.6 Nu en dan bijklussend (alleen werkende studenten) 206 28.4 Uitsluitend tijdens de zomermaanden (alleen werkende studenten) 254 35.3 Uitsluitend buiten de zomermaanden (alleen werkende studenten) 63 8.8 Zowel tijdens de zomer als er buiten (alleen werkende studenten) 403 55.9  Van de 827 studerenden hebben er maar liefst 720 gedurende de afgelopen 12 maanden een vakantiejob of bijbaantje uitgevoerd. Dit is 86.6% van de studenten en scholieren. De zomervakantie blijft de periode bij uitstek om een vakantiejob uit te oefenen. Liefst 9 op 10 van de werkende jongeren heeft dan een vakantiejob. Iets meer dan één op vier heeft een baantje in de andere vakanties. Hiervan is de kerstvakantie de meest populaire periode om bij te klussen: 17% van de studerenden klust bij in de kerstvakantie. Daarnaast werkt nog eens 42% tijdens de weekends in het schooljaar, 15% tijdens lesdagen in het schooljaar en 28% klust hier en daar wel eens bij. Meer dan de helft van de werkende studerenden heeft de afgelopen 12 maanden zowel tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie gewerkt. Iets minder dan 10% werkt uitsluitend tijdens het 
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schooljaar en niet tijdens de zomervakantie, terwijl iets meer dan één op drie uitsluitend tijdens de zomermaanden werkt. TABEL 3:  FREQUENTIE BIJ- OF VAKANTIEJOB BIJ 18- TOT 23-JARIGE STUDERENDEN – VERGELIJKING 99 – 06  APS99 Huidig onderzoek  N % N % Bij- of vakantiejob gedaan (enkel studerenden)** 68 58.6 720 86.6 Tijdens de zomermaanden (alleen werkende studerenden) 62 91.2 661 91.1 Buiten de zomervakantie** 20 17.4 469 64.7 Uitsluitend tijdens de zomermaanden (alleen werkende studerenden)** 48 70.6 256 35.3 Uitsluitend buiten de zomermaanden (alleen werkende studerenden) 6 8.8 64 8.8 Zowel tijdens de zomer als er buiten (alleen werkende studerenden)** 14 20.6 405 55.9 Totaal studerenden onder de 18- tot 23-jarigen 116 68.4 827 61.3 ** p<.01 Er is slechts één bevraging waarin 18- tot 23-jarige studerenden bevraagd zijn over hun deelname aan de arbeidsmarkt. Dat is de APS bevraging van 1999. Zowel de algemene arbeidsmarktparticipatie als de arbeidsmarktparticipatie in de zomerperiode is toegenomen tussen beide meetmomenten. Indien we kijken naar de periode van tewerkstelling dan zien we dat jongeren vaker een vakantiejob tijdens de zomermaanden combineren met een studentenjob tijdens het schooljaar. Deze verschillen zijn significant. Toch moet deze stijging ook direct gerelativeerd worden. Onze vergelijkingsbasis is namelijk flinterdun. In het APS99-databestand zijn er slechts 116 studerenden tussen 18 en 23 jaar. TABEL 4:  FREQUENTIE BIJ- OF VAKANTIEJOB BIJ 18- JARIGE STUDERENDEN – VERGELIJKING 02 – 06  MPJ02 Huidig onderzoek  N % N % Bij- of vakantiejob gedaan (enkel studerenden)** 232 72.5 179 90.4 Tijdens de zomermaanden (alleen werkende studerenden) 194 84.0 160 88.4 Buiten de zomervakantie** 96 41.6 126 69.6 Uitsluitend tijdens de zomermaanden (alleen werkende studerenden)** 134 58.0 55 30.4 Uitsluitend buiten de zomermaanden (alleen werkende studerenden) 36 15.6 21 11.6 Zowel tijdens de zomer als er buiten (alleen werkende studerenden)** 61 26.4 105 58.0 Totaal studerenden onder de 18-jarigen 321 91.5 201 91.0 ** p<.01  Er is echter een ietwat robuustere vergelijkingsbasis, namelijk het onderzoek naar maatschappelijke participatie van jongeren uit 2002. We moeten de analyses dan wel beperken tot de 18-jarigen. De conclusies zijn echter hetzelfde: de participatie aan de arbeidsmarkt onder 18-jarigen is tussen 2002 en 2004 gestegen. Niet zo zeer de arbeidsmarktdeelname tijdens de zomermaanden is toegenomen. Hier is er eerder sprake van een stabilisatie. De toename tussen beide momenten is namelijk niet significant. Vooral de arbeidsmarktdeelname tijdens het schooljaar is gestegen. Een groter 
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percentage studerenden combineert werken tijdens de zomermaanden met werken tijdens het schooljaar. Het aantal studerenden dat louter en alleen in de zomervakantie werkt, is afgenomen.  Toch rest er hier ook een laatste bedenking. De huidige bevraging is een postenquête. Omdat het een postenquête is, is uitdrukkelijk in de vraagstelling opgenomen dat eenmalige klusjes zoals babysitten, klusjes opknappen, auto’s wassen, tuinieren… bij familie, vrienden of kennissen waarvoor betaald wordt,  ook onder het begrip bij- of vakantiejob valt. Dit was niet het geval in de APS99-bevraging en de bevraging ‘maatschappelijke participatie van jongeren’. Beiden zijn face-to-face bevragingen en de expliciete vermelding dat sporadische klusjes gerekend worden tot vakantiewerk is niet opgenomen in deze vragenlijsten. De verschillen in percentages kunnen dus te wijten zijn aan verschillen in vraagstelling. Een extra aanwijzing hiervoor is het onderzoek naar leerlingenparticipatie uitgevoerd in 2002 (zie de secundaire analyses hiervoor). In dit onderzoek werd uitdrukkelijk vermeld dat onder betaald werk ook babysitten en allerlei betaalde klusjes voor familie, vrienden en kennissen wordt gerekend. Dit onderzoek stelde een arbeidsmarktparticipatie tijdens het schooljaar vast dat 11% hoger was dan die in het onderzoek naar maatschappelijke participatie van jongeren. Nochtans zijn beide onderzoeken bij een vergelijkbare groep afgenomen en in eenzelfde periode. Alleen werd in de vragenlijst van maatschappelijke participatie betaald werk niet uitgebreid omschreven. Met het APS-bestand is er nog een extra probleem. Het is gebaseerd op een steekproef van 15- tot 75-jarigen. Hoewel de APS-data representatief zijn voor de hele Vlaamse bevolking van 15 tot 75 jaar, zijn ze dit niet noodzakelijk voor de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar.                 
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4.2 Duur van tewerkstelling Naast de periode bevroegen we de studerenden ook over de duur van tewerkstelling.   TABEL 5:  FREQUENTIES - DUUR VAN TEWERKSTELLING Duur per periode N Percentage van werkenden in deze periode Percentage van totaal werkende studerenden (N=720) Tijdens de zomermaanden 660   Enkele dagen 25 3.8 3.5% Een week 20 3.1 2.8% Twee weken 66 10.0 9.2% Drie weken 105 15.8 14.6% Een maand 365 55.3 50.7% Langer dan een maand 79 5.8 11.0% Tijdens andere schoolvakanties 200   Enkele dagen 108 54.0 15.0% Een week 44 22.1 6.1% Twee weken 27 13.5 3.8% Drie weken 3 1.5 0.4% Een maand 3 1.5 0.4% Langer dan een maand 15 7.5 2.1% In de weekends in het schooljaar 307   Elk weekend 123 40.0 17.0% 2 tot 3 weekends per maand 65 21.2 9.0% 1 weekend per maand 50 16.3 6.9% Enkele weekends per jaar 69 22.5 9.6% Avonden in het schooljaar 106   Enkele avonden per week 43 40.8 6.0% Enkele avonden per maand 36 34.4 5.0% Enkele avonden per jaar 26 24.7 3.6% Nu en dan 205   Enkele avonden per week 17 8.1 2.0% Enkele avonden per maand 82 40.2 11.4% Enkele avonden per jaar 106 51.7 14.7%  Een maand werken tijdens de zomervakantie is de meest voorkomende duur. Iets meer dan de helft van de 18- tot 23-jarige werkende scholieren en studenten rapporteert deze duur. De tweede meest voorkomende duur is elk weekend tijdens het schooljaar: 123 studerenden (17%) werken elk weekend van het schooljaar. Eén op acht rapporteert drie weken in de zomervakantie te werken, enkele dagen in andere vakanties te werken of enkele avonden per jaar bij te klussen, maar op onregelmatige basis. Meer dan 1 op 10 jobstudenten beweert langer dan een maand in de zomervakantie te werken. Op basis van deze vraag kunnen we de duur van tewerkstelling van jobstudenten berekenen. De antwoorden zijn als volgt omgevormd: 1. De duur tijdens de vakanties (zowel zomervakantie als andere vakanties) is als volgt omgevormd: ‘enkele dagen’ is gelijkgesteld aan 2 dagen, ‘een week’ aan 5 dagen, ‘twee weken’ aan 10 dagen, ‘drie weken’ aan 15 dagen, ‘een maand’ aan 21 dagen en ‘langer dan een maand’ aan 42 dagen. 2. Voor de weekends in een schooljaar zijn we vertrokken van een academiejaar van 30 weken. Een weekend hebben we gerekend als 1 
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werkdag. Werken tijdens elk weekend van het schooljaar staat dus voor 30 dagen, 2 tot 3 weekends per maand is dan gelijk aan 10.5 werkdagen (anderhalve dag per maand, waarbij we uitgegaan zijn van 7 maanden. De drie zomermaanden, de vier vakantieperiodes en twee lesvrije weken zijn namelijk niet meegerekend), 1 weekend per maand is gelijk aan 7 werkdagen en enkele weekends per jaar is gerekend als 3.5 werkdagen. 3. Ook voor de dagen in het schooljaar zijn we vertrokken van een academiejaar van 30 weken en 7 maanden. ‘Enkele dagen/avonden per week’ is omgevormd tot 60 dagen, ‘enkele dagen/avonden per maand’ is omgevormd tot 14 dagen en ‘enkele dagen/maanden per jaar’ is omgevormd tot 7 dagen.  4. Voor het onregelmatig bijklussen zijn we vertrokken van de laagste categorie. Enkele dagen/avonden op een jaar is omgevormd tot 1 werkdag, enkele dagen/avonden per maand is 7 dagen (namelijk 1*7) en enkele dagen/avonden per week is gelijkgesteld aan 30 dagen (namelijk 1*30 weken).   Deze verschillende duren zijn bij elkaar opgeteld om een indicatie te hebben van de duur van tewerkstelling. Het is wel belangrijk om zich te realiseren dat het hier om een indicatie gaat, niet de precieze duur. Op basis van deze berekeningswijze komen we tot een gemiddelde werkduur onder studerenden van 36 werkdagen, wat neerkomt op anderhalve maand werken. Het minimum varieert van 0 dagen, onder die 14% scholieren en studenten die niet werken tot 148 werkdagen. Dit komt neer op 7 maanden voltijds werken. Indien we alleen rekening houden met studerenden die werken, dan komen we tot een gemiddelde werkduur van 42 dagen. Dit komt neer op twee maanden werken. We kunnen ons ook beperken tot de duur van tewerkstelling buiten de schoolvakanties. Gemiddeld bedraagt deze duur 11 dagen voor alle studerenden. Het minimum is ook hier 0 dagen voor die 402 studerenden (48.6%) die nooit tijdens het schooljaar werken. Het maximum is 120 dagen, wat ongeveer neerkomt op 6 maanden voltijds werken. Indien we alleen die studerenden in rekening brengen die tijdens het schooljaar werken, komen we aan een gemiddelde tewerkstellingduur van 22 dagen. Het minimum is dan 1 dag, het maximum blijft 120 dagen.  TABEL 6  GEMIDDELDE DUUR VAN TEWERKSTELLING – TOTALE TEWERKSTELLING EN TEWERKSTELLING TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR ALLE STUDERENDEN EN WERKENDE SCHOLIEREN EN STUDENTEN  Alle studerenden Werkende scholieren en studenten Duur totale tewerkstelling 36 dagen 42 dagen Duur tewerkstelling buiten schoolvakantie 11 dagen 22 dagen  4.3 Motivaties om al dan niet te werken Er is ook gepeild naar de motivaties om te werken bij jobstudenten. Hiertoe werd een lijst met 15 redenen voorgelegd. Daarnaast konden de studerenden eigen redenen opgeven. Sommige van die redenen konden echter ingepast worden in de opgegeven lijst van redenen (vb. ‘om mijn rijbewijs te behalen’ werd ingedeeld bij ‘auto kunnen betalen’, ‘de kosten voor een Erasmusjaar te betalen’ werd ingedeeld bij ‘studiekosten betalen’). Aan de niet-werkende scholieren en studenten werd gepeild naar hun redenen voor niet-participatie.  
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TABEL 7 FREQUENTIES - MOTIVATIES OM TE WERKEN (ALLEEN JOBSTUDENTEN - N=720)  N Percentage Financiële redenen 738 96.4% Omwille van het geld 593 81,6% Om te sparen 371 51.1% Om een reis te kunnen betalen 284 39.1% Om uit te kunnen gaan, naar een festival of concert te gaan 268 36.9% Om iets speciaals aan te kunnen kopen 183 25.1% Om mijn gsm/internetrekening te kunnen betalen 123 16.9% Om een auto/brommer/benzine te kunnen betalen 105 14.5% Om mijn studies te betalen 62 8.6%    Andere redenen 503 65.6% Omwille van werkervaring op te doen 276 38,0% Om iets om handen te hebben in de vakantie 181 24.9% Het staat later goed op mijn CV 170 23.5% Het sluit aan bij mijn interesses 110 15.2% Ik kan zo mijn opleiding in de praktijk omzetten 102 14.0% Mijn familie heeft me aangespoord om een vakantiejob te doen 89 12.2% Ik wil later een vaste job in het bedrijf of de plaats waar ik heb gewerkt 24 3.3%  Geld is de belangrijkste reden om te werken. Meer dan 8 op 10 jongeren stipt uitdrukkelijk deze reden aan. Als we alle financiële redenen bij elkaar optellen, geeft meer dan 96% van de jobstudenten wel een financiële reden op om te werken. De helft van de jobstudenten geeft aan dat ze dit geld gebruiken om te sparen. Tot 4 op 10 stelt het geld te besteden aan festivals of reizen. Een kwart van hen gebruikt het verdiende loon om iets speciaals te kopen. De gsm- en internetrekening, net zoals de kosten voor de auto of brommer is voor 15% een reden om bij te klussen. Nog geen 1 op 10 studerenden gebruikt het loon om de studies te betalen. Financiële redenen zijn echter niet de enige redenen waarom scholieren en studenten werken. Vier op tien wil zo werkervaring opdoen. Eén op vier heeft zo iets om handen in de vakantieperiode en 15% stelt dat het vakantiewerk aansluit bij de interesses en/of opleiding. Tenslotte stellen 24 studerenden (of 3.3%) dat ze via hun vakantiewerk in contact willen komen met een bedrijf waar ze later willen werken.  Vijfentwintig jongeren hebben een andere reden vermeld die niet in het lijstje is opgenomen. Het meest vermeld (namelijk 11 keer) is omwille van het plezier. De tweede meest vermelde andere reden is van sociale aard. Het heeft betrekking op mensen helpen in hun zaak (vooral ouders en vrienden) of op de sociale contacten die gemaakt worden op de werkplaats. Andere redenen die eenmaal vernoemd zijn, zijn: 1. om de wachttijd te overbruggen 2. om Frans te leren spreken 3. om mogelijke klanten op te doen 4. om het inschrijvingsgeld voor een wedstrijd te kunnen betalen  
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Op basis van hun motivaties kunnen we jobstudenten indelen in drie groepen. We hebben hiervoor een hiërarchische latente clusteranalyse voor uitgevoerd4. De meest vermelde redenen om te werken als jobstudent in de eerste groep (44% van de jobstudenten) is geld verdienen, gecombineerd met sparen en reizen. Toch discrimineren deze drie redenen eigenlijk weinig tussen de drie groepen. De drie groepen studerenden vermelden bijna even vaak deze redenen. De eerste groep heeft zelfs de kleinste kans van alle groepen om deze drie redenen aan te stippen. De eerste groep verschilt van de twee andere groepen doordat ze eigenlijk weinig andere, extra redenen opgeven. In dit opzicht is deze groep een basisgroep wat motieven betreft. Deze basismotieven zijn geld verdienen om te sparen en te reizen.  De tweede groep (28% van de jobstudenten) heeft de grootste kans om de redenen geld verdienen en reizen aan te stippen. Ze hebben ook een relatieve grote kans om sparen te vermelden. Daarnaast onderscheiden ze zich van de twee andere groepen doordat ze de grootste kans hebben om te zeggen dat ze werken om iets speciaals aan te kopen, om de gsm of internetrekening te betalen, hun studies te financieren, een auto of brommer te kunnen betalen en om te kunnen uitgaan. Vakantiewerk betekent voor deze groep financiële onafhankelijkheid. Dit geld mag gerust rollen.  De derde groep (28% van de respondenten) vermeldt ook vaak dat ze werken omwille van het geld, maar deze groep stipt het vaakst extra aan dat ze het gebruiken om te sparen. Deze groep onderscheidt zich van de andere twee groepen omdat ze de grootste kans hebben om bijkomende instrumentele redenen te vermelden. Vakantiewerk dient om werkervaring op te doen. Het staat goed op de CV. Het is een mogelijke opstap naar een vaste job. Je brengt je vakantie nuttig door. Het sluit aan bij de persoonlijke interesses en/of de opleiding van de student. En je spaart nog eens wat.  TABEL 8 FREQUENTIES - MOTIVATIEGROEPEN OM TE WERKEN  N Percentage Basismotivatiegroep: geld verdienen, reizen en sparen 338 44.1 Groep met extra financiële motieven 213 27.8 Groep met extra instrumentele motieven 216 28.1  Aan die scholieren en studenten die de afgelopen 12 maanden niet hebben bijgeklust of die geen vakantiewerk hebben verricht, werd gevraagd waarom ze dit niet hebben gedaan. 

                                           4  Voor de technische aspecten van deze hiërarchische latente clusteranalyse verwijzen we naar het technisch rapport. 
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TABEL 9 FREQUENTIES - MOTIVATIES OM NIET TE WERKEN (ALLEEN NIET-WERKENDE STUDENTEN EN SCHOLIEREN – N=116)  N Percentage Studieredenen 69 59.5% Ik wil me toeleggen op mijn studies 44 39.3 Ik denk dat mijn studies er onder zouden lijden als ik zou werken 33 29.5 Ik had vorig jaar tweede zit 27 24.3 Ik werk al hard voor mijn studies, ik wil rusten in de vakantie 17 15.2    Andere redenen 74 65.5% Ik moet niet werken. Mijn ouders geven al het geld dat ik nodig heb 32 28.6 Werken kan later nog altijd, ik verkies andere dingen te doen in mijn tijd 26 23.2 Ik vind het moeilijk om naast al mijn andere bezigheden er nog eens werken bij te nemen 21 18.8 Ik kon geen job vinden 15 13.4 Ik werk niet graag 4 3.6 Mijn ouders zijn er tegen dat ik werk 3 2.7 Ik ben ziek geweest het laatste jaar 3 2.7 Ik heb in het verleden slechte ervaringen opgedaan met vakantiewerk 0 0.0  De belangrijkste redenen om niet te werken zijn studiegerelateerd. Bijna 6 op 10 studerenden die niet hebben gewerkt in het afgelopen jaar verwijst naar de studies om niet te werken. Ze willen hun studies niet in gevaar brengen door te werken. Een kwart van hen had vorig jaar tweede zit en werkte daarom het afgelopen jaar niet.  Studieredenen zijn echter niet de enige redenen. In het totaal vermeldt twee op drie studerenden die niet hebben gewerkt een andere reden. Voor een kwart van deze studenten en scholieren is het eigenlijk niet nodig om te werken. Een even grote groep verkiest de vrije tijd of vakantie niet in te vullen met te werken. Niemand roept vroegere negatieve ervaringen met vakantiewerk in als reden om niet te werken. 4.4 Conclusie Meer dan 86% van de scholieren en studenten tussen 18 jaar en 23 jaar werkt tijdens de vakantie en/of klust bij. Meer dan de helft van de werkende studerenden doet dit zowel in de zomervakantie als tijdens het schooljaar. Een derde werkt uitsluitend in de zomerperiode. Gemiddeld werken of klussen studerenden 31 dagen op een jaar. Dit komt overeen met anderhalve maand voltijds werken. Indien we alleen rekening houden met werkende scholieren en studenten, dan komen we aan een gemiddelde van 42 dagen. Dit stemt overeen met 2 maanden voltijds werken. Wat motivaties betreft, kunnen we drie groepen onderscheiden. Een eerste groep heeft louter de basismotivaties om te werken: geld verdienen om te kunnen reizen en/of te sparen. Een tweede groep heeft extra financiële motivaties (betalen van gsm, internet, auto, uitgaan, …). De derde groep vernoemt extra instrumentele redenen (het staat goed op je CV, je kan werkervaring opdoen, het sluit aan bij interesses en opleiding, …). De meeste studerenden die niet werken als jobstudent doen dit omwille van hun studies. Die willen ze niet in gevaar brengen door te werken.   
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5 Het profiel van de jobstudent Het profiel van de jobstudent hebben we opgesteld aan de hand van: 1. geslacht  2. studieniveau: secundair onderwijs, hoger onderwijs buiten de universiteit en universitaire studies  3. al dan niet bissen tijdens de huidige studies: Voor studenten uit het hoger onderwijs hebben we dus alleen rekening gehouden met al dan niet bissen tijdens het hoger onderwijs, niet tijdens het lager of secundair onderwijs. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs hebben we alleen rekening gehouden met bissen tijdens het secundair onderwijs, niet tijdens het lager onderwijs. 4. de werksituatie van de ouders, namelijk beide ouders werken (en/of zijn zelfstandige) versus minstens één van beide ouders werkt niet (of is niet zelfstandig) 5. Opleidingsniveau van de ouders: geen van beide ouders heeft een diploma hoger onderwijs versus minstens één ouder heeft een hoger diploma. 6. Leeftijd: leeftijd is hier in categorieën van 3 jaar ingedeeld (18 tem 20 vs 21 tem 23 jaar) 7. al dan niet op kot zitten 8. al dan niet eigen bijdrage aan betalen studiekosten 9. al dan niet beursstudent Voor de analyses hebben we de volgende strategie gevolgd. Eerst zijn kruistabellen opgesteld. Alle negen hier boven geciteerde aspecten zijn steeds gebruikt. Hier worden alleen de kruistabellen weergegeven waar er een betekenisvol verschil in arbeidsmarktparticipatie tussen de onderzochte groepen bestaat. Vervolgens stellen we een model op waarbij de relatie tussen de negen aspecten van het profiel met elkaar in verband worden gebracht. Een kruistabel informeert ons over het totale verband tussen arbeidsmarktparticipatie en de elementen van het profiel. Het kan echter zijn dat de relaties tussen deze negen aspecten veel complexer zijn, dat er tegengestelde directe en indirecte effecten spelen. Dit wordt onderzocht via een structureel model.  5.1 Wie heeft een vakantiejob en/of klust bij? Uit de kruistabellen blijkt dat meisjes meer dan jongens een vakantiejob hebben en/of bijgeklust hebben in de 12 maanden die de bevraging vooraf gingen. Ook naar studieniveau zijn er verschillen, waarbij universitaire studenten de laagste arbeidsmarktparticipatie rapporteren en HOBU-studenten de hoogste.  
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TABEL 10 AL DAN NIET VAKANTIEWERK OF BIJGEKLUST VOLGENS GESLACHT (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt en/of bijgeklust? Man Vrouw Niet gewerkt 56 16.1% 56 11.5% Gewerkt 291 83.9% 430 88.5% chi²=3.70, df = 1, p. =0.035  TABEL 11 AL DAN NIET VAKANTIEWERK OF BIJGEKLUST VOLGENS STUDIENIVEAU (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt en/of bijgeklust? Secundair HOBU Univ Niet gewerkt 14 12.3% 39 9.1% 53 20.9% Gewerkt 100 87.7% 390 90.9% 200 79.1% chi²=19.51, df = 2, p. =0.000  De relatie tussen geslacht, studieniveau en arbeidsmarktparticipatie is echter complexer dan dit. Uit tabel 12 blijkt dat de arbeidsmarktparticipatie het laagst is bij mannelijke universitaire studenten. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke universitaire studenten ligt op het niveau van de vrouwelijke scholieren en studentes uit het HOBU.  TABEL 12 AL DAN NIET VAKANTIEWERK OF BIJGEKLUST VOLGENS STUDIENIVEAU EN GESLACHT (KOLOMPERCENTAGES)  Geslacht Al dan niet gewerkt en/of bijgeklust? Secundair HOBU Univ Man Niet gewerkt 6 9.4% 19 10.5% 28 31.1%  Gewerkt 58 90.6% 162 89.5% 62 68.9%  Totaal 64 100% 181 100% 90 100% Vrouw Niet gewerkt 8 16.0% 19 7.7% 25 15.3%  Gewerkt 42 84.0% 228 92.3% 138 84.7%  Totaal 50 100% 247 100% 163 100%   De enige andere factor die significant is voor arbeidsmarktparticipatie is leeftijd. Oudere studerenden participeren minder aan de arbeidsmarkt dan jongere studerenden.  TABEL 13 AL DAN NIET VAKANTIEWERK OF BIJGEKLUST VOLGENS LEEFTIJD (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt en/of bijgeklust? 18 tot en met 20 jaar 21 tot en met 23 jaar Niet gewerkt 60 10.3% 51 20.3% Gewerkt 520 89.7% 200 79.7% chi²=15.1, df = 1, p. =0.000  Deze achtergrondkenmerken hebben we opgenomen in één model. Hierin kunnen we de onderlinge relaties tussen de achtergrondkenmerken bestuderen. 
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 FIGUUR 1:  ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE (WERK) IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN BIJ LEERLINGEN EN STUDENTEN (N=827), VOLGENS GESLACHT (GESLACHT), OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE OUDERS (OPLPM2), WERKSITUATIE VAN DE OUDERS (WERKPM2), LEEFTIJD (LEEF2), AL DAN NIET BEURSGERECHTIGD ZIJN (BEURS), AL DAN NIET GEBIST (BIS), AL DAN NIET UNIVERSITAIR (UNIV), AL DAN NIET OP KOT (KOT) EN AL DAN NIET BIJDRAGEN TOT DE KOSTEN VAN DE STUDIES (STUDKOST)  Uit dit model blijkt dat meisjes en jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma hebben vaker aan de universiteit studeren. Universiteitsstudenten zijn doorgaans ook iets ouder dan studenten uit het hoger onderwijs en de jongeren die nog steeds school lopen in het secundair onderwijs. Deze universiteitsstudenten kennen minder een schoolse achterstand (18- tot 23-jarigen die een schoolse achterstand hebben opgelopen zijn oververtegenwoordigd onder de secundaire scholieren). Meisjes en jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, lopen minder een schoolse achterstand op. Beursgerechtigde studerenden zijn vaker jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft en waarvan één van beide ouders niet werkt. Verder zitten universiteitsstudenten vaker op kot, evenals ietwat oudere studerenden en studerenden waarvan één van beide ouders een hoger diploma heeft. Bissers zitten dan weer minder op kot.  
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Dit model toont eveneens aan dat er drie factoren zijn die belangrijk zijn voor de arbeidsmarktparticipatie van studerenden: geslacht, studieniveau en leeftijd. Meisjes participeren iets meer aan de arbeidsmarkt dan jongens, universiteitsstudenten participeren minder aan de arbeidsmarkt dan leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten aan het hoger onderwijs en oudere studerenden (21 tot en met 23 jaar) hebben een lagere arbeidsmarktparticipatie dan jongere studerenden (18 tot en met 21 jaar). Het sterkste van deze drie verbanden is studieniveau (-.14), vervolgens leeftijd (-.11) en dan geslacht (.08). De verschillen zijn echter niet bijster groot. In totaal wordt slechts 4% van de variatie in arbeidsmarktparticipatie verklaard. Samenvattend kunnen we stellen dat de arbeidsmarktparticipatie het laagst is bij mannelijke, universitaire studenten. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen ligt doorgaans hoger dan de arbeidsmarktparticipatie van mannen. Studerenden tussen 21 en 23 jaar oud participeren minder aan de arbeidsmarkt dan studerenden tussen 18 en 21 jaar oud. De andere factoren (al dan niet op kot zitten, al dan niet beursgerechtigd zijn, al dan niet een schoolachterstand opgelopen hebben en al dan niet financieel bijdragen tot de eigen studiekosten) zijn niet gelieerd aan de arbeidsmarktparticipatie van studerenden. 5.2 Wie werkt er tijdens de zomermaanden? Indien we de analyses naar periode van tewerkstelling bekijken, zien we dat er slechts één factor significant is voor een vakantiejob uit te oefenen tijdens de zomermaanden, namelijk het studieniveau van de jongeren. Het zijn vooral de HOBU-studenten die vaker dan de secundaire scholieren tijdens de zomermaanden werken. Dit blijkt ook uit het structureel model (zie figuur 3). Alleen studenten hoger onderwijs buiten de universiteit kennen een verhoogde arbeidsmarktparticipatie tijdens de zomermaanden. Uiteindelijk wordt zo slechts 2% van al dan niet werken tijdens de zomermaanden verklaard. Dit wijst er op dat vakantiewerk in de zomer een vrij veralgemeend verschijnsel is bij de Vlaamse jeugd, dat zich niet laat onderscheiden op basis van geslacht, sociale afkomst, leeftijd, …5. TABEL 14 AL DAN NIET VAKANTIEJOB TIJDENS DE ZOMERMAANDEN VOLGENS STUDIENIVEAU (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt tijdens zomervakantie Secundair HOBU Univ Niet gewerkt 17 17.0% 23 5.8% 22 10.9% Gewerkt 83 83.0% 371 94.2% 62 89.1% chi²=13.6, df = 2, p. =0.0001  
                                           5  Een andere reden is dat vakantiewerk tijdens de zomermaanden onder de studenten algemeen verspreid is. Meer dan 90% van hen werkt tijdens de zomermaanden. Dit zorgt er voor dat er sowieso weinig variatie is, wat het extra moeilijk maakt om die variatie te verklaren. 
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 FIGUUR 2:  ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE VAN STUDERENDEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN (V23X1) (N=827) 5.3 Wie werkt er tijdens het schooljaar? TABEL 15 AL DAN NIET VAKANTIEJOB BUITEN DE ZOMERMAANDEN VOLGENS GESLACHT (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt buiten de zomervakantie Mannen Vrouwen Niet gewerkt 119 40.5% 137 31.7% Gewerkt 175 59.5% 295 68.3% chi²=5.9, df = 1, p. =0.01  TABEL 16 AL DAN NIET VAKANTIEJOB BUITEN DE ZOMERMAANDEN VOLGENS STUDIENIVEAU(KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt buiten de zomervakantie Secundair HOBU Univ Niet gewerkt 25 25.0% 150 38.2% 75 37.1% Gewerkt 75 75.0% 243 61.8% 127 62.9% chi²=6.2, df = 2, p. =0.04  Vrouwelijke leerlingen en studenten werken vaker buiten de zomermaanden dan mannelijke scholieren en studenten. Vrouwelijke studerenden werken vooral vaker tijdens de weekends van het schooljaar. Ook studieniveau is van belang. Drie vierden van de ondervraagde leerlingen uit het secundair onderwijs werkt buiten de 
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zomermaanden tegenover slechts 6 op tien studenten uit het hoger onderwijs. Jongeren die een schoolse achterstand hebben opgelopen nemen vaker een job buiten de zomermaanden. Jongeren die op kot of internaat zitten participeren dan weer minder aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar. Het grootste verschil merken we echter tussen jongeren die al dan niet een eigen financiële bijdrage leveren tot de eigen studies. Jongeren die meebetalen voor hun studies werken vaker tijdens het schooljaar.  TABEL 17 AL DAN NIET GEWERKT BUITEN DE ZOMERMAANDEN VOLGENS BISSEN (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt buiten de zomervakantie Niet gebist Gebist Niet gewerkt 211 38.8% 39 26.2% Gewerkt 333 61.2% 56 73.8% chi²=8.1, df = 1, p. =0.003  TABEL 18 AL DAN NIET GEWERKT BUITEN DE ZOMERVAKANTIE VOLGENS AL DAN NIET OP KOT (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt buiten de zomervakantie Niet op kot/internaat Op kot of internaat Niet gewerkt 161 32.9% 91 40.8% Gewerkt  329 67.1% 132 59.2% chi²=4.2, df = 1, p. =0.02 TABEL 19 AL DAN NIET GEWERKT BUITEN DE ZOMERVAKANTIE VOLGENS AL DAN NIET MEEBETALEN STUDIEKOSTEN  (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet gewerkt buiten de zomervakantie Betaalt niet mee Betaalt mee Niet gewerkt 227 37.4% 29 24.4% Gewerkt  380 62.6% 90 75.6% chi²= 12.6, df = 1, p. =0.0000 Deze bevindingen worden bevestigd door een structureel model op al dan niet werken tijdens het schooljaar. Meisjes, jongeren die een schoolse achterstand hebben en jongeren die meebetalen aan hun studies werken vaker tijdens het schooljaar. Alleen al dan niet op kot zitten is niet langer significant als je rekening houdt met de andere achtergrondfactoren. Slechts drie procent van de arbeidsmarktparticipatie tijdens het schooljaar wordt zo verklaard.  
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  FIGUUR 3: PARTICIPATIE AAN DE ARBEIDSMARKT TIJDENS HET SCHOOLJAAR (BUITENVA) (STUDENTEN HOGER ONDERWIJS – N=670) 5.4 Wie werkt hoelang?  Om verschillen in duur van tewerkstelling te onderzoeken is een gelijkaardige onderzoeksstrategie gevolgd. In eerste instantie is het verband onderzocht tussen totale duur van tewerkstelling/duur van tewerkstelling tijdens het schooljaar en de negen aspecten van het profiel. Hier worden opnieuw alleen de significante verschillen gerapporteerd. Alleen op kot zitten en meebetalen aan de studies houden verband met totale duur tewerkstelling en duur tewerkstelling tijdens het schooljaar. Studerenden die niet op kot zitten werken langer dan studerenden die op kot zitten. Studerenden die mee instaan voor de financiering van hun eigen studiekosten werken langer, zowel in het totaal als tijdens het schooljaar, dan studerenden die geen eigen financiële bijdrage moeten leveren.  
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TABEL 20 GEMIDDELDE TOTALE DUUR TEWERKSTELLING EN DUUR TEWERKSTELLING TIJDENS HET SCHOOLJAAR (N=720) Variabele Categorie Gemiddelde duur tewerkstelling Gemiddelde duur tewerkstelling tijdens schooljaar Niet op kot 37.2* 12.5** Al dan niet op kot Op kot 32.6* 8.4** Betaalt niet mee 34.7*** 10.1*** Al dan niet meebetalen aan kosten studies Betaalt mee 42.2*** 17.2*** * P<.05, ** P <.01, *** P <.001  In het structurele model zien we dat er een derde factor significant is, namelijk leeftijd. Studerenden tussen 21 en 23 jaar oud werken minder dan scholieren en studenten tussen 18 en 21 jaar oud. Dit verschil wordt in het model weergegeven door de rechtstreekse pijl tussen leeftijd (leef2) en de duur van tewerkstelling (duur). Een rechtstreekse pijl verwijst naar een direct effect. Dit verschil is echter klein (-.07). Waarden onder .10 in structurele modellen wijzen op relatief kleine verschillen. Bovendien loopt er nog een indirect effect van leeftijd op duur van tewerkstelling via al dan niet bijdragen aan de eigen studiekosten. Een indirect effect in een structureel model is de opeenvolging van pijlen tussen twee kenmerken. Door de paden in het model te volgen, breng je de indirecte effecten in kaart. De sterkte van een indirect effect bereken je door de waarden van de opeenvolgende pijlen met elkaar te vermenigvuldigen. Oudere studerenden moeten vaker bijdragen in de eigen studiekosten en deze studerenden werken langer. Er is zelfs een tweede, tegengesteld indirect effect van leeftijd op duur van tewerkstelling. Oudere leeftijdsgroepen studeren vaker aan de universiteit. Universiteitsstudenten zitten vaker op kot en kotstudenten werken dan weer minder lang. Het totale effect tussen leeftijd en duur van tewerkstelling, wat we vaststellen in de verschillen in gemiddelden tussen de verschillende leeftijdsgroepen, wordt niet weergegeven in het model. Het kan berekend worden door directe en indirecte effecten op te tellen. Het totale effect is gelijk aan: TABEL 21: BEREKENING VAN TOTAAL EFFECT Effect Pad Waarde Het direct effect Leef2 op duur -.07 Het indirect effect via studiekost effect leeftijd op studkost * effect studkost op duur 0.19*0.11=0.02 Het indirect effect via univ en kot effect leeftijd op univ * effect univ op kot * effect kot op duur .20*.29*-.07=-.01 Totaal effect  -.06  Dit totale effect is niet significant als we de gemiddelden tussen de twee leeftijdscategorieën met elkaar vergelijken. De duur van tewerkstelling wordt verder bepaald door al dan niet op kot zitten en al dan niet bijdragen aan de financiering van de eigen kosten. De relatie tussen op kot zitten en duur van tewerkstelling is echter 
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beperkt. In het totaal kunnen we zo slechts 2% van de duur van tewerkstelling verklaren. 

 FIGUUR 4 MODEL VOOR TOTALE DUUR VAN TEWERKSTELLING (N=720)  

 FIGUUR 5:  MODEL VOOR TEWERKSTELLINGSDUUR TIJDENS HET SCHOOLJAAR (DUURSKOO) (N=827)  
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In het structurele model voor tewerkstellingsduur tijdens het schooljaar is leeftijd niet van belang. Slechts al dan niet bijdragen tot de financiering van de eigen studies en op kot zitten zijn bepalend voor de duur van tewerkstelling tijdens het schooljaar. Studerenden die een eigen bijdrage leveren aan de financiering van hun studies werken langer tijdens het schooljaar dan studerenden die geen dergelijke bijdrage doen. Studenten die tijdens het schooljaar op kot zitten, participeren dan weer minder aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar.   5.5 Conclusie TABEL 22:  OVERZICHT VAN DE PROFIELEN VAN STUDERENDEN DIE WERKEN, STUDERENDEN DIE WERKEN IN DE ZOMERMAANDEN, STUDERENDEN DIE WERKEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR, DUUR VAN TEWERKSTELLING EN DUUR VAN TEWERKSTELLING TIJDENS HET SCHOOLJAAR Variabele Categorie Studerenden die werken Studerenden die werken tijdens de zomermaanden Studerenden die werken tijdens het schooljaar Totale duur van tewerkstelling Duur van tewerkstelling tijdens het schooljaar Geslacht Jongens - 0 - 0 0  Meisjes + 0 + 0 0 Studieniveau Secundair + - + 0 0  Hobu + + - 0 0  Univ - 0 - 0 0 Leeftijd 18 t.e.m. 20 + 0 0 + 0  21 t.e.m 23 - 0 0 - 0 Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders hoger diploma 0 0 0 0 0  Eén van ouders hoger diploma 0 0 0 0 0 Arbeidstatuut ouders Een van ouders werkt niet 0 0 0 0 0  Beide ouders werken 0 0 0 0 0 Bis? Niet gebist 0 0 - 0 0  Gebist 0 0 + 0 0 Kot? Neen 0 0 0 (+) + +  Ja 0 0 0 (-) - - Beursgerechtigd? Neen 0 0 0 0 0  Ja 0 0 0 0 0 Betaalt mee? Neen 0 0 - - -  Ja 0 0 + + + 0 = geen verschil; + = participeren meer; - = participeren minder; () = bruto-verschillen, dus voor controle voor de andere factoren  Tabel 22 biedt een overzicht van de profielen van de studerenden die deelnemen aan de arbeidsmarkt en van de verschillen in tewerkstellingsduur. Deze profielen resulteren in modellen met kleine verklaarde varianties, wat er op wijst dat er geen grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen groepen studenten/scholieren bestaan. Arbeidsmarktparticipatie is een vrij algemeen verspreid fenomeen in diverse groepen 
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scholieren en studenten. Dit geldt zeker voor werken tijdens de zomermaanden. Hier vinden we slechts één significant verschil. Studenten uit het hoger onderwijs buiten de universiteit werken iets vaker tijdens de zomermaanden dan scholieren uit het secundair onderwijs. Deze scholieren uit het secundair onderwijs werken iets meer tijdens het schooljaar dan studenten in het hoger onderwijs. We moeten hier nadrukkelijk vermelden dat in onze steekproef een specifieke groep secundaire scholieren vertegenwoordigd is. Het zijn meestal scholieren met een schoolse achterstand, met een oververtegenwoordiging van scholieren uit het beroepssecundair onderwijs. De grotere deelname van HOBU-studenten tijdens de zomermaanden en de grotere deelname aan de arbeidsmarkt van de bevraagde secundaire scholieren tijdens het schooljaar vertaalt zich in de algemene arbeidsmarktparticipatiecijfers. Meer secundaire scholieren en HOBU-studenten participeren aan de arbeidsmarkt. Deze grotere arbeidsmarktparticipatie vertaalt zich echter niet in verschillen in duur van tewerkstelling. Tussen leerlingen, studenten in het hoger onderwijs buiten de universiteit en universiteitsstudenten bestaan er geen verschillen in totale duur van tewerkstelling, noch in duur van tewerkstelling tijdens het schooljaar. De algemene participatiecijfers laten uitschijnen dat universitaire studenten minder participeren. Dit is echter volledig op het conto van mannelijke universitaire studenten te schrijven. De laagste participatiecijfers aan de arbeidsmarkt vinden we namelijk onder deze groep terug. Universiteitsstudentes nemen niet minder deel aan de arbeidsmarkt dan meisjes van 18 tot 23 jaar die nog school lopen in het secundair onderwijs en studentes in het HOBU. Globaal participeren meer meisjes aan de arbeidsmarkt dan jongens. Vooral tijdens het schooljaar zien we dat meer meisjes dan jongens bijklussen. Dit is vooral het geval voor werken tijdens het weekend. Opnieuw vertaalt deze grotere arbeidsmarktparticipatie zich niet in een langere duur van tewerkstelling. Tussen jongens en meisjes zien we geen verschil in totale duur van tewerkstelling en duur tewerkstelling tijdens het schooljaar.  Ook naar leeftijd zien we verschillen. 21- tot en met 23-jarigen participeren iets minder vaak dan 18- tot en met 20-jarigen. Dit verschil verdwijnt als we uitsplitsen naar periode van tewerkstelling (tijdens de zomermaanden en tijdens het schooljaar). Het vertaalt zich wel in een kortere totale duur van tewerkstelling. Naar sociale achtergrond (opleidingsniveau en tewerkstellingssituatie van de ouders) zien we geen enkele verschillen. Er zijn noch verschillen in arbeidsmarktparticipatie (ongeacht periode) noch in tewerkstellingsduur. We zien dit ook weerspiegeld in de verschillen naargelang al dan niet beursgerechtigd zijn. Jongeren die beursgerechtigd zijn, komen veelal uit families waarvan geen van beide ouders een hoger diploma hebben en waarvan één van de ouders niet werkt. Tussen beursgerechtigde en niet-beursgerechtigde studerenden zien we geen verschillen in arbeidsmarktparticipatie en duur van tewerkstelling. Verder zien we dat leerlingen en studenten die een schoolse achterstand hebben opgelopen vaker participeren aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar. Dit vertaalt zich echter niet in een langere tewerkstellingsduur.  Kotstudenten en studenten die niet op kot zitten verschillen niet in arbeidsmarktparticipatie. Studenten die niet op kot zitten, stellen wel meer dat ze 
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deelnemen aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar. Dit verschil is echter niet groot en verdwijnt als we rekening houden met de andere achtergrondkenmerken. Toch werken studenten die niet op kot zitten gemiddeld langer dan kotstudenten. Dit verschil komt zowel tot uiting in totale duur van tewerkstelling als in tewerkstellingsduur tijdens het schooljaar. Met andere woorden, studenten die niet op kot zitten participeren niet in grotere getale aan de arbeidsmarkt, maar zij die er aan deelnemen doen dit voor een langere periode dan kotstudenten. Tenslotte zien we dat studerenden die instaan voor de financiering van hun studies meer participeren aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar dan jongeren waarvan de ouders alle kosten dragen. Deze jongeren kennen dan ook een verhoogde totale arbeidsduur en een verhoogde arbeidsduur tijdens het schooljaar. 
6 Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk 6.1 Omvang van de participatie aan het jeugdwerk TABEL 23 PARTICIPATIE AAN HET JEUGDWERK (FREQUENTIES)  Aard van participatie N Percentage Nu organiserend lid 240 18.0 Nu actief lid 106 7.9 Passief lid 19 1.4 Vroeger organiserend lid, nu niet meer 95 7.1 Vroeger lid, nu niet meer 372 27.8 Nooit lid 505 37.8  Ruim één op vier 18- tot 23-jarigen (namelijk 27%) is op het moment van bevraging lid van het jeugdwerk. Het overgrote deel van deze jongeren is organiserend lid, dat wil zeggen dat ze in de leiding staan, een verantwoordelijke functie hebben, … 35% van de jongeren is vroeger lid geweest van het jeugdwerk, maar nu niet meer. Zeven procent heeft een organiserende functie gehad. Dit impliceert dat één op vier 18- tot 23-jarigen een organiserende functie had of heeft in het jeugdwerk. Uiteindelijk is 62% van de ondervraagde jongeren ooit wel eens lid geweest van het jeugdwerk. TABEL 24 PARTICIPATIE AAN HET VERSCHILLENDE JEUGDWERKVORMEN  Huidig en vroeger lidmaatschap Huidig lidmaatschap Jeugdwerkvorm N % alle jongeren % leden van een jeugdwerkvereniging N % alle jongeren % huidige leden van een jeugdwerkvereniging Jongerenbeweging/jeugdbeweging 544 39.8 68.0 183 13.4 53% Jeugdhuis 116 8.5 14.5 69 5.0 19.8 Studentenvereniging 101 7.4 12.6 64 4.7 18.4 Speelpleinwerking 111 8.1 13.8 54 3.9 15.5 Andere jeugdwerkvereniging 129 9.5 16.2 78 5.7 22.5 Alle jeugdwerkvormen 832  - 346  -  Van de jeugdwerkvormen die bevraagd zijn, zijn de jongeren tussen 18 tot en met 23 jaar het vaakst lid (geweest) van een jongerenbeweging/jeugdbeweging en vervolgens 
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van andere jeugdwerkverenigingen. Jeugdhuizen, studentenverenigingen en speelpleinwerkingen bereik(t)en ongeveer een gelijk percentage 18- tot en met 23-jarigen.  We hebben de jongeren ook gevraagd hoeveel tijd ze per week spenderen aan het verenigingsleven (dus niet louter het jeugdwerk). Gemiddeld spenderen de 18- tot en met 23-jarigen 1 uur en 48 minuten aan het verenigingsleven per week. Jongeren die op het moment van de bevraging lid zijn van het jeugdwerk zijn op weekbasis 5 uur en 11 minuten bezig met het verenigingsleven. Bij organiserende leden van het jeugdwerk loopt dit op tot 6 uur en 29 minuten per week. Actieve leden van het jeugdwerk beweren iedere week 2 uur en 53 minuten bezig te zijn met het verenigingsleven. Passieve leden van het jeugdwerk zijn in het totaal 1 uur en 13 minuten actief bezig met het verenigingsleven. Zelfs vroegere leden spenderen tijd aan het verenigingsleven. Vroegere, organiserende leden zijn op weekbasis 48 minuten bezig met het verenigingsleven. Vroegere, actieve leden doen dit 40 minuten. Jongeren die nooit lid geweest zijn van het jeugdwerk zijn het minst bezig met het verenigingsleven. Op weekbasis spenderen zij 24 minuten hieraan. TABEL 25 GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN HET VERENIGINGSLEVEN OP WEEKBASIS NAAR SOORT LIDMAATSCHAP  Aard van participatie Gemiddelde tijd N Alle jongeren 1:48 1350 Huidige leden van het jeugdwerk 5:11 364 Organiserende leden jeugdwerk 6:29 239 Actieve leden 2:58 105 Passieve leden 1:13 19 Vroegere, organiserende leden 0:48 94 Vroegere, actieve leden 0:40 317 Nooit lid geweest van het jeugdwerk 0:24 500  Ook naar werkvorm zijn er verschillen. Leden van een studentenvereniging spenderen minder tijd aan het verenigingsleven op weekbasis dan leden van de andere bevraagde jeugdwerkvormen.  TABEL 26 GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN HET VERENIGINGSLEVEN OP WEEKBASIS NAAR SOORT VERENIGING  Aard van participatie Gemiddelde tijd N Jongerenbeweging/jeugdvereniging 6:46 182 Jeugdhuis 6:27 69 Speelpleinwerking 6:45 45 Studentenvereniging 3:08 64 Andere jeugdwerkvereniging 6:28 78  6.2 Wie is er lid van het jeugdwerk? Het profiel van de 18- tot 23-jarigen die op het moment van bevraging lid zijn van het jeugdwerk (ongeacht de aard van het lidmaatschap) is opgesteld in drie stappen. In een eerste stap is een model geschat voor participatie aan het jeugdwerk voor alle bevraagde jongeren. De variabelen waarmee we het profiel opstellen, zijn geslacht, opleiding en 
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werksituatie van de ouders, leeftijd van de jongere en al dan niet studeren. Hiermee kunnen we het verschil in participatie tussen werkende en studerende jongeren onderzoeken. In een tweede en derde stap worden afzonderlijke profielen opgesteld voor werkende en studerende jongeren. Voor werkende jongeren is er naast geslacht, opleidingsniveau en werksituatie van de ouders en leeftijd ook rekening gehouden met het hoogst behaalde diploma van de jongere. Voor studerende jongeren werd dezelfde onderzoeksstrategie gevolgd als voor het profiel van de werkende studerenden. Eerst werden kruistabellen opgemaakt om de relatie tussen de negen onafhankelijke variabelen en het lidmaatschap te onderzoeken. Hier worden enkel de significante relaties gerapporteerd. Vervolgens wordt een structureel model voor de diverse achtergrondkenmerken opgesteld. TABEL 27 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS TEWERKSTELLINGSSITUATIE OUDERS (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk Eén van de ouders werkt niet/is geen zelfstandige Beide ouders werken/zijn zelfstandig Geen lid  326 76.0% 534 69.1% Lid (organiserend + actief + passief lid) 103 24.0% 239 30.9% chi²=6.5, df = 1, p. =0.006 Uit de kruistabellen blijkt dat jongeren waarvan beide ouders werken en/of zelfstandig zijn meer lid zijn van het jeugdwerk op het moment van bevraging dan jongeren waarvan één van de ouders niet werkt. Ook naar opleidingsniveau van de ouders zijn er uitgesproken verschillen. Meer dan één op drie jongeren waarvan minstens één ouder een hoger diploma heeft, is lid van het jeugdwerk tegenover slechts één op vijf van de jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. Ook leeftijd is belangrijk. Jongeren tussen 18 en 20 jaar oud zijn vaker lid van het jeugdwerk dan jongeren tussen 21 en 23 jaar oud.  TABEL 28 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk Geen van beide ouders een hogere opleiding Eén van de ouders hoger diploma Geen lid  501 77.6% 383 64.8% Lid (organiserend + actief + passief lid) 145 22.4% 208 35.2% chi²=24.6, df = 1, p. =0.000 TABEL 29 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS LEEFTIJD (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk 18 t.e.m. 20 jaar 21 t.e.m. 23 jaar Geen lid  485 67.8% 487 78.3% Lid (organiserend + actief + passief lid) 230 32.2% 135 21.7% chi²=18.3, df = 1, p. =0.000 
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 FIGUUR 6: PROFIEL VAN DE HUIDIGE LEDEN (=HUIDLID) BIJ STUDERENDE EN WERKENDE JONGEREN (=NSTUDENT) (N=1377) De belangrijkste factor voor het lidmaatschap van het jeugdwerk op het moment van bevraging is of de jongeren al dan niet studeren. Werkende jongeren zijn minder lid van het jeugdwerk dan studerende jongeren. Verder zien we dat sociale achtergrond wel degelijk nog belangrijk is. Zo is het opleidingsniveau van de ouders van belang: jongeren waarvan minstens één ouder hoger opgeleid is, zijn vaker lid van het jeugdwerk. Bovendien zijn deze jongeren vaker nog studerend. Er is geen rechtstreeks verband tussen leeftijd en lidmaatschap van het jeugdwerk. Oudere jongeren hebben zich wel al vaker geïntegreerd op de arbeidsmarkt. Er is dus eerder sprake van een onrechtstreeks verband tussen leeftijd en al dan niet lid van het jeugdwerk. 
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 FIGUUR 7: PROFIEL VAN DE HUIDIGE LEDEN (HUIDLID) VAN HET JEUGDWERK BIJ WERKENDE JONGEREN (N=477) Indien we ons beperken tot de werkende jongeren dan zien we dat leeftijd wel weer significant wordt. Werkenden tussen 21 en 23 jaar oud zijn minder lid van het jeugdwerk dan werkenden van 18 tot 20 jaar oud. Verder is alleen het opleidingsniveau van de ouders van belang. Werkende jongeren waarvan minstens één ouder hoger opgeleid is, zijn meer lid van het jeugdwerk. Het uiteindelijk behaalde diploma is niet van belang voor het lidmaatschap van het jeugdwerk. Bij de studerende jongeren (dus zowel leerlingen als studenten) zijn al dan niet op kot zitten, al dan niet meebetalen voor de studies en het opleidingsniveau van de ouders significant. Studenten en leerlingen waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zijn vaker lid van het jeugdwerk dan leerlingen en studenten waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. TABEL 30 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS (ALLEEN STUDERENDEN – N=795) (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk Geen van beide ouders hoger diploma Eén ouder hoger diploma Geen lid  246 72.6% 257 57.7% Lid (organiserend + actief + passief lid) 93 27.4% 199 42.3% chi²=18.8, df = 1, p. =0.000  Kotstudenten zijn meer lid dan jongeren die niet op kot zitten en studenten die mee moeten betalen aan hun studies zijn iets minder vaak lid van het jeugdwerk dan studenten die niet hoeven mee te betalen. 
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TABEL 31 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET OP KOT (ALLEEN STUDERENDEN – N= 815)(KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk Niet op kot/internaat Op kot/internaat Geen lid  383 69.0% 147 56.4% Lid (organiserend + actief + passief lid) 172 31.0% 113 43.5% chi²=12.1, df = 1, p. =0.000 Tussen jongens en meisjes, leerlingen uit het secundair onderwijs, studenten hoger onderwijs buiten de universiteit en studenten uit het universitair onderwijs en tussen studerenden die al dan niet een schoolse achterstand hebben opgelopen, zijn er geen verschillen in lidmaatschap aan het jeugdwerk. Ook tussen beursgerechtigde en niet-beursgerechtigde studerenden bestaan er geen significant verschillen in participatiegraad aan het jeugdwerk. TABEL 32 AL DAN NIET HUIDIG LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET FINANCIEEL BIJDRAGEN AAN STUDIEKOSTEN (ALLEEN STUDERENDEN – N=826) (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet huidig lid van het jeugdwerk Betaalt niet mee Betaalt mee Geen lid  441 63.6% 99 74.4% Lid (organiserend + actief + passief lid) 252 36.4% 34 25.6% chi²=5.7, df = 1, p. =0.01  

 FIGUUR 8: PROFIEL VAN DE LEDEN VAN HET JEUGDWERK BIJ STUDERENDEN (N=827)  Dit wordt bevestigd door het structureel model: kotstudenten en studerenden waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zijn meer lid van het jeugdwerk. Het verschil in participatie aan het jeugdwerk tussen jongeren die al dan niet meebetalen voor de 
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studies verdwijnt als we rekening houden met de andere achtergrondvariabelen. Het model toont verder aan dat er onder studerenden een complex verband bestaat tussen leeftijd en participatie aan het jeugdwerk. Enerzijds bestaat er een direct verband tussen leeftijd en participatie aan het jeugdwerk: ouderen zijn minder vaak lid van het jeugdwerk dan 18- tot en met 20-jarigen. Tegelijkertijd bestaan er indirecte verbanden tussen leeftijd en lidmaatschap van het jeugdwerk. Dit verloopt via studieniveau en al dan niet op kot zitten. Ouderen, ongeacht ze nu aan de universiteit zitten of niet, zijn vaker kotstudent en kotstudenten zijn meer lid van het jeugdwerk. Dit gaat dubbel op voor universiteitsstudenten. Universiteitsstudenten zitten vaker op kot dan HOBU-studenten en leerlingen uit het secundair onderwijs. Onder universiteitsstudenten vindt men meer ouderen. Het totale verband tussen leeftijd en participatie aan het jeugdwerk wordt bepaald door de som van de directe en indirecte verbanden en is gelijk aan -.11 (-.13 +(.22*.29*12) + (.09*.12)). Studenten tussen 21 en 23 jaar zijn doorgaans iets minder lid van het jeugdwerk, behalve als het (universiteits)studenten zijn die op kot zitten. Onder deze laatste groepen vinden we meer ouderen terug.  6.3 Wie is/was organiserend lid in het jeugdwerk? Het profiel van de vrijwilliger in het jeugdwerk is in drie stappen ontwikkeld. Eerst is een profiel voor alle jongeren opgesteld. Dit profiel is opgebouwd met gegevens waarover we beschikken voor iedereen: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau van de ouders, werksituatie van de ouders en al dan niet studeren. In de volgende stappen is een apart profiel opgesteld voor werkende jongeren en voor studerende jongeren. TABEL 33 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS WERKSITUATIE OUDERS (KOLOMPERCENTAGES) (N=1201) Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Een van ouder werkt niet Beide ouders werken Geen organiserend lid  327 77.7% 563 72.2% Organiserend Lid (vroeger + nu) 94 22.3% 164 27.8% chi²=4.3, df = 1, p. =0.02 Het algemeen profiel leert ons dat jongeren waarvan beide ouders werken/zelfstandig zijn iets meer vrijwilligerswerk doen dan jongeren waarvan één ouder niet werkt. Ook jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zijn meer vrijwilliger in het jeugdwerk dan jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. Tenslotte zien we een verschil tussen werkende en studerende jongeren, waarbij studerende jongeren vaker vrijwilligerswerk doen dan werkende jongeren. TABEL 34 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS (KOLOMPERCENTAGES) (N=1236) Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Geen van beide ouders hoger diploma Eén ouder hoger diploma Geen organiserend lid  502 80.2% 415 68.0% Organiserend Lid (vroeger + nu) 124 19.8% 195 32.0% chi²=23.9, df = 1, p. =0.000 
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 TABEL 35 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET STUDEREN (KOLOMPERCENTAGES) (N=1317) Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Studeert Werkt Geen organiserend lid  615 71.6% 370 80.8% Organiserend Lid (vroeger + nu) 244 28.4% 88 19.1% CHI²=13.3, DF = 1, P. =0.000 Dit wordt grotendeels bevestigd n het structureel model: jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zijn meer organiserend lid in het jeugdwerk dan jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft en werkende jongeren zijn minder organiserend lid van het jeugdwerk dan studerende jongeren. De andere factoren (geslacht, werksituatie van de ouders en leeftijd) hebben slechts een indirect verband met organiserend lidmaatschap omdat meisjes, jongeren waarvan beide ouders werken en 18 tot 20-jarigen minder vertegenwoordigd zijn onder de werkende jongeren dan jongens, jongeren waarvan één van beide ouders niet werkt en 21- tot 23-jarigen.  

 FIGUUR 9:  PROFIEL VAN DE ORGANISERENDE LEDEN BIJ STUDERENDE EN WERKENDE JONGEREN (NSTUDENT = WERKENDE JONGEREN) (N=1317)   
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TABEL 36 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS HOOGST BEHAALD DIPLOMA (ALLEEN WERKENDEN- N=454) (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Hoogstens secundair onderwijs Hoger onderwijs Geen organiserend lid  276 84.1% 90 71.4% Organiserend Lid (vroeger + nu) 52 15.9% 36 28.6% CHI²=9.4, DF = 1, P. =0.002  

 FIGUUR 10:  PROFIEL VAN DE ORGANISERENDE LEDEN VAN HET JEUGDWERK ONDER DE WERKENDEN (N=477)  In tegenstelling tot het profiel van de leden van het jeugdwerk, is het uiteindelijk behaalde diploma wel van belang in het profiel van de werkende vrijwilligers. Onder de werkende jongeren doen vooral jongeren met een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit of een universitair diploma aan vrijwilligerswerk. Er is geen rechtstreeks verband tussen leeftijd, geslacht en vrijwilligerswerk. Wel hebben 21- tot 23-jarigen en meisjes vaker een diploma hoger onderwijs behaald. Daarnaast zijn ook jongeren waarvan één van de ouders hoger opgeleid is, iets meer organiserend lid van het jeugdwerk. Het profiel van de nog studerende, organiserende leden van het jeugdwerk wijkt ook enigszins af van het profiel van de nog studerende, huidige leden van het jeugdwerk. Meisjes zijn niet vaker een organiserend lid dan jongens. Ook naar leeftijd zijn er geen verschillen. 



 35 

TABEL 37 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS STUDIENIVEAU (ALLEEN STUDERENDEN – N = 794) (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Secundair HOBU Univ Geen organiserend lid  91 82.7% 301 69.8% 172 68.0% Organiserend lid (vroeger + nu) 19 17.3% 130 30.2% 81 32.0% chi²=8.7, df = 2, p. =0.01 Studenten uit het hoger onderwijs (zowel HOBU als universitair) zijn vaker organiserend lid dan 18- tot 23-jarigen die nog school lopen in het secundair onderwijs. Ook jongeren die een schoolse achterstand hebben opgelopen, participeren minder aan het jeugdwerk dan jongeren die geen schoolse achterstand hebben. TABEL 38 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS BISSEN (ALLEEN STUDERENDEN – N = 791) (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Niet gebist in huidig studieniveau Gebist in huidig studieniveau Geen organiserend lid  433 69.5% 129 76.8% Organiserend lid (vroeger + nu) 190 30.5% 39 23.2% chi²=3.4, df = 1, p. =0.04 Opnieuw is sociale achtergrond belangrijk voor organiserend lidmaatschap. Jongeren waarvan beide ouders werken en jongeren waarvan minstens één ouder een hoger diploma heeft nemen vaker vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk op.  TABEL 39 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS WERKSITUATIE OUDERS (KOLOMPERCENTAGES) (N=1201) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Eén van ouders werkt niet/is zelfstandig Beide ouders werken/zijn zelfstandig Geen organiserend lid  335 78.8% 556 71.9% Organiserend lid (vroeger + nu) 93 21.7% 217 28.1% chi²=5.8, df = 1, p. =0.009  TABEL 40 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS (KOLOMPERCENTAGES) (N=1238) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Geen van beide ouders een hoger diploma Eén van ouders hoger diploma Geen organiserend lid  514 79.6% 405 68.4% Organiserend lid (vroeger + nu) 132 20.4% 187 31.6% chi²=20.1, df = 1, p. =0.000 Verder blijken kotstudenten vaker vrijwilligerswerk op te nemen dan niet-kotstudenten. Ditmaal is al dan niet een beurs ontvangen significant. Beursgerechtigde studerenden 
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nemen minder vrijwilligerswerk op dan niet-beursgerechtigde studerenden. Dit verschil is echter maar net significant. Er is geen significant verschil in organiserend lidmaatschap naargelang een student al dan niet moet meebetalen aan de eigen studies. TABEL 41 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET OP KOT (ALLEEN STUDERENDEN – N = 814) (KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Niet op kot/internaat Op kot/internaat Geen organiserend lid  415 74.8% 167 64.5% Organiserend lid (vroeger + nu) 140 25.2% 92 35.5% chi²=9.2, df = 1, p. =0.002 TABEL 42 AL DAN NIET VROEGER OF HUIDIG ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET STUDIEBEURS (ALLEEN STUDERENDEN –N = 780)(KOLOMPERCENTAGES) Al dan niet vroeger of huidig organiserend lid van het jeugdwerk Geen studiebeurs Studiebeurs Geen organiserend lid  446 69.8% 110 78.0% Organiserend lid (vroeger + nu) 193 30.2% 31 22.0% chi²=3.8, df = 1, p. =0.03 Als we al deze factoren opnemen in een model, zien we dat er slechts twee betekenisvolle verschillen overblijven als we voor de andere achtergrondkenmerken controleren: het opleidingsniveau van de ouders en studieniveau. Jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zijn iets vaker vrijwilliger. Studenten uit het hoger onderwijs doen iets vaker aan vrijwilligerswerk dan hun leeftijdsgenoten die nog school lopen in het secundair onderwijs. Deze relatie is echter net significant (p=.03) en is niet al te sterk (.09). 
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 FIGUUR 11: PROFIEL VAN DE ORGANISERENDE LEDEN UIT HET JEUGDWERK  6.4 Conclusies Een kwart van de 18- tot 23-jarigen is op het moment van de bevraging lid van het jeugdwerk. Eén op vier van deze jongeren doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Zes op tien van de 18- tot 23-jarigen is ooit wel eens lid geweest van het jeugdwerk. Gemiddeld spenderen 18- tot 23-jarigen 1 uur en 48 minuten per week aan het verenigingsleven. Dit loopt op tot 5 uur en 11 minuten bij actieve leden en tot 6 uur en 29 minuten bij vrijwilligers in het jeugdwerk. Tabel 43 biedt een overzicht van de profielen van huidige en organiserende leden van het jeugdwerk. 
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TABEL 43:  OVERZICHT VAN DE PROFIELEN VAN HUIDIGE LEDEN EN ORGANISERENDE LEDEN VAN HET JEUGDWERK  Variabele Categorie Huidige leden Organiserende leden Algemeen profiel Geslacht Jongens 0 0  Meisjes 0 0 Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders hoger diploma - -  Eén van ouders hoger diploma + + Arbeidstatuut ouders Een van ouders werkt niet 0 (-) 0 (-)  Beide ouders werken 0 (+) 0 (+) Leeftijd 18 t.e.m. 20 + (studerenden) 0  21 t.e.m 23 - (studerenden) 0 Werkt? Neen  + +  Ja - - Werkende jongeren Diploma Hoogstens secundair 0 -  Hoger diploma 0 + Studerende jongeren Studieniveau Secundair 0 -  Hobu 0 +  Univ 0 + Bis? Niet gebist 0 0 (+)  Gebist 0 0 (-) Kot? Neen - 0 (-)  Ja + 0 (+) Beursgerechtigd? Neen 0 0  Ja 0 0 Betaalt mee? Neen 0 (+) 0 (+)  Ja 0 (-) 0 (-) 0 = geen verschil; + = participeren meer; - = participeren minder; () = bruto-verschillen, dus vóór controle voor de andere factoren  Tussen jongens en meisjes zien we geen verschillen in participatie aan het jeugdwerk. Meisjes zijn niet meer of minder lid van het jeugdwerk dan jongens. Ze nemen ook niet meer leidinggevende functies op binnen dat jeugdwerk. Sociale achtergrond speelt wel een rol voor het lidmaatschap van het jeugdwerk. Het is wel vooral het opleidingsniveau van de ouders dat belangrijk is. Jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, participeren meer aan het jeugdwerk en nemen ook meer vrijwilligerswerk op. Hetzelfde geldt voor de werksituatie van de ouders. Jongeren waarvan beide ouders werken, zijn meer lid van het jeugdwerk en stromen vaker door naar een leidinggevende functie van het jeugdwerk dan jongeren waarvan één van beide ouders niet werkt. Dit verschil verdwijnt als men rekening houdt met al dan niet werken onder jongeren. Werkende jongeren zijn significant minder lid van het jeugdwerk dan studerende jongeren en ze kennen een lager organiserend lidmaatschap dan studerenden. Jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft, zijn meer vertegenwoordigd onder de werkende jongeren die dus minder participeren aan het jeugdwerk.  Hetzelfde nemen we waar als we naar leeftijd kijken. Onder werkende jongeren neemt de bereidheid om deel te nemen aan het jeugdwerk af als de leeftijd toeneemt. Oudere jongeren (21- tot 23 jarigen) zijn echter meer geïntegreerd op de arbeidsmarkt, wat een lager lidmaatschap van het jeugdwerk met zich meebrengt. Als we controleren voor al 
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dan niet werken, verdwijnt het leeftijdsverschil dan ook. Toch is de situatie iets complexer. Onder studerende neemt de participatie af met stijgende leeftijd, met uitzondering voor (universiteits)studenten die op kot zitten. Kotstudenten participeren namelijk iets meer aan het jeugdwerk en onder deze studerenden zijn de 21 tot 23-jarigen iets meer vertegenwoordigd. Deze vrij complexe situatie tussen leeftijd en lidmaatschap van het jeugdwerk doet zich niet voor ten aanzien van het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. De 21- tot 23-jarigen doen evenveel aan vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk als de 18- tot 20-jarigen.  Leerlingen en studenten die een schoolse achterstand hebben opgelopen zijn niet minder lid van het jeugdwerk. Ze nemen wel iets minder vrijwilligerstaken op, maar dit verschil verdwijnt als we rekening houden met het studieniveau waarop jongeren studeren. Het zijn vooral 18- tot 23-jarigen die nog school lopen in het secundair onderwijs die minder participeren. Onder deze jongeren hebben we een oververtegenwoordiging van jongeren met een schoolse achterstand. Met andere woorden, als we het studieniveau zelf constant houden, dan zijn er geen verschillen in het opnemen van vrijwilligerswerk tussen jongeren die al dan niet een schoolse achterstand hebben opgebouwd. Jongeren die meebetalen voor hun studies zijn iets minder lid van het jeugdwerk en doen iets minder aan vrijwilligerswerk dan studerenden die dit niet moeten doen. Het verschil is echter klein en verdwijnt als je rekening houdt met andere achtergrondkenmerken van deze studerenden. Het lidmaatschap van het jeugdwerk verschilt niet volgens het opleidingsniveau van de jongeren zelf. Er is wel een verschil in het opnemen van vrijwilligerswerk in het jeugdwerk volgens opleidingsniveau van de jongere. Onder werkende jongeren zien we dat het uiteindelijk behaalde diploma niet relevant is voor het huidig lidmaatschap van het jeugdwerk, maar wel om vrijwilligerswerk te doen. Jongeren die een diploma hoger onderwijs hebben, zijn iets meer vertegenwoordigd onder de organiserende leden van het jeugdwerk. Bij studerenden zien we iets gelijkaardigs als we studieniveau bekijken. Jongeren uit de verschillende studieniveaus (secundair onderwijs, hobu of univ) verschillen niet in hun lidmaatschap van het jeugdwerk. Studenten uit het hoger onderwijs nemen wel meer vrijwilligerswerk op dan 18- tot 23-jarigen die school lopen in het secundair onderwijs.  
7 Drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk Voordat we commercialisering van de leefwereld nader bekijken, onderzoeken we enkele andere drempels voor vrijwilligerswerk die veelvuldig vermeld worden in de internationale literatuur. Eerst zoeken we naar sporen van een nieuwe motivatiestructuur onder vrijwilligers. Worden jongeren door het vrijwilligerswerk aangesproken omdat het hen een mogelijkheid biedt tot zelfontwikkeling of worden ze eerder door meer traditionele motieven gestuurd? Vertaalt deze motivatiestructuur zich in kortstondige engagementen? Een tweede aspect dat we zullen onderzoeken zijn aspecten die wijzen op tijdsgebrek. Belemmert de tijd gespendeerd aan studies/werk het vrijwillig engagement van jongeren? Is het echt de tijd gespendeerd aan deze activiteiten die belemmerend werkt of is het het gevoel dat men te weinig tijd heeft dat een obstakel is? Welke gevolgen 
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hebben de transitie naar het hoger onderwijs en de transitie naar de arbeidsmarkt voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? Is het de tijd gespendeerd aan andere activiteiten en de concurrentie van een veelvoud aan activiteiten die leiden tot het afhaken van het jeugdwerk? Of versterken deze elementen elkaar en leiden ze zo tot tijdsgebrek? Een derde drempel die de internationale literatuur vernoemt, zijn hervormingen in de financiering in het hoger onderwijs. Deze hervormingen zouden slechts onrechtstreeks een gevolg hebben op het vrijwilligerswerk. Vooral de omschakeling van een beurssysteem naar een studieleningsysteem heeft in enkele buurlanden geleid tot een massificatie van de arbeidsmarktparticipatie onder studenten. Studenten besparen echter niet op hun tijd besteed aan hun studies, maar eerder op hun sociale contacten, wat nadelig kan zijn voor het verenigingsleven. In Vlaanderen is een dergelijke hervorming niet doorgevoerd. Toch kunnen we kijken in welke mate meebetalen aan de eigen studies voorkomt in Vlaanderen, wie deze studerenden dan wel zijn en welke gevolgen dit heeft op het vrijwillig engagement van deze studerenden. Een hervorming van het hoger onderwijs die recent plaats heeft gevonden in Vlaanderen is de semestrialisering van het hoger onderwijs. Welke gevolgen heeft deze hervorming voor de werking van jeugdverenigingen? Tenslotte bekijken we enkele andere drempels, zoals de kosten van het jeugdwerk, de negatieve druk die vrijwilligers ondervinden van leeftijdgenoten, een gebrek aan zelfvertrouwen, een geringe kennis van het jeugdwerk en het aanvoelen van een veranderende houding bij gebruikers en de ruimere maatschappij. Afsluiten doen we met een factor die het vrijwilligerswerk bevordert: het voorbeeld van anderen uit de directe omgeving van jongeren.  7.1 Op zoek naar sporen van een nieuwe vrijwilliger Een mogelijke uitdaging van het jeugdwerk zou het ontstaan van een ‘nieuwe’ vrijwilliger zijn. Deze vrijwilliger zou eerder uit redenen van zelfontplooiing en –realisatie deelnemen aan het verenigingsleven. Het engagement zou minder ingefluisterd worden vanuit een verbondenheid met een gemeenschap, een ideologie of een traditie. Hij of zij neemt vooral taken op die aansluiten bij de eigen interesses. Dit zou zich onder ander vertalen in kortstondige engagementen (Hustinx & Lammertyn, 2002). Het nieuwe zou zich dus vooral schuilen in een veranderende motivatiestructuur om vrijwilligerswerk te doen. De uitdaging voor het jeugdwerk is dat het engagement van deze vrijwilliger minder vanzelfsprekend is en van kortere duur. We moeten hier direct wijzen op een tekortkoming van het huidig onderzoek. Het ‘nieuwe’ verwijst naar een verandering. We kunnen echter op basis van één bevraging niet aantonen of er zich daadwerkelijk een verandering voordoet in de motivatiestructuur en/of in de lengte van het engagement van jongeren. We kunnen echter wel nagaan of er sporen zijn van deze ‘nieuwe’ vrijwilliger in onze gegevens. 7.1.1 Vier redenen om vrijwilliger in het jeugdwerk te worden Aan de ex- en huidige organiserende leden legden we een lijst met 21 redenen voor waarom mensen vrijwilligerswerk doen in het jeugdwerk. Deze 21 redenen waren vertolkingen van vier onderliggende motivatiestructuren: sociale, individuele en ideologische redenen, aangevuld met enkele redenen die peilden naar meer traditionele 
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motivaties om in het verenigingsleven te stappen. Deze achterliggende motivatiestructuur werd echter niet teruggevonden6. Wel vonden we een andere structuur terug, die verwijst naar 4 andere dimensies in de motieven van vrijwilligers. Deze structuur is echter niet sterk. Daarom gebruiken we die niet in de verdere analyses. We gebruiken het hier louter als een kader om de motieven zelf te bespreken. We kunnen deze redenen vatten onder de termen: redenen van leefwereldverbreding en -verdieping, redenen van loyaliteit aan een vriendengroep, instrumentele redenen en traditioneel-ideologische redenen. 7.1.1.1  Redenen van leefwereldverbreding en -verdieping Coussée (2005) komt in zijn doctoraatsonderzoek bij 10- en 15-jarigen in Genk tot de vaststelling dat deze jongeren kiezen voor het jeugdwerk omdat ‘ze er iets aan hebben’. Kinderen en jongeren hebben iets aan het jeugdwerk omdat ze er nieuwe mensen leren kennen en omdat ze er ervaringen opdoen die ze anders thuis nooit zouden kunnen. Cousée (2005) omschrijft dit als leefwereldverbreding. Dit is volgens hem hoe kinderen en jongeren zelf het begrip ‘zelfontplooiing’ begrijpen. Deze leefwereldverbreding blijkt ook belangrijk te zijn om vrijwilliger te worden in het jeugdwerk bij 18- tot 23-jarigen.  TABEL 44: MOTIEVEN VAN LEEFWERELDVERBREDING VOOR VRIJWILLIGERSWERK IN HET JEUGDWERK: FREQUENTIEVERDELINGEN  Item - -/+ + Ik wil(de) nieuwe ervaringen, kennis opdoen 6.6 15.5 77.9 Ik wil(de) jongeren beter leren kennen 4.9 18.1 77.0 Ik wil(de) me inzetten voor mijn omgeving, voor anderen 4.2 19.4 76.4 Ik wil(de) mijn eigen vaardigheden beter leren kennen en ontwikkelen 5.5 17.4 77.1 Ik wil(de) plezier maken 3.4 34.0 62.6 Ik geloof erin dat jongeren samen iets kunnen bereiken 3.5 17.2 79.3 Ik ga graag om met kinderen en jongeren 6.0 9.0 85.0 Je leert zo gemakkelijk nieuwe mensen kennen 4.2 17.5 78.4 Ik doe graag aan teamwerk 4.0 19.9 76.1 Het is een goede manier om verantwoordelijkheid aan te leren 1.3 9.3 89.4  Uit de redenen die aan de vrijwilligers werd aangeboden bleken de redenen die verwijzen naar nieuwe ervaringen en nieuwe vaardigheden opdoen voor heel wat vrijwilligers belangrijk te zijn. Bijna acht op tien wil nieuwe ervaringen en kennis opdoen via hun vrijwilligerswerk. Bijna negen op tien vindt het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk het ideale milieu om verantwoordelijkheid aan te leren. Acht op tien vrijwilligers vindt dit vrijwilligerswerk een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen.  Het gaat echter niet alleen om nieuwe ervaringen opdoen. Het gaat even goed om het uitdiepen van bestaande ervaringen en kennis. In dat opzicht gaat het niet alleen om leefwereldverbreding, maar ook om leefwereldverdieping. Meer dan acht op tien stelt dat ze graag omgaan met kinderen en jongeren en een bijna even grote groep wil via hun vrijwillige inzet jongeren beter leren kennen. Tachtig procent wil door zich in te zetten voor hun omgeving en samen iets te doen, de eigen vaardigheden verder opbouwen. Tachtig procent wil in team, met andere jongeren, gemeenschappelijke doelen realiseren.                                             6 Voor de factoranalyse op de motieven verwijzen we naar het technisch verslag. 
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7.1.1.2  Redenen van loyaliteit aan vrienden Een tweede groep redenen kunnen we vatten onder de term van loyaliteit aan de vriendengroep. Deze motieven verwijzen eerder naar de leden van het jeugdwerk die vrienden zijn, die er dezelfde ideeën op nahouden en die je niet in de steek laat. Je neemt je verantwoordelijkheid op voor de groep en dat is vrij vanzelfsprekend. De helft tot zes op tien vrijwilligers gaat akkoord dat dit voor hen belangrijke redenen zijn om vrijwilligerswerk te doen. TABEL 45:  MOTIEVEN VAN LOYALITEIT AAN DE VRIENDENGROEP BIJ VRIJWILLIGERS IN HET JEUGDWERK: FREQUENTIEVERDELINGEN  Item - -/+ + Ik wil(de) samenwerken met jongeren die er dezelfde ideeën op nahouden 14.1 27.7 58.2 Ik ben er ingerold. Ik ben altijd lid geweest en vind het maar normaal dat je je uiteindelijk ook inzet voor die vereniging. 27.3 24.5 48.2 De jeugdvereniging is (was) mijn vriendenkring. 9.9 18.2 61.9  7.1.1.3  Instrumentele redenen Een derde soort redenen verwijst eerder naar instrumentele redenen. Jongeren doen dan aan vrijwilligerswerk omdat ze hopen dat het van nut kan zijn. Zo stelt één op drie dat het later goed staat op je CV als je kan vermelden dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan in het jeugdwerk. Bijna één op vijf wil zo een goed voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten en één op tien doet het om iets bij te verdienen of omdat ze denken dat het een goede manier is om aan een lief te geraken. TABEL 46: INSTRUMENTELE MOTIEVEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK IN HET JEUGDWERK: FREQUENTIEVERDELINGEN  Item - -/+ + Het staat goed op mijn CV 38.3 28.6 33.1 Je kan zo iets bijverdienen. 80.0 9.0 11.0 Het is een goede manier om een lief op te doen 65.8 23.9 10.4 Ik wil(de) het goede voorbeeld geven aan mijn leeftijdgenoten 49.5 33.5 17.0  7.1.1.4  Traditioneel-ideologische redenen De laatste twee redenen verwijzen eerder naar de ideologie van de vereniging en een vorm van jeugdwerk als traditie binnen de familie. Meer dan 4 op tien vrijwilligers hebben ouders die vroeger zelf vrijwilligerswerk deden (zie later in het onderdeel ‘rol van het sociaal netwerk’) in het jeugdwerk. Toch verwijst slechts één op tien naar dat engagement van de ouders als motief om zelf vrijwilligerswerk te doen. Voor één op vier van de jongeren zijn de ideeën waarvoor een vereniging staat belangrijk om voor deze organisatie vrijwilligerswerk te doen. TABEL 47: TRADITIONEEL-IDEOLOGISCHE MOTIEVEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK IN HET JEUGDWERK: FREQUENTIEVERDELINGEN  Item - -/+ + Mijn ouders hebben het gedaan, dus waarom zou ik het ook niet doen 75.1 13.8 11.1 Omwille van de overtuiging van de vereniging 46.5 29.5 24.0  Het is dus duidelijk dat de instrumentele en traditioneel-ideologische redenen voor vrijwilligers in het jeugdwerk minder belangrijk zijn dan de redenen van 
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leefwereldverbreding en –verdieping of de redenen van loyaliteit ten aanzien van de vrienden. De meerderheid van de vrijwilligers vinden deze laatste twee vormen van redenen belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Zitten in er in deze motivaties sporen van de nieuwe vrijwilliger? Indien we de eerste groep redenen, leefwereldverbreding en –verdieping, interpreteren als een uiting van hoe jongeren zelfontplooiing definiëren, dan is zelfrealisatie de meest vernoemde reden om vrijwilligerswerk te doen7. Traditionele en ideologische redenen spelen ook wel nog een rol bij bepaalde vrijwilligers uit het jeugdwerk, maar zijn duidelijk minder dominant aanwezig. In dit opzicht hebben de redenen van zelfontplooiing duidelijk het pleit gewonnen boven de meer traditionele redenen. Toch zijn er ook verschillen met het beeld van de nieuwe vrijwilliger. Een nieuwe vrijwilliger zou minder vanuit een traditionele en duidelijk te lokaliseren gemeenschap (bijvoorbeeld een bepaalde levensbeschouwing) deelnemen aan het verenigingsleven. Dit blijkt wel enigszins op te gaan voor de gegevens uit dit onderzoek. Levensbeschouwing speelt nauwelijks een rol in deelname aan het jeugdwerk en het verrichten van vrijwilligerswerk binnen dit jeugdwerk8. De tweede groep van redenen, die toch door 50 tot 60% van de jongeren wordt onderschreven, wijst er op dat een zeker gemeenschapsgevoel aan de basis ligt van het organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk. Deze gemeenschap is niet gebaseerd op levensbeschouwing, politieke overtuiging, geografische omschrijving, maar op basis van vriendschap. Deze vriendschap roept een zekere zin van verantwoordelijkheid op. In dit opzicht kan je jeugdwerkverenigingen opvatten als een vorm van wat Duyvendak en Hurenkamp (2004) lichte gemeenschappen noemen. Dit zijn gemeenschappen die spontaan ontstaan, vaak rond een gedeelde interesse of zorg. Hierdoor ontstaat tussen de leden een emotionele band. Deze band vormt de basis waarop leden van de gemeenschap eisen aan elkaar kunnen stellen, zonder dat deze eisen over komen als verplichtingen. Een gevoel van vriendschap kan zo loyaliteit afdwingen. Het is dan ook de vraag in welke mate dat deze elementen van de nieuwe vrijwilliger zich vertalen in een verkort engagement? 7.1.2 Duur van het engagement We hebben zowel aan de huidige als vroegere leden gevraagd van welke leeftijd ze al lid zijn van het jeugdwerk. Op basis van de leeftijd van de huidige leden en op basis van de leeftijd waarop ex-leden gestopt zijn, kunnen we de duur van het lidmaatschap van het jeugdwerk berekenen. Gemiddeld zijn de huidige leden van het jeugdwerk al 5,1 jaar lid van het jeugdwerk. Actieve leden (4,4 jaar) zijn iets minder lang lid dan organiserende leden (5,5 jaar). Wie vroeger lid was van een vereniging uit het jeugdwerk, was gemiddeld 5,8 jaar lid van het jeugdwerk. Ex-organiserende leden hebben zich gemiddeld 5.7 jaar ingezet voor een organisatie uit het jeugdwerk. Als we geen rekening houden met de aard van het                                            7  Bovendien spreekt er ook een zekere mate van eigenbelang uit deze motieven. De samenhang tussen de verschillende dimensies in onze factoroplossing (zie het technisch verslag hiervoor), is namelijk het sterkst tussen de redenen van leefwereldverbreding en –verdieping  en de instrumentele redenen. 8  Niet gerapporteerd, maar wel uitgevoerd.  
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lidmaatschap en vroeger en huidig lidmaatschap, dan zijn jongeren gemiddeld 5,6 jaar lid van het jeugdwerk. TABEL 48 GEMIDDELDE DUUR VAN PARTICIPATIE AAN HET JEUGDWERK  Aard van participatie Aantal jaar N Nu organiserend lid 5.5 195 Nu actief lid 4.4 104 Vroeger organiserend lid 5.7 90 Vroeger actief lid 5.8 356 Totaal 5.6 390  Natuurlijk zijn er verschillen naar jeugdwerkvormen in gemiddelde duur van lidmaatschap. Deze weerspiegelen vooral de leeftijd waarop iemand lid kan worden van een bepaalde werkvorm. Zo is de gemiddelde duur van het lidmaatschap van studentenverenigingen beduidend minder dan die voor de andere bevraagde werkvormen. Leden van jongerenbewegingen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkverenigingen zijn gemiddeld 6 jaar lid. Deze duur is zelf onderschat omdat de huidige leden hun carrière in het jeugdwerk niet hebben afgerond. Als je rekening houdt met het feit dat het hier gaat om 18- tot 23-jarigen, dan kan je stellen dat gemiddeld de leden één derde tot één vierde van hun jonge leven reeds lid van het jeugdwerk zijn. In dit opzicht kan je moeilijk van een kort engagement of van zappende leden spreken9.  TABEL 49 GEMIDDELDE DUUR VAN PARTICIPATIE VOLGENS JEUGDWERKVORM (ALLEEN HUIDIGE LEDEN)  Aard van participatie Aantal jaar N Jongerenbeweging/jeugdbeweging 6.3 jaar 184 Jeugdhuis 5.8 jaar 69 Studentenvereniging 2.7 jaar 64 Speelpleinwerking 6.1 jaar 38 Andere jeugdwerkvereniging 6.6 jaar 44  7.1.3 Conclusie De belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen, is dat dit vrijwilligerswerk een mogelijkheid biedt om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe mensen te leren kennen, vaardigheden verder uit te bouwen en mensen beter te leren kennen. Deze motivaties hebben we leefwereldverbreding en –verdieping genoemd. Indien we deze redenen interpreteren als redenen van zelfontplooiing en –realisatie, dan kunnen we stellen dat er elementen van de nieuwe vrijwilliger terug te vinden zijn onder de bevraagde jongeren. Acht tot negen op tien vrijwilligers ziet hierin een belangrijke reden voor hun                                            9  We hebben op basis van de factoranalyse ook scores berekend voor de mate waarin vrijwilligers de vier motivatiedimensies onderschrijven. Nogmaals, deze structuur is niet sterk en moet daarom met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Jongeren die hoog scoren op leefwereldverbreding en –verdieping, zijn doorgaans langer lid van het jeugdwerk. Dit is een aanwijzing dat zelfontplooiing als reden om vrijwilligerswerk te doen niet noodzakelijk leidt tot verkorte engagementen. Jongeren die hoog scoren op vriendschap en loyaliteit als reden, zijn echter het langst lid van het jeugdwerk, wat het idee van het jeugdwerk als lichte gemeenschap versterkt. Instrumentele redenen en traditioneel-ideologische redenen correleren niet met duur van engagement. 
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engagement. Traditionele (het is een gewoonte in de familie), ideologische (de opvattingen van een vereniging) en instrumentele redenen (bijvoorbeeld het staat goed op mijn CV) worden veel minder vernoemd. Voor één op tien tot drie op tien zijn dit belangrijke motivaties.  Toch vat het idee van de nieuwe vrijwilliger niet helemaal de motivaties van de jongeren. Zo is er weinig sprake van een kort engagement of zappend gedrag onder jongeren. Gemiddeld zijn of waren 18- tot 23-jarige jongeren 5,6 jaar lid van het jeugdwerk. Dit algemeen gemiddelde is zelfs een onderschatting omdat een deel van deze jongeren hun engagement nog niet hebben stopgezet. Ze zijn dus al één derde tot één vierde van hun totale leven actief binnen het jeugdwerk. Het idee van het jeugdwerk als een lichte gemeenschap lijkt ons een betere invalshoek om de motieven van vrijwilligers te benaderen. Lichte gemeenschappen zijn gemeenschappen waarin gelijkgestemden elkaar weten te vinden. Onder deze leden ontstaat een emotionele band (vriendschap) waardoor de leden een wederzijdse vorm van engagement voor elkaar ontwikkelen (loyaliteit). Hierdoor onderkennen de leden dat er wel eisen ten opzichte van elkaar ontstaan, zonder dat deze aangevoeld worden als strikte verplichtingen. Hierdoor kan het jeugdwerk als lichte gemeenschap toch verzoend worden met motieven van zelfontplooiing en zelfrealisatie. Met andere woorden, motieven van zelfrealisatie en –ontplooiing hoeven niet een drempel te zijn. Ze kunnen juist een troef zijn voor het jeugdwerk.  7.2 Goede tijden, slechte tijden? Als in studies gepeild wordt naar wat mensen belet om aan vrijwilligerswerk te doen, komt steevast tijdsgebrek op de eerste plaats. Het is echter niet duidelijk wat dit tijdsgebrek veroorzaakt. In dit deel bekijken we wat de invloed van tijd gespendeerd aan werken, tijd gespendeerd aan studies en tijd gespendeerd aan andere activiteiten heeft op het vrijwilligerswerk. Een enkele auteur (Hustinx, 1998) wijst er op dat tijdsgebrek ook een manier van spreken is. Daarom is ook rekening gehouden met de subjectieve component van tijdsgebrek: studiedruk en tijdsdruk.   7.2.1 De indicatoren van tijdsgebrek Aan de vrijwilligers in het jeugdwerk hebben we rechtstreeks de vraag gesteld in hoeverre hun studies en hun werk ooit problemen hebben gesteld om deel te nemen aan activiteiten van het jeugdwerk.  TABEL 50: FREQUENTIES CONCURRENTIE TUSSEN STUDIES/WERK EN DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDWERK (ALLEEN HUIDIGE EN VROEGERE ORGANISERENDE LEDEN – N= 330) Item - -/+ + Ik heb ooit eens niet meegedaan aan een geplande activiteit omdat ik te veel moest studeren/werken 19.7 7.3 73.0 Ik heb ooit wel eens geen vorming gevolgd om te kunnen studeren of te werken 40.1 30.6 29.3  Drie kwart van de (ex-)organiserende leden heeft ooit wel eens niet deelgenomen aan een activiteit omdat ze te veel moesten studeren of werken. Drie op tien vrijwilligers 
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heeft omwille van deze reden wel eens een vormingsmoment overgeslagen. Met andere woorden, op bepaalde momenten kunnen de eisen van studies en werk wel eens conflicteren met de vrijwillige inzet van jongeren. Het is echter de vraag in welke mate studeren en werken systematische drempels zijn om vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te doen.  Om de relatie tussen organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk en werken als jobstudent enerzijds en studiedruk/werkdruk anderzijds verder te onderzoeken, beschikken we over vier indicatoren. Vooreerst hebben we twee ‘objectieve’ maten. Aan de scholieren en studenten hebben we gevraagd hoeveel tijd ze spenderen aan hun studies op weekbasis. Aan de werkende jongeren hebben we gevraagd hoeveel tijd ze spenderen aan hun betaalde job op weekbasis. Daarnaast hebben we twee subjectieve maten. Ten eerste hebben we een schaal voor subjectieve studiedruk die afgenomen is onder secundaire scholieren en studenten hoger onderwijs10. Deze schaal peilt naar de mate waarin de studies te verzoenen zijn met vrije tijd, de mate waarin studerenden het gevoel hebben dat ze extra inspanningen moeten leveren om hun studies succesvol af te werken. Tenslotte hebben we zowel werkende als studerende jongeren bevraagd over hun subjectief gevoel van tijdsdruk. Hebben ze het gevoel dat ze voldoende vrije tijd hebben om alles te doen wat ze willen doen of hebben ze juist problemen om hun vrije tijd te plannen?  Gemiddeld stellen de scholieren en studenten dat ze per week 29 uur en 44 minuten bezig zijn met hun studies. Werkende jongeren tussen 18 en 23 jaar oud spenderen gemiddeld 37 uur en 33 minuten aan hun werk op weekbasis. Werkenden spenderen dus bijna acht uur meer aan hun werk op weekbasis dan studerenden aan hun studies.  De studiedruk is voor slechts een minderheid van de ondervraagde studenten en leerlingen problematisch. Het minst problematisch is de hoeveelheid leerstof: nog geen tien procent acht die hoeveelheid te groot. Toch ondervindt één op vijf tot één op vier van de scholieren en studenten moeilijkheden om hun studies te combineren met hun vrije tijd of met andere interesses. Eén op vijf stelt de eigen studies onderschat te hebben en net iets minder dan één op vier voelt zich dan ook overbevraagd door de studies. Lesvoorbereidingen en opdrachten in het kader van de opleiding worden nog door de grootste groep studerenden aangestipt als tijdsopslorpend. Ongeveer één op drie studerenden gaat akkoord met deze uitspraak. Indien we deze studiedruk uitdrukken op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 staat voor geen studiedruk en 100 voor veel studiedruk, dan scoren de leerlingen en studenten gemiddeld 40.3 op 100. Er is dus wel degelijk sprake van een zekere vorm van studiedruk, maar die druk is niet echt overweldigend voor de meerderheid van de leerlingen en studenten. Drie vierden van de leerlingen en studenten scoort zelfs lager dan 50 op 100 op deze schaal.   
                                           10  Voor de schaalconstructie verwijzen we naar het technisch rapport. 
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TABEL 51: STUDIEDRUK: FREQUENTIEVERDELINGEN (N=827)  Item - -/+ + Mijn opleiding is gemakkelijk te combineren met mijn vrije tijd 18.2 28.9 52.9 De lesvoorbereidingen, opdrachten en studies die ik moet doen voor deze opleiding vragen te veel tijd. 37.6 30.5 31.9 De hoeveelheid te verwerken leerstof is te groot voor mij 63.5 27.7 8.8 De hoeveelheid leerstof is meer dan ik had verwacht. 46.3 27.3 26.5 Ik heb vaak het gevoel dat ik tot het uiterste moet gaan om deze studie aan te kunnen. 54.5 24.2 21.3 De inhoud van de vakken is moeilijker dan ik verwacht had. 45.0 34.8 20.2 Ik vind het moeilijk om mijn studies te combineren met andere interesses. 53.2 23.8 23.0 Ik voel me vaak overbevraagd door de eisen die mijn studies aan me stellen. 51.7 30.9 17.4   Hetzelfde geldt voor de subjectieve maat voor tijdsdruk. Ongeveer één op vier van de ondervraagde jongeren (het gaat hier om zowel studerende als werkende jongeren) gaat mee met het verhaal dat ze te weinig tijd hebben om alles te doen wat ze zouden willen doen, dat hun vrije tijd te versnipperd is, dat ze moeilijkheden hebben om die vrije tijd te plannen, …. Meer dan de helft van de jongeren rapporteert echter weinig tijdsdruk. Dit vertaalt zich ook als we tijdsdruk uitdrukken in een schaal van 0 (weinig tijdsdruk) tot 100 (veel tijdsdruk). Gemiddeld scoren de 18- tot 23-jarigen 39.8. Er is dus een zekere tijdsdruk, maar die is niet overweldigend. Opnieuw scoort drie vierden van de jongeren minder dan 50 op deze schaal. TABEL 52: TIJDSDRUK: FREQUENTIEVERDELINGEN (N=1351)  Item - -/+ + Ik kom in mijn vrije tijd niet toe aan de dingen die ik graag zou doen 52.1 26.8 21.1 Ik moet in mijn vrije tijd te veel rekening houden met anderen 51.7 26.1 22.2 Ik kan me moeilijk ontspannen in mijn vrije tijd 69.0 16.8 14.2 Het kost me veel moeite om mijn vrije tijd te plannen 55.4 21.5 23.1 Mijn vrije tijd is versnipperd 36.1 30.6 23.3  Tussen de objectieve maten (tijd gespendeerd aan studeren en aan werken op weekbasis) en de subjectieve beleving van tijdsdruk en studiedruk bestaan er positieve correlaties. Dat wil zeggen dat jongeren die meer tijd spenderen aan studeren/werken ook meer tijdsdruk en studiedruk ervaren dan jongeren die minder tijd spenderen aan studeren/werken.  TABEL 53:  CORRELATIES TUSSEN OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE INDICATOREN VAN TIJDSDRUK Maat Tijd gespendeerd aan studeren Tijd gespendeerd aan werken Subjectieve studiedruk Subjectieve tijdsdruk Tijd gespendeerd aan studeren 1    Tijd gespendeerd aan werken - 1   Subjectieve studiedruk .22 - 1  Subjectieve tijdsdruk .13 .15 .43 1  Om na te gaan wie er meer tijd spendeert aan studies/werk en wie de meeste studiedruk of tijdsdruk ervaart, hebben we opnieuw dezelfde onderzoeksstrategie gevolgd. We kijken eerst naar het verband tussen studiedruk, werkdruk, tijd gespendeerd aan studies en tijd gespendeerd aan werken enerzijds en de achtergrondvariabelen anderzijds. Daarna ontwikkelen we een structureel model, waarin rekening wordt gehouden met de verbanden tussen de achtergrondkenmerken onderling. Voor studiedruk en tijd 
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gespendeerd aan studies beperken de analyses zich tot studerenden. Tijd gespendeerd aan betaalde arbeid is beperkt tot werkende jongeren. 7.2.2 Tijd gespendeerd aan studies en studiedruk Meisjes spenderen per week ongeveer 6 uur meer aan hun studies dan jongens. Verder spenderen oudere studerenden meer tijd aan hun studies dan jongere studerenden. Studenten in het hoger onderwijs spenderen zelfs dubbel zoveel tijd aan hun studies dan leerlingen uit het secundair onderwijs tussen 18 en 23 jaar oud. Ook naar opleidingsniveau van de ouders zijn er verschillen in studietijd. Studerenden waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, spenderen meer tijd aan hun studies. Tenslotte spenderen jongeren die niet gebist hebben meer tijd aan hun studies (of is het hier juist omgekeerd? Bissen jongeren die meer tijd spenderen aan hun studies minder?), evenals jongeren die op kot zitten. Er is echter geen verschil in tijdsbesteding aan de studies naar de werksituatie van de ouders en naargelang het al dan niet beursgerechtigd zijn. Leerlingen en studenten die een bijdrage moeten leveren aan de financiering van hun studies, studeren niet minder dan scholieren en studenten die geen financiële bijdrage leveren. Hoewel het niet in gevaar brengen van de eigen studies één van de belangrijkste redenen was om geen vakantiejob te hebben of bij te klussen, merken we geen verschil in tijd gespendeerd aan de studies tussen werkende en niet-werkende studerenden. Uit het verband tussen tijd gespendeerd aan studies en vrijwilligerswerk blijkt trouwens dat tijd gespendeerd aan studies niet een drempel hoeft te zijn om vrijwilligerswerk in het jeugdwerk uit te oefenen. Er is namelijk geen verschil in tijd gespendeerd aan studies tussen organiserende leden en niet-organiserende leden.  
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TABEL 54:  GEMIDDELDE STUDIEDUUR ONDER STUDERENDEN NAARGELANG GESLACHT, STUDIENIVEAU, LEEFTIJD, OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS, WERKSITUATIE OUDERS, AL DAN NIET BISSEN, AL DAN NIET OP KOT, AL DAN NIET BEURSGERECHTIGD, AL DAN NIET WERKEN ALS JOBSTUDENT EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK Variabele Categorie Gemiddelde tijd gespendeerd aan studies op weekbasis F-waarde p-waarde Geslacht Jongens 25:49 26.4 .000  Meisjes 32:27   Studieniveau Secundair onderwijs 16:48 37.5 .000  HOBU 31:15    Univ 33:41   Leeftijd 18 t.e.m 20 28:23 9.8 .002  21 t.e.m 23 32:47   Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders een hoger diploma 27:48 7.3 .007  Eén ouder hoger diploma 31:26   Arbeidsstatuut ouders Een van ouders werkt niet 28:42 1.2 .26  Beide ouders werken  30:22   Bis? Niet gebist 31:28 16.4 .000  Gebist 25:03   Kot? Neen 27:44 20.4 .000  Ja 33:57   Beursgerechtigd? Neen 29:51 0.43 .511  Ja 30:59   Bijdrage aan studies? Neen 29:35 0.28 .595  Ja 30:32   Werkt als jobstudent? Neen 31:47 1.41 .235  Ja 29:31   Organiserend lid jeugdwerk Neen 29:28 0.72 .40  Ja 30:41    Wat subjectieve studiedruk betreft, zien we dat de verschillen minder groot zijn. Toch ondervinden meisjes meer studiedruk dan jongens en hebben studenten uit het hoger onderwijs meer studiedruk dan hun leeftijdsgenoten in het secundair onderwijs. Studerenden zonder een schoolse achterstand voelen iets meer studiedruk dan studenten en leerlingen die wel ooit eens hebben gebist. Daarnaast zijn er nog enkele opvallende resultaten. Uit de vorige analyse bleek dat leerlingen en studenten waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft meer uren studeren. Zij ondervinden echter wel iets minder studiedruk dan scholieren en studenten waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. Het meest opvallende resultaat is het uitgesproken verschil in subjectieve studiedruk tussen jongeren die het afgelopen jaar een vakantiejob/bijklusje hebben verricht en zij die dit niet hebben gedaan. Jongeren die niet hebben gewerkt, rapporteren een opvallend hogere studiedruk. Zoals we daarnet gezien hebben, spenderen deze jongeren niet noodzakelijk meer tijd aan hun studies. Jongeren die geen vakantiejob hebben verricht, roepen vooral studieredenen in het leven om te verklaren waarom ze niet gewerkt hebben. Het is vooral het gevoel dat men de studies moeilijk 
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aankan en niet zodanig de echte tijd besteed aan de studies dat studerenden blijkbaar weerhoudt om een vakantiejob uit te oefenen. Tussen organiserende en niet-organiserende leden is er net geen verschil in studiedruk. Bovendien suggereert de analyse dat organiserende leden minder studiedruk ervaren dan niet-organiserende leden. Ook hier kunnen we dus moeilijk uit concluderen dat subjectieve studiedruk een drempel zou zijn voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. TABEL 55:  GEMIDDELDE SUBJECTIEVE STUDIEDRUK ONDER STUDERENDEN NAARGELANG GESLACHT, STUDIENIVEAU, LEEFTIJD, OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS, WERKSITUATIE OUDERS, AL DAN NIET BISSEN, AL DAN NIET OP KOT, AL DAN NIET BEURSGERECHTIGD, AL DAN NIET WERKEN ALS JOBSTUDENT EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK Variabele Categorie Gemiddelde studiedruk F-waarde p-waarde Geslacht Jongens 38.5 5.3 .022  Meisjes 41.5   Studieniveau Secundair onderwijs 30.8 20.2 .000  HOBU 42.7    Univ 40.7   Leeftijd 18 t.e.m 20 40.3 0.00 .974  21 t.e.m 23 40.2   Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders hoger diploma 42.1 4.5 .034  Eén ouder hoger diploma 39.3   Arbeidsstatuut ouders Een van ouders werkt niet 38.4 3.8 .051  Beide ouders werken  41.2   Bis? Niet gebist 41.2 5.4 .020  Gebist 37.5   Kot? Neen 39.7 1.6 .204  Ja 41.4   Beursgerechtigd? Neen 39.7 1.5 .226  Ja 41.7   Bijdrage aan studies? Neen 39.9 1.6 .213  Ja 42.1   Werkt als jobstudent? Neen 47.3 19.1 .000  Ja 39.2   Organiserend lid jeugdwerk Neen 41.0 3.5 .063  Ja 38.4    In het structurele model bekomen we toch enigszins andere bevindingen. Wat tijd gespendeerd aan studies betreft, zien we dat meisjes inderdaad meer tijd spenderen aan hun studies en dat studenten uit het hoger onderwijs een langere periode bezig zijn met studeren per week dan leerlingen uit het secundair onderwijs. Er is echter geen verschil meer in tijd gespendeerd aan studies volgens leeftijd. Het verband is indirect via studieniveau: de oudere leeftijdsgroep zit vooral in het hoger onderwijs en zij studeert langer. Het verloopt ook deels via al dan niet op kot zitten. 21- tot en met 23-jarigen zitten iets vaker op kot en in het model bestaat er een klein, maar significant verband tussen op kot zitten en tijd gespendeerd aan studies: kotstudenten studeren iets meer dan niet-kotstudenten. Uit het model blijkt verder dat er geen verschil bestaat tussen tijd gespendeerd aan studeren tussen studerenden die al dan niet een vakantiejob hebben gehad gedurende de afgelopen 12 maanden. Ook tussen vrijwilligers en studerenden die 
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geen vrijwilliger in het jeugdwerk zijn bestaat er geen verschil in tijd gespendeerd aan studies. De tijd gespendeerd aan studies kan dus onmogelijk opgevat worden als een directe drempel voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Het beeld is enigszins anders voor subjectieve studiedruk. Studenten hoger onderwijs ervaren meer studiedruk, studerenden die meer tijd spenderen aan hun studies ervaren meer studiedruk, terwijl studerenden waarvan één van beide ouders een hoger diploma heeft, een lagere vorm van studiedruk kennen. Ditmaal zien we een klein verschil in studiedruk volgens leeftijd: 21- tot en met 23-jarigen ervaren iets minder studiedruk als we rekening houden met de andere achtergrondvariabelen. Dit rechtstreeks verband wordt echter voor een groot deel teniet gedaan door het onrechtstreeks verband tussen leeftijd en studiedruk dat verloopt via studeren in het hoger onderwijs. De 21- tot en met 23-jarigen zitten vaker in het hoger onderwijs en deze studenten kennen een hogere studiedruk. Interessanter is de relatie tussen subjectieve studiedruk enerzijds en organiserend lidmaatschap en al dan niet werken anderzijds. Zoals uit de andere analyses al bleek, bestaat is er een verschil in studiedruk volgens al dan niet werken. Studerenden die een hogere studiedruk ervaren, hebben minder een vakantiejob uitgevoerd in het afgelopen jaar. Tussen studiedruk en al dan niet organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk bestaat er geen verband. In dit opzicht kunnen we niet stellen dat subjectieve studiedruk een drempel is om vrijwilligerswerk uit te oefenen in het jeugdwerk.  

 FIGUUR 12:  RELATIE TUSSEN TIJD GESPENDEERD AAN STUDIES (TIJDSTUD), SUBJECTIEF GEVOEL VAN STUDIEDRUK (STUDDRUK), AL DAN NIET WERKEN ALS JOBSTUDENT (WERK) EN AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK (ORGLID)  (N=827)  Ter volledigheid dient er nog een bedenking bij bovenstaand model te worden gegeven. De richting van bepaalde relaties in dit model zijn niet echt duidelijk en open voor discussie. Ervaren jongeren die meer tijd spenderen aan hun studies meer studiedruk of spenderen jongeren die meer studiedruk ervaren meer tijd aan hun studies dan studerenden die weinig studiedruk ervaren? Voor onze centrale vraagstelling maakt deze 
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discussie weinig uit. Tijd gespendeerd aan studeren en studiedruk kunnen niet als een drempel voor organiserend lidmaatschap bezien worden11.  7.2.3 Tijd gespendeerd aan werk Voor werkende 18- tot 23-jarigen beschikken we slechts over één indicator, namelijk de tijd die gespendeerd wordt aan betaald werken. Zoals we al gezien hebben, zijn werkende jongeren minder vaak vrijwilliger in het jeugdwerk. Zo is 28% van de studerende jongeren vroeger of nu organiserend lid. Onder de werkende jongeren ligt dit op 19.8%. Er bestaat trouwens een negatieve correlatie tussen het aantal jaren tewerkstelling en al dan niet organiserend lid zijn (-.12). Hoe langer 18- tot 23-jarigen op de arbeidsmarkt actief zijn, hoe minder ze organiserend lid van het jeugdwerk zijn.   TABEL 56:  GEMIDDELDE ARBEIDSDUUR ONDER WERKENDEN NAARGELANG GESLACHT, HOOGST BEHAALD DIPLOMA, LEEFTIJD, OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS, WERKSITUATIE OUDERS EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK (N=477) Variabele Categorie Gemiddelde tijd gespendeerd aan werk op weekbasis F-waarde p-waarde Geslacht Jongens 41:12 47.3 .000  Meisjes 32:42   Hoogst behaald diploma Geen hoger diploma 38:10 2.7 .100  Hoger onderwijs 35:41   Leeftijd 18 t.e.m 20 35:53 2.5 .113  21 t.e.m 23 38:11   Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders hoger diploma 37:58 0.074 .786  Eén ouder hoger diploma 38:22   Arbeidsstatuut ouders Een van ouders werkt niet 37:38 0.445 .505  Beide ouders werken  38:33   Organiserend lid jeugdwerk Neen 37:12 1.3 .260  Ja 39:02    Er is slechts één factor die onderscheidend is voor arbeidstijd, namelijk geslacht. Vrouwen werken op weekbasis minder lang dan mannen. Dit is geen nieuwe vaststelling (Glorieux, Minnen & Van Thielen, 2003). Vrouwen kennen een lagere participatiegraad aan de arbeidsmarkt. Bovendien zitten ze vaker in allerlei flexibele arbeidscontracten (deeltijdse contracten, tijdelijke contracten, …), wat zich vertaalt in een kortere gemiddelde arbeidstijd op weekbasis.                                             11  Hier niet gerapporteerd, maar wel uitgevoerd, is een analyse waarbij de relaties tussen studiedruk en aantal uren studeren op huidig lidmaatschap van het jeugdwerk is onderzocht. De conclusie is echter hetzelfde als voor organiserend lidmaatschap: tijd gespendeerd aan studeren en studiedruk zijn geen drempel om lid te zijn van het jeugdwerk.  
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 FIGUUR 13:  RELATIE TUSSEN TIJD BESTEED AAN BETAALD WERK (TIJDWERK), AANTAL JAREN ACTIEF OP DE ARBEIDSMARKT (JRWERK) EN AL DAN NIET ORGANISEREND LIDMAATSCHAP (ALLEEN WERKENDEN – N=477) Meisjes spenderen minder tijd aan betaald werk op weekbasis. Dit blijkt ook uit het structurele model. Meisjes zijn ook minder lang geïntegreerd op de arbeidsmarkt. Dit komt omdat meisjes meer dan jongens hogere studies aangaan én een diploma hoger onderwijs behalen. Jongeren met een hoger diploma zijn minder lang geïntegreerd op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder een hoger diploma. De tijd gespendeerd aan betaald werk is trouwens geen drempel om al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk te zijn. Het aantal jaar dat iemand al werkt, is dat wel. Hoe langer een jongere al werkt, hoe minder iemand organiserend lid van het jeugdwerk is. Opvallend aan dit model is dat er een verschil tussen meisjes en jongens in vrijwilligerswerk opduikt als we controleren voor het aantal jaren tewerkstelling. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld meisjes met 3 jaar werkervaring minder aan vrijwilligerswerk doen dan jongens met 3 jaar werkervaring.  7.2.4 Tijdsdruk Voor zowel werkende als studerende jongeren beschikken we ook over een indicator die hun subjectief gevoel van tijdsdruk meet. De verschillen in subjectieve tijdsdruk zijn echter gering. Zo is er geen verschil in subjectieve tijdsdruk tussen werkenden en studerenden. De waargenomen verschillen beperken zich vooral tot de studerenden. Zo kennen de universitaire studenten een grotere tijdsdruk dan de leerlingen uit het secundair onderwijs, net zoals studenten op kot en studerenden die een eigen bijdrage aan de financiering van hun studies moeten leveren. Onder de werkende 18- tot 23-jarigen is er een positief verband tussen aantal jaren op de arbeidsmarkt en tijdsdruk (.17). Hoe langer jongeren al actief zijn op de arbeidsmarkt, hoe meer tijdsdruk ze ervaren. Het enige verschil dat opgaat voor werkende en studerende jongeren is dat de tijdsdruk toeneemt met de leeftijd. 



 54 

Deze resultaten worden bevestigd door de modellen waarbij we de onderlinge relaties tussen de achtergrondkenmerken inbrengen. Het model voor alle ondervraagde jongeren wijst er op dat er alleen een verband bestaat tussen leeftijd en tijdsdruk: hoe ouder de jongeren, hoe meer tijdsdruk ze rapporteren. Er bestaat geen verschil in tijdsdruk tussen studerende en werkende jongeren en subjectieve tijdsdruk is niet geassocieerd met al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk zijn.  TABEL 57:  GEMIDDELDE SUBJECTIEVE TIJDSDRUK NAARGELANG GESLACHT, AL DAN NIET STUDENT, STUDIENIVEAU, HOOGST BEHAALDE DIPLOMA, LEEFTIJD, OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS, WERKSITUATIE OUDERS, AL DAN NIET BISSEN, AL DAN NIET OP KOT, AL DAN NIET BEURSGERECHTIGD, AL DAN NIET WERKEN ALS JOBSTUDENT EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK Variabele Categorie Gemiddelde tijdsdruk F-waarde p-waarde Geslacht Jongens 38.8 3.3 .067  Meisjes 40.7   Student? Neen 40.4 0.769 .381  Ja 39.4   Studieniveau (alleen studerenden) Secundair onderwijs 35.4 4.0 .018  HOBU 39.2    Univ 41.4   Hoogst behaalde diploma (alleen werkenden) Geen hoger diploma 40.7 0.316 .574  Hoger diploma 39.4   Leeftijd 18 t.e.m 20 38.1 11.6 .001  21 t.e.m 23 41.7   Opleidingsniveau ouders Geen van beide ouders hoger diploma 39.9 0.277 .599  Eén ouder hoger diploma 39.3   Arbeidsstatuut ouders Een van ouders werkt niet 39.2 0.304 .581  Beide ouders werken  39.8   Bis? (alleen studerenden) Niet gebist 39.3 0.001 .973  Gebist 39.2   Kot? (alleen studerenden) Neen 38.4 5.1 .024  Ja 41.6   Beursgerechtigd? (alleen studerenden) Neen 39.2 0.115 .735  Ja 39.7   Bijdrage aan studies? (alleen studerenden) Neen 38.4 13.8 .000  Ja 44.8   Werkt als jobstudent? (alleen studerenden) Neen 40.7 0.603 .438  Ja 39.2   Organiserend lid jeugdwerk Neen 40.3 1.8 .175  Ja 38.6    
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 FIGUUR 14: RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE TIJDSDRUK (DRUK) EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP (TOTAAL) (N=1367) Indien we de analyse uitsplitsen voor werkende en studerende jongeren dan zien we dat leeftijd niet langer significant is bij de werkende jongeren. Het effect van leeftijd verloopt volledig via het aantal jaar dat de jongere al actief is op de arbeidsmarkt. Bij de studerende jongeren blijft het verband tussen leeftijd en subjectieve tijdsdruk bestaan, maar de relatie is niet sterk. De sterkst verklarende factor is studiedruk. Ook een financiële bijdrage leveren aan de eigen studies resulteert in een verhoogd gevoel van tijdsdruk. Noch bij de werkende noch bij de studerende jongeren is subjectieve tijdsdruk geassocieerd met een lager organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk. Subjectieve tijdsdruk kan dus onmogelijk als een drempel voor organiserend lidmaatschap beschouwd worden. 

 FIGUUR 15:  RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE TIJDSDRUK EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP ONDER WERKENDEN (N=477)   
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 FIGUUR 16: RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE TIJDSDRUK EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP BIJ STUDERENDEN (N=827)  7.2.5 Transities in de levensloop? Uit de profielschets van de organiserende leden en de huidige leden van het jeugdwerk blijkt dat werkende jongeren minder lid zijn van het jeugdwerk. Verder blijkt dat naarmate jongeren langer deelnemen aan de arbeidsmarkt, hun participatie als organiserend lid afneemt. Wijst dit er op dat de overgang naar de arbeidsmarkt een drempel is om blijvend organiserend lid te zijn?  Deze vraag kunnen we nader bekijken op basis van de jongeren die vroeger lid zijn geweest van het jeugdwerk maar nu niet meer. We vroegen deze jongeren tot welke leeftijd ze lid waren van het jeugdwerk. We weten ook de leeftijd waarop ex-actieve leden van het jeugdwerk er mee gestopt zijn. Van de werkende jongeren beschikken we over de leeftijd van intrede op de arbeidsmarkt. Een andere transitie waarvan we het beginpunt kennen (zowel bij studerende als werkende jongeren) is de leeftijd waarop men voor het eerst deelnam aan hogere studies. Door na te gaan of deze transities zich voordeden op ongeveer de leeftijd waarop men gestopt is met het jeugdwerk, kunnen we nagaan welke rol deze transities hebben gespeeld in het besluit om te stoppen met het jeugdwerk. 
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TABEL 58 FREQUENTIES LEEFTIJDEN WAAROP JONGEREN STOPPEN MET HET JEUGDWERK, WAAROP ZE BEGINNEN AAN HOGERE STUDIES EN WAAROP ZE VOOR HET EERST DE ARBEIDSMARKT BETREDEN Leeftijd Leeftijd gestopt met jeugdwerk (N=452) Leeftijd begonnen met hoger onderwijs (N=816) Leeftijd begonnen te werken (N=497)  N % N % N % 8 jaar 9 1.9 - - - - 9 jaar 10 2.2 - - - - 10 jaar 23 5.2 - - - - 11 jaar 18 4.0 - - - - 12 jaar 30 6.7 - - - - 13 jaar 32 7.1 - - - - 14 jaar 31 6.8 - - - - 15 jaar 27 6.0 - - - - 16 jaar 55 12.1 3 .4 5 1.0 17 jaar 46 10.1 25 3.0 18 3.6 18 jaar 52 11.4 615 75.4 83 16.8 19 jaar 36 8.1 138 16.9 124 25.0 20 jaar 27 5.9 24 3.0 101 20.2 21 jaar 32 7.0 6 .7 82 16.5 22 jaar 21 4.6 5 .6 52 10.4 23 jaar 4 .9 - - 27 5.4 24 jaar12 - - - - 5 1.1 Gemiddelde 16.0 jaar 18.2 jaar 19.8 jaar  Tabel 58 schetst de leeftijden waarop jongeren stoppen met het jeugdwerk, beginnen aan hogere studies en hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. De eerste jongeren die afhaken van het jeugdwerk doen dit al op 8-9 jarige leeftijd. Dit aantal stijgt lichtjes tot twaalf jaar om dan te stabiliseren. Vier op tien jongeren die met het jeugdwerk stoppen, doen dit op een leeftijd jonger dan 16 jaar oud. Eén derde van de jongeren stopt met het jeugdwerk tussen 16 en 18 jaar oud. Iets meer dan één op vier stopt met het jeugdwerk na 18 jaar. Jongeren tussen 18 en 23 jaar oud die gestopt zijn met het jeugdwerk doen dit gemiddeld op een leeftijd van 16 jaar. De overgang naar het hoger onderwijs doet zich op latere leeftijd voor. Meer dan 92% van de jongeren die hogere studies aangaan, doen dit op 18- tot 19-jarige leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop deze transitie plaats vindt is dan ook 18 jaar. De overgang naar de arbeidsmarkt is meer gespreid, maar doet zich doorgaans iets later voor. Zeven op tien ondervraagde jongeren die al de stap naar de arbeidsmarkt hebben gezet, deed dit op een leeftijd van 19 tot 21 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop deze transitie plaats vindt onder deze jongeren, is 19 jaar. Deze resultaten nuanceren direct de rol van deze twee transities in de beslissing om al dan niet verder te doen met het jeugdwerk. Vier op tien zijn reeds met het jeugdwerk gestopt vooraleer ook maar één van de twee transities wordt ondernomen. Indien we 18 jaar nemen als leeftijd waarop de meeste jongeren deze twee transities inzetten, dan heeft al zes op tien afgehaakt van het jeugdwerk. Dit wil echter niet zeggen dat deze twee transities geen rol spelen in de beslissing om te stoppen met het jeugdwerk op latere leeftijd.                                            12  24 jaar is best mogelijk in dit onderzoek. Onze steekproef is afgebakend tot 18- tot 23-jarigen. Deze leeftijdafbakening is wel gebaseerd op de leeftijd in 2005, terwijl het veldwerk afgenomen is in begin 2006. Enkele 23-jarigen zijn intussen dan al 24 jaar geworden.  
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Om dit te onderzoeken moeten we zowel rekening houden met de leeftijd waarop iemand gestopt is met het jeugdwerk als met de leeftijd waarop iemand een transitie maakt. We hebben hiervoor het verschil in leeftijd tussen de transities berekend. Jongeren die meer dan twee jaar eerder uit het jeugdwerk gestapt zijn voordat ze een bepaalde transitie doorlopen, worden beschouwd als jongeren die eerder gestopt zijn met het jeugdwerk dan dat ze de transitie doorlopen. Jongeren die twee jaar of later gestopt zijn met het jeugdwerk dan wanneer ze begonnen zijn aan hogere studies of de arbeidsmarktparticipatie, worden ingedeeld bij de groep die later gestopt zijn dan de transitie. Jongeren die een jaar eerder, een jaar later of op dezelfde leeftijd gestopt zijn waarop een transitie plaatsvindt, worden gerekend tot die jongeren waarvan het stoppen met het jeugdwerk samen valt met de transitie. TABEL 59 FREQUENTIES SAMEN VOORKOMEN VAN STOPPEN MET HET JEUGDWERK MET TRANSITIE NAAR HET HOGER ONDERWIJS EN DE TRANSITIE NAAR DE ARBEIDSMARKT Wanneer gestopt met jeugdwerk? Transitie naar het hoger onderwijs (N=265) Transitie naar de arbeidsmarkt (N=181)  N % N % Vroeger dan transitie 134 50.5 119 66.1 Gelijktijdig met transitie 80 30.3 50 27.9 Later dan transitie 51 19.2 11 6.0  Indien we ons beperken tot die jongeren die gestopt zijn met het jeugdwerk én de overgang hebben gemaakt naar het hoger onderwijs, dan zien we dat voor ongeveer één op drie het stopzetten van het jeugdwerk samenvalt met de overgang naar het hoger onderwijs. Voor één op vijf vindt deze stopzetting plaats na de overgang. Wat de transitie naar de arbeidsmarkt betreft, zien we dat iets meer dan één op vier van de jongeren stopt met het jeugdwerk op een leeftijd waarop hun transitie naar de arbeidsmarkt plaats vindt. Nog eens zes procent stopt met het jeugdwerk als ze minstens twee jaar geïntegreerd zijn op die arbeidsmarkt. Voor een aanzienlijke groep jongeren, die stoppen met het jeugdwerk, valt dit dus samen met deze transities. Om de relatie tussen de transities en de leeftijd waarop jongeren stoppen met het jeugdwerk verder te onderzoeken, is de groep bevraagde jongeren in drie groepen gedeeld: jongeren die direct na hun secundaire studies naar de arbeidsmarkt zijn gegaan, jongeren die hogere studies doen, maar die nog niet beëindigd hebben en jongeren die beide transities hebben doorlopen. Voor de drie groepen is nagegaan wat het verband is tussen de leeftijd waarop men de transities heeft doorlopen en de leeftijd waarop ze gestopt zijn met het jeugdwerk. 
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  FIGUUR 17:  RELATIE TUSSEN LEEFTIJD OVERGANG NAAR ARBEIDSMARKT (LFTARB) EN LEEFTIJD WAAROP GESTOPT WORDT MET HET JEUGDWERK BIJ JONGEREN DIE DIRECT NA DE SECUNDAIRE STUDIES DEELGENOMEN HEBBEN AAN DE ARBEIDSMARKT (LFTSTOP) (N=403)  Uit figuur 17 blijkt dat onder de jongeren die direct na hun secundaire studies overgestapt zijn naar de arbeidsmarkt meisjes op een vroegere leeftijd stoppen met het jeugdwerk dan jongens. Verder stoppen onder deze jongeren ook jongeren waarvan één van de ouders hoger opgeleid is vroeger. Tenslotte zien we een positief verband tussen de leeftijd waarop de jongeren hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten en de leeftijd waarop ze stoppen met het jeugdwerk. Met andere woorden, hoe later jongeren zich integreren op de arbeidsmarkt, hoe later ze stoppen met het jeugdwerk. Het omgekeerde geldt ook: hoe vroeger jongeren toetreden tot de arbeidsmarkt, hoe vroeger ze met het jeugdwerk stoppen. In dit opzicht hebben we een aanwijzing dat de toetreding tot de arbeidsmarkt een drempel is voor deelname aan het jeugdwerk. 
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  FIGUUR 18: RELATIE TUSSEN TRANSITIE NAAR HET HOGER ONDERWIJS EN STOPPEN MET HET JEUGDWERK ONDER STUDENTEN HOGER ONDERWIJS (N=690) Indien we de analyse beperken tot studenten die hogere studies verrichten (figuur 18), dan zien we dat op kot zitten geen rem is voor deelname aan het jeugdwerk. Kotstudenten stoppen zelfs op latere leeftijd met het jeugdwerk dan niet-kotstudenten. Tenslotte is er een positief verband tussen de leeftijd waarop de transitie naar het hoger onderwijs wordt verricht en de leeftijd waarop studenten hoger onderwijs stoppen met het jeugdwerk. Hoe later men de stap zet naar het hoger onderwijs, hoe later men stopt met deelname aan het jeugdwerk. In de laatste analyse beperken we ons tot die jongeren die beide transities al hebben gemaakt: jongeren die hogere studies hebben verricht en die eveneens de stap naar de arbeidsmarkt hebben gezet.  
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 FIGUUR 19:  DE RELATIE TUSSEN TRANSITIE NAAT HET HOGER ONDERWIJS, TRANSITIE NAAR DE ARBEIDSMARKT EN STOPPEN MET HET JEUGDWERK ONDER WERKENDE JONGEREN DIE HOGERE STUDIES HEBBEN GEDAAN (N=115)  Bij deze jongeren zien we dat er slechts één verband bestaat, namelijk die tussen de leeftijd waarop men de arbeidsmarkt betreedt en de leeftijd waarop men stopt met het jeugdwerk. De transitie naar het hoger onderwijs houdt bij deze jongeren geen verband met de leeftijd waarop gestopt wordt met het jeugdwerk. Hoe later deze jongeren beginnen aan het hoger onderwijs, hoe later ze de stap naar de arbeidsmarkt zetten. Het is dus eerder de bijkomende overgang naar de arbeidsmarkt die bij deze jongeren leidt tot het stoppen met het jeugdwerk. Hoewel deze analyses niet een direct bewijs zijn dat de transitie naar de arbeidsmarkt en de transitie naar het hoger onderwijs belemmerend zijn voor deelname aan het jeugdwerk, zijn ze wel een aanwijzing dat deze transities een rol spelen in de beslissing van jongeren om al dan niet langer deel te nemen aan het jeugdwerk. 7.2.6 Concurrentie met andere activiteiten? De combinatie met andere activiteiten wordt vaak aangestipt als een bron voor tijdsgebrek om aan vrijwilligerswerk te doen. Om dit aspect verder te onderzoeken werd aan de jongeren gevraagd hoeveel tijd ze doorgaans op weekbasis besteden aan enkele activiteiten. Het betreft vrije tijd in het algemeen, slapen, televisiekijken, lezen, sporten en andere hobby’s. Daarnaast kennen we ook de tijd gespendeerd aan het verenigingsleven (niet louter jeugdwerk). Indien iemand een bepaalde activiteit niet uitvoert, werd gevraagd om uitdrukkelijk 0 uur tijd gespendeerd aan deze activiteit te vermelden. 
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TABEL 60 GEMIDDELDE TIJD GESPENDEERD AAN ACTIVITEITEN OP WEEKBASIS Activiteit Gemiddelde tijd alle jongeren Gemiddelde tijd participanten % dat activiteit nooit doet N Totaal vrije tijd 37:39 37:39 0.4 1273 Slapen 53:58 53:58 0.0 1342 Televisie kijken 13:38 13:59 2.4 1349 Lezen van kranten, tijdschriften, boeken,… 2:45 3:10 13.1 1356 Sporten 3:03 4:11 27.2 1361 Andere hobby’s 4:28 6:20 29.5 1346 Verenigingsleven 1:48 5:59 69.9 1350  De activiteit die de meeste tijd in beslag neemt bij jongeren tussen 18 en 23 jaar oud is slapen. Dit is trouwens het geval voor alle leeftijdsgroepen. Gemiddeld slapen de ondervraagde jongeren bijna 54 uur per week. Dit komt neer op 7 uur 42 minuten op een dag (ongeacht weekend- of weekdag). De jongeren rapporteren verder dat ze gemiddeld over 37 uur en 39 minuten vrije tijd beschikken op weekbasis. Dit komt neer op 5 uur en 22 minuten per dag. Op zondag beschikken de jongeren gemiddeld over 8 uur en 40 minuten vrije tijd, op zaterdag over 7 uur en 54 minuten en op een weekdag gemiddeld over 4 uur en 14 minuten. Van de ondervraagde activiteiten, is televisie kijken het meest tijdsconsumerend. 18- tot 23-jarigen kijken gemiddeld 13 uur en 38 minuten naar de televisie in een week. Dit is net geen twee uur per dag. Vervolgens nemen de andere hobby’s een aanzienlijke proportie in in de tijdsbesteding van jongeren. Gemiddeld spenderen ze hier ongeveer 4,5 uur per week aan (38 minuten per dag). De ondervraagde jongeren sporten gemiddeld 3 uur en 3 minuten per week (26 minuten per dag) en ze lezen ongeveer 2 uur en 45 minuten per week (24 minuten per dag). Deze tijden veranderen wel aanzienlijk als we alleen rekening houden met de jongeren die een bepaalde activiteit uitoefenen. Zo goed als alle jongeren stellen dat ze tijd spenderen aan vrije tijd en aan slapen. De gemiddelde tijden voor deze twee activiteiten bij participanten verschillen dan ook nauwelijks met de algemene gemidddelden. Iets minder dan 3% kijkt nooit televisie en 13% van de ondervraagde jongeren leest nooit. De tijd gespendeerd aan televisiekijken en lezen ligt dan ook iets hoger als we rekening houden met alleen die jongeren die deze activiteiten doen, namelijk 14 uur televisie kijken per week en 3 uur 10 minuten lezen. Verder zien we dat iets meer dan één op vier nooit sport of nooit bezig is met een andere hobby. Jongeren die sporten, doen dit gemiddeld iets meer dan 4 uur per week en zij die een andere hobby hebben, besteden hier iets meer dan 6 uur aan. Bijna 70% is niet bezig met het verenigingsleven. Diegenen die wel in het verenigingsleven zijn opgenomen, spenderen hier ongeveer 6 uur per week aan. We zijn echter vooral geïnteresseerd in verschillen in tijdsbestedingen tussen al dan niet (organiserende) leden van het jeugdwerk. We hebben hiervoor deze tijdsbestedingen opgenomen in een model waar de tijden besteed aan de verschillende activiteiten onderling met elkaar in verband worden gebracht. We splitsen hiervoor de analyse op voor studerenden en werkenden. Scholieren en studenten die vrijwilligerswerk doen in het jeugdwerk hebben een iets ander tijdsbestedingspatroon dan leerlingen en studenten die geen vrijwilligerswerk verrichten. Het grote verschil, en dit hoeft absoluut niet te verwonderen, is dat ze veel meer tijd doorbrengen in het verenigingsleven.  
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Op zich is dit een weinig interessante vaststelling. Daarom is een nieuw model geschat, ditmaal zonder tijd gespendeerd aan het verenigingsleven (zie figuur 20). Organiserende leden kijken minder televisie dan niet-organiserende leden. Verder zien we dat organiserende leden veel meer tijd spenderen aan andere hobby’s dan niet-organiserende leden. Met betrekking tot de andere tijdsbestedingen zijn er geen verschillen tussen studerenden die vrijwilligers zijn in het jeugdwerk en studerenden die geen vrijwilliger zijn. Het is opvallend hoe onder studerenden de tijden gespendeerd aan diverse activiteiten positief met elkaar samenhangen. Jongeren die organiserend lid zijn van het jeugdwerk (en dus veel meer tijd spenderen aan het verenigingsleven), spenderen ook meer tijd aan andere hobby’s. Deze jongeren spenderen meer tijd aan lezen, rapporteren eveneens meer vrije tijd, wat gepaard gaat met meer tijd besteed aan sporten. Dit wijst er eerder op dat er een cumulatie is van activiteiten waaraan men tijd besteed. Het kan juist deze drukke agenda zijn, die er voor zorgt dat, als er zich bepaalde veranderingen in het leven voordoen, deze jongeren keuzes moeten maken tussen bepaalde activiteiten. Dit kan verklaren waarom deze reden vaak wordt vernoemd om te stoppen met (vrijwilligerswerk in) het jeugdwerk.  De analyse op de werkenden wijst in deze richting (figuur 21). Er zijn veel minder positieve verbanden tussen de tijden besteed aan diverse activiteiten. Sommige van deze verbanden zijn zelfs negatief: hoe meer tijd werkende jongeren spenderen aan andere hobby’s, hoe minder tijd ze spenderen aan sporten. Er is geen verband tussen tijd gespendeerd aan lezen en de tijd gespendeerd aan andere hobby’s, zoals we vastgesteld hebben bij studerenden. Werkenden hebben eerder een gefocuste tijdsbesteding dan studerenden: werkenden die meer totale vrije tijd rapporteren, spenderen bijvoorbeeld deze extra tijd alleen meer aan andere hobby’s. Bij studerenden die meer totale vrije tijd hebben, gaat deze op aan andere hobby’s, lezen én sporten. Uiteindelijk verschillen werkende, organiserende leden (naast tijd besteed aan verenigingsleven natuurlijk) alleen maar van werkende, niet-organiserende leden in hun tijdsbesteding aan andere hobby’s. Tijd gespendeerd aan televisie kijken, is bij de werkenden niet geassocieerd met al dan niet organiserend lid zijn. We kunnen op basis van deze gegevens onmogelijk besluiten dat onder werkenden de concurrentie met andere activiteiten een belemmering voor vrijwilligerswerk vormt. Al dan geen vrijwilligerswerk wordt nauwelijks verklaard door de tijden besteed aan andere activiteiten.   
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 FIGUUR 20:  VERSCHIL IN TIJDSBESTEDING TUSSEN ORGANISERENDE EN NIET-ORGANISERENDE LEDEN ONDER DE SCHOLIEREN EN STUDENTEN, ZONDER TIJD BESTEED AAN HET VERENIGINGSLEVEN (N=794)  

 FIGUUR 21:  RELATIE TUSSEN TIJD BESTEED AAN ANDERE ACTIVITEITEN EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK ONDER WERKENDEN  
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 FIGUUR 22:  VERSCHIL IN TIJDSBESTEDINGEN TUSSEN VROEGERE (VROGLID) EN HUIDIGE ORGANISERENDE LEDEN VAN HET JEUGDWERK (ALLEEN ORGANISERENDE LEDEN VAN HET JEUGDWERK - N=335) Indien we de analyse beperken tot die jongeren die vrijwilligerswerk doen of gedaan hebben in het verleden, zien we opnieuw dat (ex-) vrijwilligers, die meer vrije tijd rapporteren, deze tijd meer spenderen aan verschillende soorten activiteiten zoals andere hobby’s, lezen en sporten. Vroegere en huidige leden houden er toch enigszins een ander tijdsbestedingspatroon op na. Ex-vrijwilligers spenderen meer tijd aan televisie kijken en slapen. Ze zijn dan weer minder bezig met andere hobby’s dan jongeren die op het moment van bevragen organiserend lid zijn van het jeugdwerk.  Kunnen we uit deze analyses besluiten dat andere activiteiten een belemmering vormen om (organiserend) lid van het jeugdwerk te worden? Het is niet zo maar de combinatie van activiteiten die belemmerend is voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk hangt positief samen met allerlei andere tijdsbestedingen. In dit opzicht is deelname aan het jeugdwerk eerder een onderdeel van een vrij actief vrijetijdsbestedingspatroon. Dit is zeker het geval als we ons beperken tot de tijdsbesteding van studerenden en die van de vrijwilligers van het jeugdwerk. Studerenden met meer vrije tijd besteden die veel meer aan sporten, lezen, het verenigingsleven én andere hobby’s. Deze jongeren besparen dan wel op televisie kijken. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers uit het jeugdwerk.  We zien dit echter niet bij werkenden. Bij hen zien we dat de vrijetijdsbesteding eerder toegelegd is op tijd besteed aan andere hobby’s. Dit is een aanwijzing – geen overtuigend bewijs – dat bepaalde transities er voor kunnen zorgen dat er keuzes moeten gemaakt worden in de vrijetijdsbesteding. Voor sommige jongeren betekent dit het opgeven van het jeugdwerk. 
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7.2.7 Conclusie Drie kwart van de vrijwilligers is wel eens genoodzaakt om een activiteit van het jeugdwerk op te geven omdat zijn of haar vrijwillig engagement in conflict kwam met zijn of haar studies of werk. Drie op tien vrijwilligers hebben omwille van deze redenen wel eens verzaakt aan een vorming. Toch kunnen we niet stellen dat de tijd gespendeerd aan studeren en tijd gespendeerd aan betaald werk een drempel vormen voor het al dan niet vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. Ook tijdsdruk en studiedruk zijn geen drempel om vrijwilligerswerk op te nemen. Studiedruk is dan wel weer relevant voor al dan niet werken als jobstudent. Studerenden met een hogere studiedruk, nemen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt. Transities in de levensloop zijn relevant voor de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk op te nemen of door te zetten. Toch moet ook dit gerelativeerd worden. Zes op de tien jongeren die ooit lid geweest zijn van het jeugdwerk zijn hiermee gestopt voordat ze begonnen zijn aan de transitie naar het hoger onderwijs en/of de transitie naar de arbeidsmarkt. Deze transities spelen dus vooral een rol bij die jongeren die nog steeds lid zijn van het jeugdwerk na 18 jaar. Bij één op drie jongeren valt de beslissing om te stoppen met het jeugdwerk ongeveer samen met het moment dat ze de overstap naar het hoger onderwijs wagen. Hoe vroeger jongeren deze stap zetten, hoe vroeger jongeren stoppen met het jeugdwerk. Bij één op vier van de jongeren valt het stoppen met het jeugdwerk ongeveer samen met het moment dat ze hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Hoe vroeger jongeren beginnen te werken, hoe vroeger ze stoppen met het jeugdwerk. Bij die studenten die beide transities maken, valt vooral de bijkomende stap naar de arbeidsmarkt samen met het stoppen met het jeugdwerk. Verder is er een negatief verband tussen de duur van de integratie op de arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk. Hoe langer een werkende jongere actief is op de arbeidsmarkt, hoe minder deze jongeren vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. De transitie naar de arbeidsmarkt is ook nog voor een andere reden nadelig voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. We zien niet echt dat er zich een concurrentie voordoet tussen vrijwilligerswerk en allerlei andere activiteiten. Integendeel zelfs, vrijwilligerswerk in het jeugdwerk maakt onderdeel uit van een actief vrijetijdspatroon, zeker onder studerenden. Studerenden die rapporteren dat ze meer vrije tijd hebben, besteden die zowel aan lezen, sporten, andere hobby’s als aan het verenigingsleven. Deze cumulatie van tijden besteed aan allerlei activiteiten zien we niet bij de werkenden. Zij besteden hun vrije tijd veel gerichter dan studenten en scholieren. Dit hoeft niet te verwonderen. Werkenden spenderen gemiddeld op weekbasis 8 uur meer tijd aan hun werk dan studenten en leerlingen aan hun studies. Bepaalde transities in het leven, vooral de overgang naar de arbeidsmarkt, betekent het maken van harde keuzes in de vrije tijd voor jongeren. Voor sommigen wil dit zeggen het opgeven van hun inzet in het jeugdwerk.  7.3 De rol van het hoger onderwijs nader bekeken Nederlandse en Britse studies stellen dat jongeren vooral zijn begonnen met arbeidsmarktparticipatie naar aanleiding van hervormingen in het hoger onderwijs. 
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Vooral de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de studies in het hoger onderwijs van de overheid naar de ouders en de studenten heeft deze arbeidsmarktparticipatie bevorderd. In Vlaanderen heeft een dergelijke hervorming zich niet voorgedaan. Toch hebben we reeds gezien dat 15% van de studerenden deels moet instaan voor de financiering van hun studies. Deze scholieren en studenten participeren meer aan de arbeidsmarkt en zijn minder lid van het jeugdwerk. Ze zijn eveneens minder vrijwilliger in het jeugdwerk. In dit onderdeel willen we dan ook dieper ingaan op wie deze jongeren zijn.  Een recente hervorming in het hoger onderwijs is de semestrialisering ervan. Hierdoor hebben studenten aan de universiteiten een bijkomende examenperiode in de maand januari. De meerderheid van de leden van het jeugdwerk zitten echter in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Zij hebben examens in de maand december. We hebben de jongeren gevraagd wat hiervan de gevolgen zijn voor de werking van hun organisaties. 7.3.1 Welke studenten betalen er eigenlijk mee aan hun eigen studies? In het totaal dragen 140 studenten bij aan de kosten van hun studies. Dit is 15.8% van de ondervraagde studenten. Drie procent van de studenten staat zelfs volledig in voor de betaling van alle kosten. Uit figuren 4 en 5 blijkt dat het vooral de oudere studenten zijn die financieel bijdragen. Ook beursstudenten en meisjes dragen vaker bij tot de financiering van hun studies, terwijl jongeren waarvan één van de beide ouders hoger opgeleid is, minder meebetalen.  We hebben deze jongeren ook gevraagd welke bronnen ze gebruiken om hun studiekosten te financieren. De belangrijkste financieringsbron is een vakantie- of een weekendjob doen. Bijna 7 op 10 van de jongeren die hun studies meefinancieren doen dit via het loon dat ze verdienen als jobstudent. De tweede belangrijkste bron is het aanspreken van het zakgeld en allerlei occasioneel geld. De derde belangrijkste bron is de studiebeurs. Studieleningen zijn totaal niet ingeburgerd in Vlaanderen. Slechts één student heeft een studielening.  TABEL 61 BRONNEN VAN STUDIEFINANCIERING BIJ STUDERENDEN DIE MEEBETALEN AAN HUN STUDIES (N=139) Bron N % Vakantiewerk, weekendwerk 97 69.8 Zakgeld, verjaardagsgeld, nieuwjaarsgeld, … 57 41.0 Studiebeurs 26 18.7 Ik werk voltijds/deeltijds  12 8.6 Andere 12 8.6 OCMW-uitkering 7 5.0 Werkloosheidsuitkering 6 4.3 Studielening 1 0.7  We hebben aan deze jongeren ook gevraagd aan wat ze dan precies (deels) meebetalen. Bijna 9 op 10 scholieren en studenten die meebetalen aan hun eigen studies, betaalt mee aan de dagelijkse onkosten die bij het studeren komen kijken. Acht op tien helpt cursusmateriaal en ander studiemateriaal meebetalen. Bijna twee op drie van deze leerlingen en studenten betaalt (een deel van het) inschrijvingsgeld en een deel van de 
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vervoersonkosten. De kost waaraan studerenden het minst toe bijdragen is de huur van hun kot. Dit komt omdat 6 op 10 niet op kot zitten. TABEL 62 UITGAVEN IN KADER VAN STUDIES (ALLEEN STUDERENDEN DIE STUDIEKOSTEN MEE BETALEN N=139) Bron N % Dagelijkse onkosten 123 88.4 Boeken, cursussen, labomateriaal, … 115 82.7 Inschrijvingsgeld 88 63.3 Vervoer  88 63.3 Huur, onkosten kot 19 13.6  7.3.2 Semestrialisering van het hoger onderwijs Enkele jaren terug is de semestrialisering van het hoger onderwijs doorgevoerd. Hierdoor hebben studenten hoger onderwijs examens in de maand januari, terwijl heel wat gewone leden van het jeugdwerk, die in het lager of secundair onderwijs zitten, examens hebben in de maand december. Meer dan 60% van de vrijwilligers in het jeugdwerk studeren in het hoger onderwijs. Eén op vier van hen studeert aan de universiteit. Om de mogelijke gevolgen van deze semestrialisering te onderzoeken, werd bij de huidige vrijwilligers gepolst naar hoe hun vereniging hier mee omgaat. TABEL 63: FREQUENTIES ANTWOORDEN OP VRAAG: HOE VANGEN JULLIE EXAMENS IN JANUARI OP? (N=270) Antwoord N % Geen probleem: studenten hoger onderwijs blijven gewoon afkomen. 21 9.0 Geen probleem: oud-leiding, scholieren uit het secundair en springen in 110 46.6 Geen probleem: we hebben geen werking in januari 27 11.5 Probleem: we bouwen deels onze activiteiten af 35 14.9 Probleem: geen activiteiten meer 19 8.2 Andere oplossing 23 9.9  De meeste vrijwilligers signaleren dat dit maar weinig problematisch is. Twee derde van hen stelt dat er weinig problemen zijn. Dit komt omdat studenten hoger onderwijs hun engagement blijven opnemen, ook tijdens de examenperiode. De oplossing die het vaakst wordt gesuggereerd is dat tijdelijk andere mensen inspringen en de organisatie draaiende houden. Voor 11% is er sowieso geen probleem omdat er gewoon geen werking is in de maand januari. Toch is deze semestrialisering niet zonder gevolgen. Meer dan één op vijf van de vrijwilligers stelt dat er zich problemen voordoen in de werking van hun vereniging. De activiteiten worden in januari ietwat teruggeschroefd of zelfs helemaal stopgezet. TABEL 64: FREQUENTIES SEMESTRIALSIERING IS PROBLEMATISCH NAAR WERKVORM?   % werking is problematisch N Jeugdbeweging 22.6% 154 Jeugdhuis 12.2% 43 Studentenvereniging 24.4% 30 Speelpleinwerking 16.4% 45 Andere jeugdwerking 22.7% 50  Vrijwilligers uit jeugdhuizen en uit de speelpleinwerkingen rapporteren het minst problemen voor hun werkingen. Het hoeft niet te verwonderen dat het vooral de 
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vrijwilligers uit de studentenverenigingen zijn die problemen signaleren door de semestrialisering van het hoger onderwijs.  7.3.3 Conclusie In het buitenland verklaart men de verhoogde arbeidsmarktparticipatie onder studenten vooral aan de hand van het feit dat studenten in toenemende mate zelf moeten instaan voor de financiering van de studies. Deze studies worden deels gefinancierd via het loon dat de student verdient via te werken en/of studieleningen. In Vlaanderen neemt dit fenomeen vooralsnog geen hoge vlucht. Slechts 15% van de studerenden staat deels in voor de financiering van de eigen studies. De ouders betalen de studiekosten bij de andere 85%. Drie procent van de studerenden moet hun studiekost volledig zelf betalen. Jongeren betalen hun studiekosten (dit zijn voornamelijk dagelijkse kosten, kosten voor studiemateriaal, voor vervoer en inschrijvingsgelden) via te werken of door hun zakgeld aan te spreken. Het systeem van studieleningen komt nauwelijks voor. Voor de vrijwillige inzet van het jeugdwerk schuilt hier toch een potentieel gevaar als dit fenomeen zich zou uitbreiden in de toekomst. Deze studerenden werken een langere periode dan studerenden die niet meebetalen aan hun studies. Deze scholieren en studenten participeren minder vaak aan het jeugdwerk en nemen iets minder vaak vrijwilligerswerk op. De meeste studerenden actief in het vrijwilligerswerk stellen dat de semestrialisering van het hoger onderwijs weinig problemen oplevert voor hun organisaties. Universiteitsstudenten zetten gewoon hun engagement verder tijdens de examenperiode in januari. De meeste schakelen oud-leiding of andere leidinggevenden in om de werking te garanderen. Toch stelt één op vijf vrijwilligers dat deze hervorming leidt tot een gedeeltelijke of gehele stopzetting van de werking tijdens de maand januari.  7.4 Andere drempels 7.4.1 Motieven om niet (langer) deel te nemen aan het jeugdwerk We hebben zowel de jongeren die vroeger organiserend lid waren, als de jongeren die vroeger actief lid waren en de jongeren die nooit lid waren van het jeugdwerk bevraagd omtrent hun motieven om niet (langer) deel te nemen aan het jeugdverenigingsleven.  De rol van studies en werk in de beslissing om zijn of haar engagement te stoppen komt duidelijk naar voor in de redenen die ex-organiserende leden opgeven om te stoppen. Bijna de helft van deze jongeren stipt deze reden aan om te stoppen met het jeugdwerk. Daarnaast worden ook de concurrentie met andere bezigheden, werken in de vrije tijd en de combinatie met gezinsleven aangestipt als belangrijke redenen om te stoppen. De derde belangrijkste groep van redenen kan samengevat worden onder de noemer ‘er uit groeien’. De jongeren in kwestie voelen zich te oud, voelen zich er niet langer thuis of voelen zich weinig verbonden met de andere leden. 
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TABEL 65 MOTIEVEN OM TE STOPPEN MET HET JEUGDWERK BIJ EX- ORGANISERENDE LEDEN (N=94) Reden N % Moeilijk te combineren met studies/werken 46 48.9 Ik wou iets anders doen 20 21.0 Ik werkte in mijn vrije tijd 19 20.3 Ik kon het niet langer combineren met mijn gezin/relatie 13 14.3 Ik werd te oud 10 10.3 Ik voelde me er niet langer thuis 9 9.5 De andere leden waren niet leuk meer 8 8.1 Ik moest kiezen tussen verschillende verenigingen 7 7.4 Omdat ik verhuisd ben 7 7.3 Omdat ik thuis moest helpen 3 2.8 Ik ben er uitgezet 3 3.2 Ik kon er eigenlijk niets doen 2 2.2 Ik kende er niemand meer 2 2.0 Het was te duur 1 1.2 Ik werd gepest 0 0.0 Ik mocht niet meer van thuis 0 0.0 Het was te ver en ik had geen vervoer 0 0.0  Daarnaast werd de vraag deels open gelaten. De jongeren konden ook ‘andere redenen’ opgeven. De volgende redenen werden hierbij vermeld (tussen haakjes staat het aantal keer): 1. geen zin meer in al dat vergaderen (2x) 2. te lui (1x) 3. er waren te veel meningsverschillen (2x) 4. de vereniging is gestopt wegens geen succes (2x) 5. te weinig actieve leden om door te kunnen gaan (1x) 6. vertrek naar het buitenland (2x) 7. in een andere stad gaan studeren (1x) 8. door de scheiding van mijn ouders (1x) 9. ik ga liever feesten in het weekend (1x) 10. ik sta nu professioneel in het jeugdwerk (1x)  Opvallend aan deze gegevens is hoe weinig bepaalde redenen, die vaak vermeld worden in de literatuur, aangestipt worden. De kostprijs van het vrijwilligerswerk, een gebrek aan zelfvertrouwen of een gebrek aan vervoer bijvoorbeeld worden door ex-vrijwilligers zelden vermeld.  Ook aan de leden die vroeger actief lid waren van het jeugdwerk, maar er uiteindelijk mee stopten, werd de vraag voorgelegd waarom ze dit hadden gedaan. Het beeld dat hier naar voor komt is enigszins anders. Combinatie met werk/studies is voor deze jongeren minder belangrijk. Toch vernoemt nog steeds één op vier jongeren deze reden. Uit de redenen waarom deze leden gestopt zijn, spreekt eerder een zekere vermoeidheid met het jeugdwerk. Iets meer dan de helft van deze jongeren stelt dat ze er gewoon geen zin meer in hadden. Een kwart van hen wilde wel eens iets anders doen. Eén op vijf verkiest uiteindelijk de vrije tijd met de vrienden door te brengen en een even grote proportie van deze jongeren stipt aan dat ze zich uiteindelijk niet langer thuis voelden in het jeugdwerk. Eén op acht van deze jongeren was gedwongen om te kiezen tussen 
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verschillende soorten verenigingen en opteerde uiteindelijk niet het jeugdwerk. Eén op vijf jongeren heeft ook bedenkingen bij de begeleiding. In de open vraagstelling werd een enkele keer dieper ingegaan op de aard van de begeleiding. Een respondent merkte op dat de begeleiding grof en onbeschoft omging met de leden. Een andere vermeldde dat de leiding meer bezig was met het drinken van alcohol dan met de leden van de vereniging. Een derde persoon stelde dat de leden aan hun lot werden overgelaten. Twee andere redenen die vaak aangestipt werden, zijn dat de andere leden niet langer leuk werden bevonden en één op tien achtte zich uiteindelijk te oud om nog langer deel te nemen aan het jeugdwerk.  TABEL 66 MOTIEVEN OM TE STOPPEN MET HET JEUGDWERK BIJ EX- ACTIEVE LEDEN (N=362) Reden N % Ik had geen zin meer 198 54.7 Ik wou iets anders doen 99 27.3 Niet langer combineerbaar met studies/werk 97 26.8 Ik voelde me er niet langer thuis 82 22.2 Ik ben liever bezig met mijn lief/vrienden 81 22.1 Geen leuke begeleiding 72 19.9 De andere leden waren niet leuk meer 59 16.4 Ik moest kiezen tussen verschillende verenigingen 44 12.2 Ik werd te oud 42 11.6 Omdat ik gepest werd 16 4.4 Ik kon er eigenlijk niets doen 14 4.0 Ik kende er niemand 11 3.0 Het was te ver en ik had geen vervoer 10 2.8 Omdat ik verhuisd ben 10 2.9 Omdat ik thuis moest helpen 8 2.2 Het was te duur 5 1.4 Ik mocht niet meer van thuis 4 1.3 Ik ben er uitgezet 3 0.8  De redenen die bij ‘andere’ werden vermeld en niet bij één van bovenstaande redenen kunnen ingedeeld worden, zijn: 1. de vereniging stopte er mee (3x) 2. door een ongeval van mijn vader (1x) 3. door de scheiding van mijn ouders en tweewekelijkse bezoeken aan mijn vader (1x) 4. vereniging is verbonden met een school en ik ben van school veranderd (3x) 5. het is niet combineerbaar met mijn sociaal leven in het weekend (2x) 6. de hoofdleiding is gestorven (1x)  Deze jongeren vernoemen redenen als ik kon er niets doen (wat wijst op een gebrek aan zelfvertrouwen), de kostprijs van het jeugdwerk en een gebrek aan vervoersmiddelen iets meer, maar dan nog zijn ze relatief weinig belangrijk. Tenslotte hebben we bij de jongeren die nooit lid geweest zijn van een jeugdwerkvereniging gepeild naar hun redenen. Opnieuw werd de vraag halfopen gesteld. 
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TABEL 67 MOTIEVEN OM NIET DEEL TE NEMEN AAN HET JEUGDWERK BIJ JONGEREN DIE NOOIT LID GEWEEST ZIJN VAN HET JEUGDWERK (N=502) Reden N % Ik heb er geen behoefte aan, ik amuseer me wel zo 375 74.7 Het zegt me niets, ik vind dat maar stom 188 37.5 Ik wil daar niet aan vasthangen 99 19.8 Ik hou me liever op mijn eentje bezig 52 10.4 Ik heb er geen vrienden, ik ken niemand die bij een vereniging is 39 7.8 Ik mag niet van thuis 22 4.4 Er is niets in mijn buurt 21 4.1 Ik ken er geen 14 1.2 Dat kost te veel geld 14 2.9 Ik heb er geen vervoer naar toe 11 2.2 Ik word overal gepest 5 1.1  Uit de antwoorden komt één dominante reden naar voor. Deze jongeren zijn nooit lid geworden van het jeugdwerk omdat ze gewoon geen boodschap hebben aan dat jeugdwerk. Ze hebben er geen behoefte aan, ze amuseren zich ook wel zonder. Vier op tien stelt dat het jeugdwerk hen überhaupt niets zegt en vinden het zelfs stom. Nog eens één op vijf wil niet vasthangen aan het jeugdwerk en één op tien houdt zich liever op zijn eentje bezig dan in organisatieverband. Een laatste reden die door ongeveer 8% van de jongeren vermeld wordt, is dat ze niemand kennen bij een jeugdwerkvereniging. Redenen die te maken hebben met aanbod, kennis over het jeugdwerk, vervoer naar het jeugdwerk of de kostprijs van het jeugdwerk worden nauwelijks aangestipt als redenen om niet deel te nemen.  De redenen die bij ‘andere’ vermeld worden, zijn heel divers: 1. de scheiding van mijn ouders maakte het onmogelijk (2x) 2. ik mocht altijd zelf kiezen wat te doen in mijn vrije tijd (1x) 3. ik heb het eigenlijk nooit overwogen (2x) 4. ik ben heel lang ziek geweest (1x) 5. ik ben zelf heel vroeg begonnen met kindje (2x) 6. scouts zijn mislukte hippies (1x) 7. ik heb heel lang in het buitenland gewoond (1x) 8. ik heb altijd op internaat gezeten (1x) 9. ik verkies sport boven jeugdwerk (4x) 10. er zijn altijd veel jongeren op straat bij ons (1x) 11. ik wist niet goed hoe in contact te komen met het jeugdwerk (1x) 12. ik wilde problemen voorkomen (1x) 13. ik ben verlegen omwille van mijn nationaliteit (1x)  Omdat een aanzienlijke groep jongeren meldt dat ze eigenlijk geen nood hebben aan het jeugdwerk, hebben we een analyse gemaakt op die groep jongeren die nooit lid geweest zijn van het jeugdwerk en te kennen geven dat ze er geen nood aan hebben. De gebruikelijke achtergrondvariabelen (geslacht, opleidingsniveau van de ouders, werksituatie van de ouders, leeftijd, al dan niet bissen) werden gebruikt en ditmaal aangevuld met stedelijkheid en levensbeschouwing. Dit model verklaarde echter heel weinig en uiteindelijk bleek alleen dat jongeren die ooit gebist hebben iets meer 
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aanstippen dat ze geen nood hebben aan het jeugdwerk. Dit wijst er op dat dit gevoel vrij algemeen verspreid is onder de jongeren die nooit lid geworden zijn en dat deze groep zich niet verder laat onderscheiden naar achtergrondfactoren. Daarom is het interessanter om een analyse uit te voeren op die jongeren die nooit lid geweest zijn. 

 FIGUUR 23: PROFIEL VAN DE JONGEREN DIE NOOIT LID (NTLID) GEWORDEN ZIJN VAN HET JEUGDWERK  Uit deze analyse blijkt dat vooral sociale achtergrond een rol speelt in het al dan niet lid worden van het jeugdwerk. Jongeren waarvan beide ouders uit werken en waarvan één van de ouders hoger opgeleid is, zijn vaker lid geworden van het jeugdwerk. Van deze twee factoren is het opleidingsniveau van de ouders de belangrijkste. Wat ook een rol speelt, hoewel het veel minder belangrijk is, is al dan niet een schoolse achterstand oplopen door de jongere in kwestie. Jongeren met een schoolse achterstand zijn minder lid geworden van het jeugdwerk. Indien we de loopbaan doorheen het jeugdwerk opvatten als een traject dat iemand moet doorlopen om uiteindelijk vrijwilligerswerk op te nemen, via gewoon en actief lidmaatschap, dan kunnen we deze motieven vertalen in drempels om tot vrijwilligerwerk te komen. Een eerste drempel (de overgang lid te worden) is dat het jeugdwerk haar relevantie weet aan te tonen aan jongeren zelf. Het is naïef te geloven dat alle jongeren zouden bereikt worden via het jeugdwerk. Toch is het bereik van het jeugdwerk niet helemaal sociaal neutraal en zelfs selectief. Bovendien kan het zijn dat heel wat jongeren nu stellen dat ze geen boodschap hebben aan het jeugdwerk omdat ze het jeugdwerk niet voldoende kennen. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Kennis laten maken met het jeugdwerk is echter niet voldoende om de blijvende aandacht te houden van jongeren. Het jeugdwerk moet de jongeren weten te boeien om zich aan hen te weten te binden. Uit de gegevens blijkt eveneens dat deelname aan het jeugdwerk niet voor alle jongeren een positieve ervaring is. Vaak wordt hiervoor verwezen naar dynamieken die 
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zich afspelen binnen de groep. Eenmaal de stap is gezet naar het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk ontstaan er andere drempels. De belangrijkste hiervan is hoe jongeren dit vrijwilligerswerk weten te combineren met studies en hun integratie op de arbeidsmarkt. Een ander probleem is hoe jongeren dit weten te combineren met andere activiteiten, met andere interesses en met gezinsvorming. Een laatste obstakel, en eigen aan het jeugdwerk, is dat heel wat jongeren zich uiteindelijk te oud voelen.  7.4.2 Maatschappelijke steun voor het jeugdwerk Buitenlands onderzoek komt tot de bevinding dat heel wat vrijwilligers zich ontmoedigd voelen doordat commerciële relaties het vrijwilligerswerk steeds meer binnendringen. Vooral de opstelling van ouders als consumenten van het jeugdwerk zou leiden tot ontmoediging bij vrijwilligers. Dit proces staat bekend als de commodificatie van relaties in steeds meer levensdomeinen. Om dit te onderzoeken hebben we zowel aan huidige als ex-vrijwilligers enkele stellingen voorgelegd. De vragen zijn niet beperkt tot steun van ouders, maar zijn uitgebreid tot ruimere vormen van maatschappelijke steun.  TABEL 68: FREQUENTIES ONVREDE OVER MAATSCHAPPELIJKE STEUN VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK (ALLEEN HUIDIGE EN EX-VRIJWILLIGERS UIT HET JEUGDWERK – N=335) Item - -/+ + Ouders beschouwen het jeugdwerk al te veel als goedkope kinderopvang 43.2 29.8 27.0 Het vele papierwerk, de ingewikkelde wetgeving, …  schrikken jongeren af om vrijwilligerswerk te doen 50.3 27.0 22.7 Jongeren verkiezen steeds meer betaald werk boven vrijwilligerswerk 11.9 24.5 63.6 Er wordt te veel verwacht van vrijwilligers in het jeugdwerk 30.1 42.3 27.6 Je kan als vrijwilliger op steeds minder steun rekenen van de ouders en de ruimere gemeenschap 45.2 32.0 22.8     Er is toch enigszins sprake van ontevredenheid over de maatschappelijke steun voor vrijwilligers. Eén op vier van de vrijwilligers gaat akkoord met de uitspraak dat ze steeds minder op steun van de ouders en de ruimere omgeving kunnen rekenen. Een kwart van hen vindt dat ouders het jeugdwerk als goedkope opvang beschouwen. Een even grote proportie vindt dat vrijwilligers overstelpt worden met allerlei onnodig papierwerk, regelgeving, …. Ze stellen dan ook dat er te veel wordt verwacht van vrijwilligers. Opvallend echter is dat ze vooral minder steun ondervinden van … andere jongeren. Bijna twee derden van de ondervraagde vrijwilligers gaat akkoord met de uitspraak dat jongeren steeds meer betaald werk verkiezen boven vrijwilligerswerk. Op een andere plaats in de vragenlijst hebben we de vrijwilligers de vraag voorgelegd in welke mate ze akkoord gaan dat jongeren die vrijwilligerswerk doen, niet populair zijn bij andere jongeren. Slechts 3.5% van de vrijwilligers ging akkoord met deze uitspraak. Van een negatieve druk bij leeftijdsgenoten is er bijgevolg niet echt sprake. We kunnen de antwoorden in tabel 68 uitdrukken op een schaal13 die loopt van 0 (tevreden over maatschappelijke steun) tot 100 (heel veel onvrede over maatschappelijke steun). Gemiddeld scoren de vrijwilligers 48.9 op deze schaal. Ex-                                           13  Voor de technische aspecten van deze schaalconstructie verwijzen we naar het technisch verslag. 



 75 

vrijwilligers scoren iets hoger op deze schaal (namelijk 50.7 op 100) dan huidige vrijwilligers (48.3 op 100). Het verschil is echter niet significant. 

 FIGUUR 24: RELATIE TUSSEN ONVREDE OVER MAATSCHAPPELIJKE STEUN (STEUN) EN AL DAN NIET LANGER VRIJWILLIGERSWERK IN JEUGDWERK (VROGLID) (ALLEEN HUIDIGE EN EX-VRIJWILLIGERS UIT HET JEUGDWERK - N= 335) Er is slechts één achtergrondvariabele die significant is voor onvrede over maatschappelijke steun. Meisjes zijn minder ontevreden over deze steun dan jongens. Verder zien we dat onvrede over de maatschappelijke steun voor het vrijwilligerswerk samenhangt met de beslissing om niet langer vrijwilligerswerk te verrichten. Ex-leden zijn iets minder tevreden over de maatschappelijke steun. Deze relatie is echter niet significant (p=.17). Het verschil in onvrede tussen ex-leden en huidige leden is dus niet systematisch. Wat wel een rol speelt in al dan niet langer vrijwilligerswerk doen, is leeftijd. Jongeren tussen 21 en 23 jaar oud zijn vaker ex-lid dan jongeren tussen 18 en 20 jaar oud. Hoewel er dus een zekere mate van onvrede over de maatschappelijke steun leeft onder vrijwilligers in het jeugdwerk, kunnen we onmogelijk stellen dat deze onvrede een rol speelt in de beslissing om al dan niet verder te doen met dit vrijwilligerswerk. Het zou zelfs best kunnen dat de grotere onvrede bij deze ex-leden pas ontstaan is nadat ze uit het jeugdwerk zijn gestapt. 7.5 Rol van het sociale netwerk Tot nu toe hebben we het steeds over drempels gehad. Er kunnen echter even goed stimulansen in het leven van jongeren bestaan die aanzetten om vrijwilligerswerk op te nemen. Eén van die stimulansen is de inzet van mensen uit de directe omgeving (Smits, 2004; Hustinx, Vanhove, Declercq, Hermans & Lammertyn, 2005). Indien jongeren een voorbeeld hebben in hun directe omgeving zouden ze veel vlugger overgaan tot vrijwilligerswerk dan jongeren die geen dergelijke voorbeelden hebben. De relatie tussen 
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de participatie en het sociaal netwerk wordt in de literatuur op vier manieren verklaard (Smits, 2004). Een eerste verklaring is dat de relaties tussen de deelname aan het verenigingsleven van gezinsleden te verklaren valt doordat ze gelijkaardige sociaal-culturele contexten delen. Een tweede theorie, het rolmodeltheorie, stelt dat er eerder sprake is van onbewuste socialisatie tussen leden van een sociaal netwerk. Bepaalde mensen treden dan op als rolmodel en dit voorbeeld zou overslaan op andere leden van het netwerk. Een derde theorie, de ideologietheorie, stelt dat er een bewuste socialisatie is. Leden van één en hetzelfde netwerk zouden elkaar aansporen om vrijwilligerswerk op te nemen. Een laatste verklaring is de theorie van de bi-socialisatie. Niet alleen ouders oefenen invloed uit op hun kinderen. Het participatiegedrag van de ouders verandert eveneens onder invloed van de participatie van de kinderen. De vier theorieën gaan er dus vanuit dat participatie ‘besmettelijk’ is en dat er relaties bestaan tussen het vrijwilligerswerk van leden uit dezelfde sociale netwerken.  TABEL 69: FREQUENTIES VRIJWILLIGERSWERK IN HET JEUGDWERK EN ANDERE VERENIGINGEN BIJ OUDERS, BROER(S) EN ZUS(SEN) (N=1348) Item N % Vader/moeder doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk  344 25.5 Broer(s)/zus(sen) doen of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk 352 26.1 Eén van mijn beste vrienden doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk 756 56.1 Vader/moeder doet of deed vrijwilligerswerk in een andere vereniging  325 24.1 Broer(s)/zus(sen) doen of deed vrijwilligerswerk in een andere vereniging 130 9.7 Eén van mijn beste vrienden doet of deed vrijwilligerswerk in een andere vereniging 301 22.3 Ten minste één iemand uit sociaal netwerk deed of doet vrijwilligerswerk in het jeugdwerk 929 69.0 Ten minste één iemand deed of doet vrijwilligerswerk in een andere vereniging 562 41.7 Ten minste één iemand doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en/of in een andere vereniging 1003 74.8  Een kwart van de ondervraagde jongeren tussen 18 en 23 jaar oud heeft ouders die vrijwilligerswerk in het jeugdwerk doen of gedaan hebben. Onder de vrijwilligers in het jeugdwerk loopt dit op tot 40%. Een even groot percentage heeft broer(s) en zus(sen) die dit hebben gedaan en/of doen. Meer dan de helft van de jongeren heeft een beste vriend die vrijwilligerswerk in het jeugdwerk doet. Uiteindelijk heeft 69% van de ondervraagde jongeren wel iemand uit zijn of haar directe omgeving die vrijwilligerswerk in het jeugdwerk deed of doet. Indien we dit uitbreiden naar andere verenigingen, dan zien we dat één op vier jongeren een ouder heeft die vrijwilligerswerk doet in een andere vereniging. Ongeveer 10% heeft een broer en/of zus die dit doet en iets meer dan één op vijf heeft een beste vriend die vrijwilligerswerk doet of deed in een andere vereniging dan het jeugdwerk. Vier op tien jongeren heeft iemand in de directe omgeving die vrijwilligerswerk doet in een andere vereniging dan het jeugdwerk. Alles bij elkaar genomen heeft drie op vier jongeren iemand in zijn of haar directe omgeving die vrijwilligerswerk doet in het verenigingsleven.  
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 FIGUUR 25:  RELATIE TUSSEN VRIJWILLIGERSWERK IN HET JEUGDWERK DOOR OUDERS (OUDJW), BROERS EN/OF ZUSSEN (BROSJW) EN BESTE VRIENDEN (VRIENDJW) EN EIGEN VRIJWILLGERSWERK (N=1348) Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk blijkt vrij besmettelijk te zijn binnen een sociaal netwerk. Vooral het vrijwilligerswerk van broer(s), zus(sen) of beste vrienden is belangrijk om zelf organiserend lid te worden/blijven onder jongeren tussen 18 en 23 jaar in Vlaanderen. Iets minder belangrijk is de directe voorbeeldfunctie van de ouders (.09). Deze voorbeeldfunctie van de ouders verloopt echter ook indirect via de participatie van broers en/of zussen (indirect effect = .08). Het totale effect van het vrijwilligerswerk van de ouders komt zo op .17. Verder blijkt uit figuur 25 de belangrijke onrechtstreekse rol van het opleidingsmilieu van een jongere. Het opleidingsniveau van de ouders is niet alleen belangrijk voor het vrijwilligerswerk van de ouders en broer(s) en zus(sen). Jongeren waarvan ten minste één ouder een hoger diploma heeft, hebben een grotere kans om een beste vriend te hebben die vrijwilligerswerk doet in het jeugdwerk. In alle vorige modellen voor organiserend lidmaatschap, hebben we gezien dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het opleidingsniveau van de ouders en vrijwilligerswerk. Dit rechtstreeks verband is in dit model echter weg. Dat wil zeggen dat jongeren, waarvan één van beide ouders hoger opgeleid is, meer over een voorbeeld in hun direct sociaal netwerk die vrijwilligerswerk doet, beschikken. Juist het vaker beschikken over een dergelijk voorbeeld verklaart de verschillen tussen jongeren uit verschillende opleidingsmilieus. Met andere woorden, een jongere waarvan geen van beide ouders een hogere opleiding heeft, maar die iemand uit de directe omgeving kent die aan vrijwilligerswerk doet, is even vaak een vrijwilliger als een jongere waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft en die iemand in zijn of haar directe omgeving heeft die vrijwilligerswerk doet. Tenslotte hebben jongeren tussen 21 en 23 jaar minder een beste vriend die vrijwilligerswerk doet dan jongeren tussen 18 en 20 jaar oud. Dit 
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biedt een verklaring waarom oudere leeftijdsgroepen minder vertegenwoordigd zijn onder de organiserende leden van het jeugdwerk. Kortom, uit de analyses kunnen we gerust concluderen dat iemand in de directe omgeving hebben die vrijwilligerswerk doet of deed in het jeugdwerk een belangrijke stimulans is om zelf vrijwilligerswerk uit te voeren. 7.6 Conclusies in verband met drempels en stimulansen In dit onderdeel hebben we verschillende drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk onderzocht. Een eerste drempel voor dit vrijwilligerswerk blijkt de overgang naar het hoger onderwijs, maar vooral de overgang naar de arbeidsmarkt te zijn. Hoe vroeger jongeren deze twee stappen zetten, hoe vroeger ze stoppen met het jeugdwerk. Hoe langer jongeren geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt, hoe minder ze vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. De tijd gespendeerd aan werk of studies is nochtans niet negatief gerelateerd aan al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk zijn. Toch stelt drie op vier vrijwilligers dat ze wel eens een activiteit van het jeugdwerk hebben gemist omdat het hen niet goed uitkwam in het kader van hun studies of werk. Drie op tien heeft om die reden wel eens een vorming overgeslagen. Ook subjectieve studiedruk (het gevoel dat studie de vrije tijd koloniseert) of subjectieve tijdsdruk (het gevoel dat je niet alles kan doen in de vrije tijd wat je graag zou doen) zijn geen drempels om vrijwilligerswerk te doen. Wat concurrentie van andere activiteiten als drempel betreft, vinden we maar weinig sporen terug. Het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk, net zoals actief lidmaatschap van het jeugdwerk trouwens, behoort eerder tot een actief vrijetijdspatroon. Toch komt ook hier de transitie naar de arbeidsmarkt om de hoek kijken. We vinden geen rechtstreekse aanwijzingen dat andere vrijetijdsbestedingen belemmerend zouden zijn voor vrijwilligerswerk onder werkende jongeren. Deze jongeren cumuleren wel minder vrijetijdsbestedingen. Werkenden gaan hun vrije tijd vooral spenderen aan welbepaalde activiteiten. Bij deze jongeren is er eerder sprake van een gefocuste vrijetijdsbesteding, waarbij inzet in het jeugdwerk wel eens kan sneuvelen. Dus de combinatie van bepaalde levenstransities met een overvolle vrijetijdsagenda kan eventueel wel belemmerend werken. Indien we vrijwilligerswerk in het jeugdwerk opvatten als het sluitstuk van een traject dat loopt via lid worden, actief lid blijven naar vrijwilligerswerk opnemen, dan kunnen we de motieven waarom jongeren niet deelnemen aan het jeugdwerk en de motieven waarom ze afhaken vertalen naar drempels om jeugdwerk te verrichten. Een eerste drempel is dat jongeren in contact moeten komen met het jeugdwerk. Net geen vier op tien jongeren is nooit lid geweest van het jeugdwerk en onbekend maakt onbemind. Wat hier mee samenhangt, is dat heel wat van deze jongeren de mening zijn toegedaan dat het jeugdwerk niets voor hen is. In dit opzicht moet het jeugdwerk haar relevantie ten aanzien van deze jongeren weten bewijzen.  Het is echter niet alleen een kwestie van deze jongeren te bereiken. Het jeugdwerk moet die jongeren die het bereikt, ook weten te boeien. Meer dan de helft van de afhakers stelt dat ze uiteindelijk geen zin meer hadden in het jeugdwerk en dat ze uiteindelijk iets anders wilden doen. Uit de gegevens blijkt ook dat het jeugdwerk niet voor alle jongeren 



 79 

een positieve ervaring is. Eén op vijf verwijst naar een slechte begeleiding en een bijna even grote groep stelt dat uiteindelijk de andere leden van het jeugdwerk niet meer leuk waren. Eenmaal jongeren wel de stap zetten naar het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk, blijft er een laatste drempel over: de combinatie van vrijwilligerswerk met werk en studies.  Drie andere drempels die nauwer bekeken zijn, zijn de financiering van de eigen studies, semestrialisering van het onderwijs en de onvrede over de maatschappelijke steun onder vrijwilligers. Slechts een minderheid van de Vlaamse studerenden betaalt mee aan de eigen studies. Studerenden die dit wel moeten doen, werken doorgaans iets langer op de arbeidsmarkt. Ze zijn minder lid van het jeugdwerk en nemen ook minder vrijwilligerswerk op. Indien dit fenomeen zich doorzet, kan dit eventuele problemen scheppen voor de vrijwillige inzet van studerenden. De meeste vrijwilligers stellen dat de semestrialisering van het hoger onderwijs geen problemen stelt voor de werking van hun organisatie. Toch stelt één op vijf vrijwilligers dat ze deels of zelfs volledig hun activiteiten stop zetten in de maand januari. Vooral studentenverenigingen kennen problemen. Het onderzoek toont verder aan dat er in zekere mate onvrede heerst onder vrijwilligers over de maatschappelijke steun die ze ontvangen. Eén op vier gaat akkoord met de uitspraak dat ouders zich te veel opstellen als consumenten van een dienst, één op vijf tot één op vier vindt dat er te veel van vrijwilligers wordt verwacht. Twee derden voelt zich vooral in de steek gelaten door andere jongeren doordat die betaald werk zouden verkiezen boven vrijwilligerswerk. Toch is deze onvrede geen echte drempel. Ex-vrijwilligers gaan wel iets meer akkoord met deze uitspraken. Het verschil is echter te klein om te besluiten dat hierdoor de ex-vrijwilligers hebben afgehaakt van het jeugdwerk. Naast deze drempels zijn er natuurlijk ook stimulansen om vrijwilligerswerk te doen. De belangrijkste hiervan is een voorbeeld hebben in je directe omgeving. Vooral de vrijwillige inzet van broer(s) en/of zus(sen) en van beste vrienden werkt aanstekelijk. De voorbeeldfunctie van ouders is minder sterk, maar toch nog altijd belangrijk. Bovendien werkt het vrijwilligerswerk van de ouders ook indirect door via het vrijwilligerswerk van broer(s) en/of zus(sen). Vaak waarschuwt de literatuur voor het gevaar van een nieuwe motivatiestructuur onder vrijwilligers. Vrijwilligers zouden steeds meer gedreven worden vanuit het idee van zelfontplooiing en zelfrealisatie. Ze zouden daarom alleen taken aannemen die bij hun interesses aansluiten. Dit zou zich ook vertalen in kortere engagementen. Als we kijken wat vrijwilligers aantrekt in het jeugdwerk, dan vinden we hier sporen van. We zijn het echter niet mee eens dat dit noodzakelijk een drempel vormt voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Heel wat organiserende leden beschouwen het jeugdwerk als een milieu waarin ze nieuwe vaardigheden opbouwen, in contact komen met nieuwe mensen en hun bestaande vaardigheden verbeteren. Meer dan 80% van de vrijwilligers noemt één van deze redenen op om vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk. Het jeugdwerk is een milieu waar je als individu kan ontplooien en juist dit is een aantrekkingspunt voor heel wat jongeren.  Het jeugdwerk vertoont eveneens kenmerken van een ‘lichte gemeenschap’. Dit is een gemeenschap van gelijkgestemden of mensen met gelijke interesses. Hierdoor ontstaat er een emotionele band tussen de leden. Hierdoor kunnen wederzijdse verwachtingen 
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groeien tussen leden, die niet als verplichtend overkomen. Het jeugdwerk kan zo opgevat worden als een milieu waar kinderen en jongeren ‘hun ding’ kunnen doen. Hier ontstaan vriendschappen en een zekere loyaliteit ten aanzien van elkaar. De helft van de vrijwilligers stelt dat de andere leden van het jeugdwerk vrienden zijn. Die laat je niet zo in de steek. In dat opzicht komt inzet in het jeugdwerk als vrij normaal over, niet als verplichtend. Toch verschilt het jeugdwerk ook van dergelijke lichte gemeenschappen. Zo is kan je moeilijk spreken van korte engagementen in het jeugdwerk. Gemiddeld zijn jongeren bijna zes jaar lid van dit jeugdwerk. Vrijwilligers zijn op weekbasis meer dan zes uur bezig met het verenigingsleven. Bovendien verloopt deze gemeenschapsvorming niet zonder problemen. In het proces waarin vriendschappen gevormd worden, vallen bepaalde jongeren uit de boot. Ze voelen er zich niet langer thuis of welkom. Uiteindelijk haakt één op vijf hierdoor af.  Twee andere redenen, zijn minder relevant, maar worden toch door 10% tot 30% van de jongeren vernoemd. Dit zijn ten eerste instrumentele redenen. Jongeren nemen deel aan het jeugdwerk omdat ze hopen dat het in het latere of huidige leven van nut is. Zo gaat één op drie er mee akkoord dat vrijwilligerswerk in het jeugdwerk goed op je CV staat. Ten tweede gaat het over eerder traditioneel-ideologische redenen: men zet zich in voor een vereniging omdat die vereniging bepaalde waarden uitdraagt waar men zich wel in kan terugvinden. Men doet aan vrijwilligerswerk omdat dit vrij vanzelfsprekend is binnen de familie. 
8 Commercialisering van de leefwereld? In de literatuurstudie hebben we drie definities van commercialisering van de leefwereld teruggevonden: a. het groter aanbod aan commerciële vrijetijdsbestedingen als concurrentie voor de vrijwilligerssector en het gebruik van dit commerciële aanbod door jongeren b. het doordringen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen, waaronder het vrijwilligerswerk c. de grotere nood aan financiële middelen bij jongeren  Twee van deze drie definities van commercialisering van de leefwereld zijn impliciet in het vorige deel ‘drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk’ aan bod gekomen. Van een echte concurrentie van andere activiteiten, was er weinig sprake. Het lijkt er eerder op dat de combinatie van bepaalde transities in het leven met de accumulatie van activiteiten in de vrije tijd noopt tot een keuze voor al dan niet vrijwilliger blijven. De derde definitie is verwerkt in de schaal voor onvrede over de maatschappelijke steun voor het jeugdwerk. Deze onvrede speelde geen noemenswaardige rol in de beslissing om al dan niet vrijwilliger in het jeugdwerk te blijven.  In dit deel willen we de derde benadering nader onderzoeken: de nood aan financiële middelen en het bestedingsgedrag van jongeren. Een probleem bij deze vraagstelling is de validiteit van de operationalisering. Hiertoe werd een kleine, aanvullende 



 81 

literatuurstudie ondernomen. De volgende diverse benaderingen voor het bestuderen van bestedingsgedrag werden gevonden in onderzoek14: a. het bijhouden van een huishoudboekje door de respondenten tijdens een bepaalde periode (bvb. een maand) b. een directe, algemene vraag die polst naar de totale uitgaven van een duidelijke, welbepaalde periode (vb. hoeveel heb je uitgegeven de vorige kalendermaand) c. directe, naar uitgavenposten opgesplitste vragen. Voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in het totale uitgavenbudget, maar in specifieke uitgaven, raadt men deze methode aan, maar beperkt tot die uitgaven waarin men geïnteresseerd is. Er wordt wel aangeraden om minstens te vragen naar eten buitenshuis, eten thuis, uitgaven voor brandstof en telefonie  d. via hun totale inkomsten hun uitgaven benaderen  e. het recreëren van een soort kunstmatige situatie. Er wordt dan een vraag gesteld in de zin van. ‘Stel dat van ons 50 euro krijgt. Aan wat en hoeveel zou je van die 50 euro spenderen aan…’ en dan volgen enkele uitgavenposten. f. Een lijst van uitgaven waarbij men de respondenten vraagt of ze meer of minder dan gemiddeld uitgeven aan deze uitgavenposten g. meer indirecte metingen: men vraagt naar naambekendheid van merken, attitudes ten opzichte van consumeren, …   Uiteindelijk zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt, elk met hun onvolkomenheden. We peilden zowel naar de inkomsten van de ondervraagde jongeren, als naar hun uitgaven via een directe, uitgesplitste vraag gevolgd door een directe, algemene vraag naar de totale uitgaven in de afgelopen kalendermaand.  Het inkomen van de jongeren hebben we echter alleen van de studerende jongeren. Aan hen vroegen we hoeveel geld ze ongeveer verdiend hebben via vakantiewerk in het afgelopen jaar, hoeveel occasioneel geld (vb. nieuwjaarsgeld) en hoeveel zakgeld ze hebben ontvangen. Op basis hiervan is een totale som aan inkomsten berekend15. Gemiddeld beschikken de ondervraagde studerenden over 3022,20 euro op jaarbasis. Per maand betekent dit 251,85 euro. Splitsen we de bedragen op naar inkomstenbron, dan zien we dat 18- tot 23-jarige studenten en scholieren gemiddeld 25,7 euro per week aan zakgeld krijgen. Slechts 85.4% van de studerenden krijgt zakgeld. Naarmate de leeftijd toeneemt, krijgen steeds minder studenten zakgeld. Bij de 18- tot 20 jarigen krijgt 87.5% zakgeld, bij de 21 tot 23-jarigen is dit 80%. Gemiddeld krijgen die scholieren en studenten die zakgeld ontvangen, 30 euro per week. Studerenden krijgen op jaarbasis gemiddeld 509 euro aan occasioneel geld. Slechts 2% krijgt geen occasioneel geld. Verder verdienen studerenden gemiddeld 1165 euro per jaar via vakantiewerk. Meer dan de helft van de studerenden verdient tussen 751 en 1750 euro op jaarbasis door vakantiewerk te doen. 
                                           14  Een overzicht van de geraadpleegde literatuur en een meer uitgebreide bespreking ervan met voor- en nadelen van deze vraagstellingen is opgenomen in het technisch verslag. 15  Voor de precieze berekeningswijze van dit bedrag verwijzen we naar het technisch rapport. 
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TABEL 70: INKOMSTEN UIT VAKANTIEWERK: FREQUENTIEVERDELINGEN (N=706) Bedrag N % Tussen 0 euro en 250 euro 50 7,1 Tussen 251 euro en 500 euro 47 6,6 Tussen 501 euro en 750 euro 62 8,8 Tussen 751 euro en 1000 euro 74 10,5 Tussen 1001 euro en 1250 euro 90 12,8 Tussen 1251 euro en 1500 euro 126 17,9 Tussen 1501 euro en 1750 euro 77 10,9 Tussen 1751 euro en 2000 euro 51 7,2 Tussen 2001 euro en 2250 euro 41 5,8 Tussen 2251 euro en 2500 euro 31 4,4 Tussen 2501 euro en 3000 euro 22 3,1 Meer dan 3000 euro 35 5,0   De uitgaven hebben we van alle jongeren. De uitgaven zijn op twee manieren bevraagd. Ten eerste een vraag over de uitgaven aan de hand van 11 uitgavenposten. De jongeren moesten het bedrag vermelden dat ze hadden uitgegeven gedurende de kalendermaand die vooraf ging aan het moment van invullen. Aan die jongeren die een bepaalde uitgave niet hebben of niet zelf hebben betaald, werd gevraagd om uitdrukkelijk 0 te vermelden. Via deze manier kunnen we ook berekenen hoeveel jongeren een bepaalde uitgave hebben. In tweede instantie, net na de vraag naar uitgaven per uitgavenpost, volgde een vraag over de totale uitgaven die gedurende de voorbije kalendermaand waren gedaan.  TABEL 71: OVERZICHT VAN DE UITGAVENPOSTEN (N=1291) Uitgavenpost Gemiddelde uitgave (alle jongeren) Gemiddelde uitgave (alleen de jongeren die uitgave hebben) % jongeren die uitgave hebben Gemiddeld % van totale uitgaven GSM/SMS 28.61 33.36 85.8 18.6 Internet 6.41 37.38 17.2 2.6 Uit eten buitenshuis 41.84 46.90 89.2 19.3 Uitgaan 66.35 77.61 85.5 18.6 Kledij, schoenen16 51.78 102.08 50.6 9.0 Eigen wagen, vervoer 59.52 154.61 38.5 6.3 Sigaretten 13.78 61.42 22.4 3.6 Bioscoop 6.42 14.87 43.2 8.0 Cd, dvd, game 14.27 40.33 35.4 6.0 Reizen, daguitstap, citytrip, … 30.61 158.09 19.4 3.4 Studies 12.09 73.75 16.4 2.9 Totale uitgaven op basis van categorieën 322.00 325.03 99.1 - Totale uitgaven (rechtstreekse vraag) 315.29 322.08 97.6 -  Indien we de elf bevraagde uitgavenposten bekijken, dan zien we dat de jongeren het minst uitgeven of het minst zelf betalen aan internet en de bioscoop. Acht op tien van de bevraagde jongeren heeft deze twee uitgavenposten niet of betaalt deze uitgaven niet                                            16  Een deel van de vragenlijsten werden ingevuld in de maand februari. De uitgaven hebben dus betrekking op de maand januari, een koopjesmaand. Er zijn echter geen verschillen in het bedrag besteed aan kledij en schoenen in die enquêtes ingevuld in de maand februari en die ingevuld in de maanden maart en april. Ook de totale uitgaven verschilden nauwelijks tussen de maanden onderling. 
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zelf. Studies kosten de 18- tot 23-jarigen gemiddeld 12 euro, sigaretten 14 euro. Een bijna even groot bedrag wordt maandelijks uitgegeven aan cd’s, dvd’s of games. De gsm-rekening bedraagt gemiddeld 28 euro per maand. Aan reizen gaat gemiddeld 31 euro per maand op. De belangrijkste van de bevraagde uitgavenposten voor 18- tot 23-jarigen zijn buitenshuis uit eten (42 euro per maand), kledij en schoenen (52 euro), de eigen wagen (60 euro) en uitgaan (gemiddeld 66 euro per maand).  Het beeld ziet er wel anders uit als we ons de jongeren bekijken die effectief een bepaalde uitgavenpost hebben. De uitgavenposten die 18- tot 23-jarigen het minst hebben of het minst zelf moeten betalen zijn studiekosten, internet, reizen, sigaretten, cd’s en kledij. De uitgavenposten die het meest verspreid zijn onder 18- tot 23-jarigen zijn gsm/sms, uit eten gaan en uitgaan. De ondervraagde jongeren hebben gemiddeld aan 5 van de 11 uitgavenposten kosten gehad. Geen enkele jongere heeft geld uitgegeven aan alle 11 uitgavenposten. Indien we alleen rekening houden met die jongeren die een bepaalde uitgave hebben, dan gaat het meeste geld naar reizen, de eigen wagen en kledij en schoenen. Dit zijn de duurdere uitgavenposten. Opvallend is dat dan de studies volgen. Er zijn dan misschien wel niet veel jongeren die de uitgavenpost ‘studies’ hebben. Voor zij die deze uitgavenpost hebben, betekent het wel een flinke hap uit het maandelijkse budget. Iets gelijkaardigs zien we bij sigaretten. Acht op de tien jongeren geven hier geen geld aan uit, maar zij die wel roken, besteden hier gemiddeld 61 euro per maand aan. Dit komt ongeveer neer op gemiddeld 15 pakjes sigaretten per maand. We kunnen het belang van de uitgavenposten ook nagaan door te kijken welk aandeel van het totale budget van jongeren gemiddeld besteed wordt aan de elf uitgavenposten. Drie uitgavenposten zijn dan belangrijk: gsm, uit eten buitenshuis en uitgaan. Deze drie uitgavenposten zijn telkens goed voor net iets minder dan één vijfde van het totale budget van jongeren. Gemiddeld gaat 10% van de uitgaven naar kledij en schoenen en acht procent naar de bioscoop. De andere uitgavenposten zijn relatief weinig belangrijk in het totale budget van jongeren. Indien we deze 11 categorieën samentellen dan komen we aan een gemiddeld, totaal bestedingsbedrag van 322 euro per maand. Indien we dit beperken tot die jongeren die uitgaven hebben gehad (zo goed als iedereen heeft wel iets uitgegeven de voorbij maand, slechts 0.9 stelt dat ze niks hebben uitgegeven aan deze 11 posten), dan loopt dit bedrag op tot 325 euro. Voor alle duidelijkheid, dit zijn niet de totale bestedingen voor de 18- tot 23-jarigen. Bepaalde uitgavenposten zijn nu eenmaal niet bevraagd. De totale uitgaven zijn bevraagd in een rechtstreekse vraag. De gemiddelde, maandelijkse uitgave op basis van deze vraag bedraagt 315 euro per maand. Dit gemiddelde is lager dan op basis van de uitgavenposten. Dit komt omdat in deze vraagstelling gevraagd is om eenmalige uitgaven niet op te nemen. Dit was niet het geval bij de vraag naar de diverse uitgavenposten. De grotere bedragen bij de vraag uitgesplitst naar uitgavenposten verwijzen doorgaans naar eenmalige uitgaven. Het maximale bedrag dat zo werd vernoemd was 7050 euro bij de uitgavenpost ‘eigen wagen’. Dit wijst waarschijnlijk op de aankoop van een wagen. Bij de directe vraag naar uitgavenpost had de persoon in kwestie dit bedrag bijvoorbeeld niet verrekend. Toch bestaat er tussen de totale som aan uitgaven op basis van de uitgavenposten en de directe bevraging naar totale uitgaven een sterk verband. De correlatie tussen beiden is namelijk .86.  
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De studerenden onder de bevraagde 18- tot 23-jarigen besteden gemiddeld 210.72 euro per maand. Dit komt neer op 52,68 euro op weekbasis. Zoals we gezien hebben, beschikken studerenden gemiddeld over 251 euro per maand aan inkomsten. Hun uitgaven zijn dus kleiner dan hun beschikbaar inkomen op maandbasis. Toch is gemiddeld gezien hun zakgeld niet toereikend. Gemiddeld krijgen de scholieren en studenten 25 euro zakgeld per week. Hun uitgaven op weekbasis liggen echter dubbel zo hoog. Van die jongeren die wekelijks zakgeld krijgen, heeft 63% de maand voor de bevraging meer uitgegeven dan dat ze ontvangen hebben via zakgeld. Voor hen is occasioneel geld en het loon uit vakantiewerk een leuke én noodzakelijke aanvulling op het eigen budget.  Indien we de uitgaven van de studerenden voor die bepaalde kalendermaand vermenigvuldigen met 12, dan zien we dat gemiddeld de scholieren en studenten 517 euro op jaarbasis over hebben. Een kwart van hen (26.7%) heeft de afgelopen kalendermaand meer uitgegeven dan de inkomsten waarover ze gemiddeld per maand17 kunnen beschikken.  8.1 Verschilt het bestedingsgedrag van jongeren met een vakantiejob van die van jongeren zonder vakantiejob? Voor de centrale vraagstelling zijn we echter vooral geïnteresseerd of er verschillen in bestedingspatroon bestaan tussen werkende en niet-werkende studerenden (werkend in de zin van al dan niet een vakantiejob hebben uitgeoefend) en tussen organiserende en niet-organiserende leden van het jeugdwerk.  TABEL 72: GEMIDDELDE INKOMSTEN EN UITGAVEN BIJ WERKENDE EN NIET-WERKENDE STUDERENDEN (N=794) Inkomstenbron/uitgavenpost Niet-Werkende studerenden Werkende studerenden Zakgeld/week* 29.90 25.12 Occasioneel geld/jaar 474.81 508.93 GSM 18.43 22.48 Internet 4.06 3.41 Uit eten 35.01 35.95 Uitgaan 43.05 48.76 Kledij, schoenen 32.15 30.02 Eigen wagen, … 20.01 14.61 Sigaretten 5.36 7.75 Bioscoopbezoek 5.63 5.64 Cd’s, dvd’s, games** 15.46 8.72 Reizen 47.15 30.34 Studies 14.50 15.72 Totale uitgaven afgelopen kalendermaand 223.77 207.10 Totaal aantal uitgavenposten 4.2 4.5 * P<.05, **P<.01 Het idee dat de commercialisering van de leefwereld aan de basis ligt van de toename in arbeid bij studerenden veronderstelt dat jongeren een baantje aannemen omdat ze gedreven worden door een grotere nood aan geld. Uit de redenen om te gaan werken als                                            17  Voor alle duidelijkheid, dit wil niet noodzakelijk zeggen dat een kwart van hen schulden opbouwt. Het zou namelijk kunnen zijn dat de voorbije kalendermaand atypisch is voor het uitgavenpatroon van de jongeren. Bovendien illustreren verschillende studies dat jongeren vaak meer uitgeven dan dat ze verdienen. Dit komt omdat ze beroep kunnen doen op een gedeeld huishoudbudget (Winter, 2003). 
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jobstudent blijkt dat het geld dat men via een vakantiebaantje kan verdienen de belangrijkste drijfveer is om een vakantiejob aan te nemen. Indien we de bedragen die jongeren ontvangen en uitgeven gebruiken als indicator voor deze geldnood, dan kunnen we onmogelijk besluiten dat werkende studerenden een grotere nood kennen dan niet-werkende jongeren. Er zijn slechts twee verschillen merkbaar in inkomsten en uitgaven tussen werkende en niet-werkende studerenden. Studerenden die de afgelopen 12 maanden niet hebben gewerkt, ontvangen iets meer zakgeld per week dan werkende studerenden en ze hebben de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst een groter bedrag besteed aan cd’s, dvd’s en games dan werkende studerenden.  

 FIGUUR 26:  RELATIE TUSSEN ZAKGELD PER WEEK (ZAKWEEK), TOTALE UITGAVEN OP MAANDBASIS (V56), TOTAAL AANTAL UITGAVENPOSTEN (TOTUITG) EN AL DAN NIET WERKEN ALS JOBSTUDENT (WERK) (N=794) We kunnen de diverse indicatoren voor commercialisering van de leefwereld van studerenden (de hoeveelheid zakgeld, totaal aantal uitgavenposten, totale uitgaven in de maand voorafgaand aan de bevraging) opnemen in één model. Eén indicator, de hoeveelheid occasioneel geld dat iemand ontvangt op jaarbasis, speelt alvast geen rol in het model. De hoeveelheid zakgeld speelt wel onrechtstreeks een rol in de beslissing om al dan niet vakantiewerk te doen. De hoeveelheid zakgeld verschilt naargelang geslacht (meisjes krijgen iets minder zakgeld), al dan niet beursgerechtigd zijn (beursgerechtigde studerenden krijgen minder zakgeld), maar vooral op basis van al dan niet op kot zitten. Kotstudenten ontvangen meer zakgeld op weekbasis dan niet kotstudenten. De hoeveelheid zakgeld houdt dan weer verband met de uitgaven van scholieren en studenten. Het totale bedrag dat studenten uitgeven op maandbasis wordt namelijk, naast leeftijd (oudere leerlingen en studenten geven meer uit), bepaald door de hoeveelheid zakgeld iemand ontvangt. Hoe meer zakgeld studerenden krijgen, hoe meer geld ze kunnen besteden op maandbasis. Niet alleen het totale bedrag aan uitgaven 
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wordt bepaald door het zakgeld. Ook het aantal uitgavenposten waaraan geld besteed wordt, houdt verband met de hoeveelheid zakgeld die studerenden ontvangen. Hoe meer zakgeld scholieren en studenten hebben, hoe meer uitgavenposten ze kennen. Hoe meer uitgavenposten jongeren hebben, hoe meer ze ook uitgeven. Tussen beide aspecten bestaat er namelijk een positieve correlatie van .25 als je rekening houdt met de andere aspecten in het model. Juist het totaal aantal uitgavenposten houdt verband met de beslissing om al dan niet bij te klussen of een vakantiejob uit te oefenen. Studerenden die meer uitgavenposten kennen, zijn namelijk meer bereid om vakantiewerk te doen. Het verband is echter zeker niet sterk (.07). Uiteindelijk verklaart het model slechts 4% van de variatie in al dan niet vakantiewerk doen. Bovendien zijn leeftijd en al dan niet studeren aan de universiteit belangrijkere, negatieve factoren in het totale model. Het verband tussen totaal aantal uitgavenposten en al dan niet werken onder studerenden is echter significant.  Bij die scholieren en studenten die een job aanvaarden buiten de zomermaanden is er sprake van een grotere nood aan geld. Zij kennen meer uitgavenposten dan jongeren die niet werken buiten de zomermaanden, ze krijgen minder zakgeld per week, ze geven meer geld uit aan gsm/sms, en aan hun eigen vervoer. Dit vertaalt zich ook in het totale bedrag dat ze de maand voorafgaand aan de enquête hebben besteed. Jongeren die werken buiten de zomervakanties hebben die maand gemiddeld 225,41 euro besteed tegenover slechts 174,94 euro voor die jongeren die niet buiten de zomermaanden werken.  TABEL 73: GEMIDDELDE INKOMSTEN EN UITGAVEN BIJ JONGEREN DIE AL DAN NIET WERKEN BUITEN DE ZOMERVAKANTIE (N=670) Inkomstenbron/uitgavenpost Niet gewerkt buiten zomervakantie Gewerkt buiten de zomervakantie Zakgeld/week* 27.67 23.94 Occasioneel geld/jaar 553.51 486.19 GSM** 17.79 24.90 Internet 3.59 3.27 Uit eten 31.61 32.33 Uitgaan 46.69 50.16 Kledij, schoenen 29.93 31.00 Eigen wagen, …* 7.72 18.21 Sigaretten 6.09 8.53 Bioscoopbezoek 6.52 5.21 Cd’s, dvd’s, games** 7.87 9.10 Reizen 21.95 34.92 Studies 18.83 12.53 Totale uitgaven afgelopen kalendermaand* 174.94 225.41 Totaal aantal uitgavenposten** 4.2 4.7 * P<.05, **P<.01  
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 FIGUUR 27:  RELATIE TUSSEN HOEVEELHEID ZAKGELD (ZAKWEEK), TOTAAL BEDRAG AAN UITGAVEN (V56), TOTAAL AANTAL UITGAVENPOSTEN (TOTUITG) EN AL DAN NIET WERKEN BUITEN DE ZOMERMAANDEN (BUITENVA) (N=697)  Studerenden die meebetalen aan de financiering van hun eigen studies, geven maandelijks meer uit. Hoe meer zakgeld een student ontvangt, hoe meer hij/zij uitgeeft op maandelijkse basis. Tenslotte zien we dat oudere studerenden meer uitgeven per maand dan jongere studerenden. Een groter bedrag aan zakgeld betekent eveneens dat een student meer uitgavenposten kent. Dit aantal uitgavenposten stijgt eveneens met de leeftijd van scholieren en studenten en met het feit dat een studerende al dan niet moet meebetalen aan de kosten van de eigen studies. Het totale aantal uitgavenposten is dan weer verbonden met de beslissing om al dan niet te werken buiten de zomermaanden. Hoe meer uitgavenposten studerenden hebben, hoe meer ze werken buiten de zomermaanden. Ditmaal is het totale aantal uitgavenposten dat iemand heeft zelfs de belangrijkste factor in de verklaring voor de beslissing om al dan niet te werken buiten de zomermaanden. Met andere woorden, hoe meer uitgavenposten studerenden kennen, hoe meer ze deelnemen aan de arbeidsmarkt, vooral buiten de zomermaanden. Het groter aantal uitgavenposten kunnen we niet zomaar herleiden tot commercialisering van de leefwereld van jongeren. Zo blijkt dat studerenden, die moeten instaan voor de medefinanciering van hun studies, een verhoogd aantal uitgavenposten kennen. Dit hoeft niet te verwonderen. In de berekening van het totaal uitgavenposten is namelijk rekening gehouden met uitgaven in het kader van de studies. Zelfs als we rekening houden met het feit dat studerenden al dan niet moeten meebetalen aan hun studies, blijft er een 
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verband bestaan tussen het totale aantal uitgaven en de beslissing om al dan niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. In dit opzicht hebben we een sterke aanwijzing dat een grotere nood aan geld deels aan de basis ligt van de beslissing om een vakantiejob of een bijklusje aan te nemen. Toch kunnen we hier niet zo maar uit afleiden dat dit noodzakelijk te wijten is aan de commercialisering van de leefwereld. Een alternatieve lezing van deze resultaten is even geldig, namelijk de verzelfstandiging van jongeren. Ouders geven jongeren meer zakgeld omdat ze willen dat ze financiële zelfstandigheid leren. Hoe meer zakgeld ouders geven, hoe meer uitgavenposten waarvoor jongeren zelf verantwoordelijk zijn. Dit leidt tot een groter bedrag aan totale uitgaven en kan bijgevolg leiden tot een grotere nood om bij te klussen. Beide lezingen zijn valabel en op basis van de gegevens kunnen we geen uitspraak doen welke interpretatie de juiste is.   8.2 Verschilt het bestedingsgedrag van vrijwilligers in het jeugdwerk van dat van andere jongeren?  Een tweede vraag waarop we een antwoord zoeken, is of het bestedingsgedrag van leden in het jeugdwerk verschilt van dat van niet- leden. Dit verschil bestaat wel degelijk. Jongeren die geen lid zijn geven dubbel zoveel uit aan internet dan leden van het jeugdwerk. Verder geven niet leden veel meer geld uit aan uit eten gaan, aan kledij en schoenen en aan bioscoopbezoek. Leden van het jeugdwerk geven dan weer meer geld uit aan uitgaan. Toch vertalen deze verschillen zich niet in het totaal uitgegeven bedrag in de maand voorafgaand aan de bevraging, noch in het totale aantal uitgavenposten.  TABEL 74: GEMIDDELDE UITGAVEN VAN LEDEN EN NIET-LEDEN VAN HET JEUGDWERK (N=1273) Uitgavenpost Geen lid Lid GSM 29.26 25.79 Internet** 7.78 3.20 Uit eten* 44.14 36.21 Uitgaan* 63.55 74.23 Kledij, schoenen** 56.69 35.90 Eigen wagen, … 54.86 72.13 Sigaretten 13.69 13.60 Bioscoopbezoek** 6.89 5.16 Cd’s, dvd’s, games 14.24 13.67 Reizen 30.31 29.03 Studies 11.09 14.42 Totale uitgaven afgelopen kalendermaand 318.36 305.61 Totaal aantal uitgavenposten 4.9 4.8 * P<.05, **P<.01 Leden en niet-leden verschillen niet in hun totaal aantal uitgavenposten, noch in het totaal bedrag dat ze de maand voorafgaand aan de invulling van de enquête hebben uitgegeven, zoals uit figuur 28 blijkt. Het totaal maandelijks uitgegeven bedrag en het totaal aantal uitgavenposten verschilt volgens geslacht (meisjes geven iets minder uit en kennen minder uitgavenposten), leeftijd (jongeren tussen 21 en 23 jaar oud geven iets meer uit dan jongeren tussen 18 en 20 jaar oud en dat aan meer verschillende soorten uitgavenposten) en volgens al dan niet studeren. Niet-studerende jongeren geven meer uit en besteden dit bedrag aan meer verschillende uitgavenposten.  
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 FIGUUR 28:  RELATIE TUSSEN TOTAAL BEDRAG AAN UITGAVEN (V56), TOTAAL AANTAL UITGAVENPOSTEN (TOTUITG) EN HUIDIG LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK (HUIDLID) (N=1337) Toch bestaan er verschillen in bestedingspatronen tussen leden en niet-leden van het jeugdwerk. Dit blijkt uit figuur 29. Leden van het jeugdwerk besteden meer geld aan de eigen wagen, brommer of vervoer en geven iets meer uit aan uitgaan. Niet-leden spenderen meer geld aan uit eten. Deze relaties blijven bestaan als we rekening houden met de andere factoren die deze uitgaven beïnvloeden. Zo geven jongens, oudere jongeren en werkende jongeren meer geld uit aan uit eten gaan. Jongens, niet-studerende jongeren en jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft, geven meer geld uit aan uitgaan. Jongens en werkende jongeren geven dan weer meer geld uit aan de eigen wagen, brommer of vervoer. 
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 FIGUUR 29: RELATIE TUSSEN VERSCHILLENDE UITGAVEN EN AL DAN NIET LID VAN HET JEUGDWERK (N=1337) Vervolgens onderzoeken we de verschillen in bestedingsgedrag tussen organiserende leden en de niet-organiserende leden. Alleen met betrekking tot uitgaan en bioscoopbezoek verschillen beide groepen. Vrijwilligers in het jeugdwerk geven op maandbasis meer uit aan uitgaan dan jongeren die geen vrijwilliger zijn. Deze laatste spenderen dan weer iets meer aan bioscoopbezoek.  TABEL 75: GEMIDDELDE UITGAVEN VAN VRIJWILLIGERS EN NIET-VRIJWILLIGERS IN HET JEUGDWERK (N=1273) Uitgavenpost Geen vrijwilliger Vrijwilliger GSM 29.03 26.14 Internet 7.13 4.68 Uit eten 42.03 41.77 Uitgaan** 62.67 77.71 Kledij, schoenen 53.61 43.13 Eigen wagen, … 52.56 80.39 Sigaretten 13.23 14.93 Bioscoopbezoek* 6.81 5.23 Cd’s, dvd’s, games 14.70 12.27 Reizen 29.72 30.64 Studies 11.77 12.71 Totale uitgaven afgelopen kalendermaand 307.49 336.95 Totaal aantal uitgavenposten 4.9 5.1 * P<.05, **P<.01  Als we rekening houden met alle factoren die het uitgavenpatroon van jongeren beïnvloeden, dan stellen we vast dat vrijwilligers in het jeugdwerk een iets groter aantal uitgavenposten kennen dan niet-organiserende leden (zie figuur 30). Als we naar de bedragen kijken die aan specifieke uitgavenposten worden besteed, dan geven organiserende leden meer geld uit aan uitgaan, hun eigen vervoer en minder aan 
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bioscoopbezoek dan jongeren die geen vrijwilligerswerk verrichten in het jeugdwerk (zie figuur 31).  

 FIGUUR 30: RELATIE TUSSEN TOTAAL AANTAL UITGAVENPOSTEN (TOTUITG), TOTAAL BEDRAG AAN MAANDELIJKSE UITGAVEN (V56) EN AL DAN NIET ORGANISEREND LID (OORGLID) (N=1337)  

 FIGUUR 31:  RELATIE TUSSEN VERSCHILLENDE UITGAVEN EN AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK (N=1337)  
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Concluderend kunnen we stellen dat jongeren die een groter totaal aantal uitgavenposten kennen (en meer uitgeven) meer participeren aan de arbeidsmarkt, zeker tijdens het schooljaar. In dit opzicht kan besloten worden dat een grotere nood aan geld de beslissing om deel te nemen aan de arbeidsmarkt bevordert. Hoe moet deze grotere nood aan geld worden geïnterpreteerd? Het kan wijzen op commercialisering van de leefwereld. Jongeren die meer zakgeld krijgen, ontwikkelen grotere uitgavenbehoeften, spenderen daarom meer en voelen zo een grotere nood om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Deze resultaten kunnen echter perfect worden geduid vanuit een ander perspectief, namelijk het zelfstandig worden van jongeren. Ouders geven jongeren meer zakgeld omdat ze hun kinderen zo verantwoordelijkheid voor het eigen budget willen aanleren. Dit impliceert dat deze jongeren steeds meer zelf moeten instaan voor de eigen uitgaven. Dit resulteert in een groter totaal aantal uitgavenposten. Beide lezingen van de gegevens zijn geldig en op basis van de huidige gegevens kunnen we geen uitspraak doen welke lezing er juist is.  Tussen leden van het jeugdwerk en niet leden bestaan er verschillen in bestedingsgedrag. Deze verschillen zijn echter niet groot en wijzen niet systematisch op een grotere geldnood bij niet-leden. Indien we deze indicatoren gebruiken voor commercialisering van de leefwereld, kunnen we niet besluiten dat deze commercialisering vrijwilligerswerk zelf in de weg zou staan.  8.3 Is werken als jobstudent een belemmering om vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk? We kunnen stellen dat studenten en leerlingen met meer uitgaven meer participeren aan de arbeidsmarkt. Dit geldt zeker voor werken buiten de zomervakantie. We hebben het de vrijwilligers in het jeugdwerk gevraagd. Hebben hun activiteiten als jobstudent hen ooit belemmerd om deel te nemen aan activiteiten van het jeugdwerk? 36% van deze vrijwilligers stelt dat ze ooit wel eens een activiteit van het jeugdwerk hebben opgezegd om vakantiewerk of weekendwerk te kunnen doen. Weekendwerk en vakantiewerk kan dus wel eens belemmerend zijn. We willen echter nagaan in welke mate deze vormen van arbeidsmarktparticipatie systematisch vrijwilligerswerk uitsluiten. 8.3.1 Is deelname aan de arbeidsmarkt negatief voor het organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk?  Om werken als jobstudent als een drempel tot vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te kunnen bezien, moet deze arbeidsmarktparticipatie negatief verband houden met vrijwilligerswerk: jongeren die betaald werk verrichten, zijn minder vrijwilliger in het jeugdwerk.  
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TABEL 76 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET GEWERKT IN LAATSTE 12 MAANDEN (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Niet gewerkt Gewerkt Geen organiserend lid  91 82.7% 497 69.9% Organiserend lid (vroeger + nu)18 19 17.3% 214 30.1% chi²=7.7, df = 1, p. =0.003 Uit tabel 76 kunnen we niet besluiten dat betaald werken een belemmering is voor vrijwilligerswerk: jongeren die organiserend lid zijn, hebben zelfs vaker gewerkt. We hebben echter gezien dat een groter aantal uitgavenposten veel belangrijker is in de beslissing om te werken buiten de zomermaanden. Bovendien vinden de meeste activiteiten van het jeugdwerk plaats buiten de zomermaanden. Misschien is deze vorm van arbeidsmarktparticipatie nefast voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? Opnieuw zijn jongeren die tijdens het schooljaar gewerkt hebben vaker vrijwilliger in het jeugdwerk dan jongeren die niet tijdens het schooljaar hebben gewerkt.   TABEL 77 AL DAN NIET ORGANISEREND LID VAN HET JEUGDWERK VOLGENS AL DAN NIET GEWERKT BUITEN DE ZOMERMAANDEN GEDURENDE DE LAATSTE 12 MAANDEN (KOLOMPERCENTAGES)  Al dan niet organiserend lid van het jeugdwerk Niet gewerkt Gewerkt Geen organiserend lid  187 74.2% 314 67.7% Organiserend lid (vroeger + nu) 65 25.8% 150 32.3% chi²=3.3, df = 1, p. =0.041 Kortom, op basis van deze cijfers kunnen we moeilijk besluiten dat betaald werk en vrijwilligerswerk elkaar uitsluiten. Dit zijn echter de bruto-relaties. Indien er rekening zou gehouden worden met alle factoren die zowel het al dan niet werken en het al dan niet lid zijn van het jeugdwerk beïnvloeden, zou het beeld wel eens totaal anders kunnen zijn. Om dit te onderzoeken zijn twee modellen opgesteld. Een eerste model onderzoekt de relatie tussen organiserend lidmaatschap en al dan niet gewerkt hebben in de afgelopen 12 maanden (figuur 32). Ten tweede modelleren we de relatie tussen organiserend lidmaatschap en al dan niet gewerkt hebben tijdens het schooljaar gedurende de afgelopen 12 maanden (figuur 33). In ieder model controleren we telkens voor de factoren die zowel arbeidsmarktparticipatie als lidmaatschap beïnvloeden.  Deze modellen resulteren in hetzelfde besluit: er bestaat geen negatief verband tussen deelname aan de arbeidsmarkt en organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk. Alle modellen wijzen er zelfs op dat jongeren die deelnemen aan de arbeidsmarkt meer organiserend lid zijn van het jeugdwerk19.                                             18  We hebben deze kruistabel ook opgesteld voor alleen die jongeren die op het moment van bevraging organiserend lid van het jeugdwerk waren (dus niet de vroegere leden). De conclusies zijn echter hetzelfde: huidige, organiserende leden hebben vaker gewerkt in de afgelopen 12 maanden.  19  Er zijn ook analyses uitgevoerd voor huidig lidmaatschap. Deze analyses zijn hier niet weergegeven, maar leiden tot dezelfde conclusie: huidige leden van het jeugdwerk doen meer aan betaald werk dan niet-leden.  
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  FIGUUR 32:  RELATIE TUSSEN AL DAN NIET GEWERKT IN DE LAATSTE 12 MAANDEN (WERK) EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK (ORGLID) (N=715)  

 FIGUUR 33:  RELATIE TUSSEN AL DAN NIET GEWERKT TIJDENS HET SCHOOLJAAR IN DE LAATSTE 12 MAANDEN (BUITENVA) EN ORGANISEREND LIDMAATSCHAP VAN HET JEUGDWERK (ORGLID) (N=715)  
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8.3.2 Zijn bepaalde vormen van tewerkstelling negatief voor het organiserend lidmaatschap van het jeugdwerk? We kunnen de relatie tussen betaald werk en vrijwilligerswerk op nog een tweede manier onderzoeken. We kunnen op zoek gaan naar groepen jongeren die zich onderling onderscheiden op basis van hun participatie aan het jeugdwerk én de periode van deelname aan de arbeidsmarkt. Deze methode biedt een voordeel omdat het een complexe relatie tussen arbeidsmarktdeelname en vrijwilligerswerk toelaat.  De relatie tussen vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en betaald werk laat zich vatten in vijf groepen: 1. Groep 1 (38% van de scholieren en studenten) werkt uitsluitend tijdens de zomermaanden en heeft een iets kleinere kans dan gemiddeld om aan vrijwilligerswerk te doen (namelijk 25% tegenover 28% algemeen). 2. Groep 2 (21% van de leerlingen en studenten) kent een grote kans om naast de zomermaanden ook in de weekends van het schooljaar te werken. Deze groep kent een verminderde kans om vrijwilligerswerk te doen (namelijk 18%). 3. Groep 3 (17%) werkt vooral tijdens de zomermaanden en klust daarbij op onregelmatige basis wel eens bij. Zij kent een verhoogde kans om vrijwilligerswerk te doen (43%). 4. Groep 4 (11%) werkt tijdens alle periodes. Zij kent, net als groep 2 de grootste kans om tijdens de weekends te werken. Deze groep heeft echter de grootste kans van alle groepen om te werken tijdens de andere schoolvakanties. Deze groep doet echter niet verminderd mee aan het vrijwilligerswerk. Zij heeft een kans van 29% om vrijwilliger in het jeugdwerk te zijn. 5. Groep 5 (8%) kent de kleinste kans om te werken tijdens de zomermaanden. Ze heeft echter de grootste kans om op schooldagen tijdens het schooljaar te werken. Zij heeft een kans groter dan 50% om vrijwilligerswerk te doen.  Er is één groep, namelijk groep 2, die een verlaagde kans heeft om vrijwilligerswerk te doen. Dit is de groep die de grootste kans heeft om te werken tijdens de weekends. Dit is het moment waarop de meeste jeugdwerkorganisaties hun activiteiten organiseren. Deze groep is goed voor 20% van de studerenden. Daarnaast is er een groep, groep 4, die ook een grote kans heeft om weekendwerk te doen, maar geen verminderde kans om vrijwilligerswerk te doen. Dit illustreert de complexe relatie tussen betaald werk en vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Uiteindelijk heeft 55% van de studerenden die in het weekend werken een verminderde kans om vrijwilligerswerk te doen. Het zijn vooral de jongeren die ieder weekend werken die in deze groep vertegenwoordigd zijn. Dit bevestigt de algemene analyse. Betaald werk, vooral tijdens de weekends, kan voor jongeren een drempel zijn om vrijwilligerswerk te doen, maar is dit niet noodzakelijk. Toch kent meer dan de helft van de jongeren die in het weekend werken een verminderde deelname aan het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Wie zijn deze jongeren eigenlijk? Meisjes, jongeren waarvan één van de ouders hoger opgeleid is en jongeren tussen 21 en 23 jaar oud zijn minder vertegenwoordigd in deze 
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groep. Jongeren die een schoolse achterstand hebben opgelopen, zijn dan weer meer vertegenwoordigd in deze groep.   

 FIGUUR 34:  PROFIEL VAN DE WEEKENDWERKERS DIE EEN VERMINDERDE KANS OP VRIJWILLIGERSWERK HEBBEN  8.3.3 Conclusie Sluiten betaald werk en vrijwilligerswerk elkaar uit? Dat is de centrale vraag van dit onderzoek. Iets meer dan één op drie vrijwilligers in het jeugdwerk zegt dat ze wel eens een activiteit van het jeugdwerk hebben opgezegd om vakantiewerk of weekendwerk te kunnen doen. Van een systematisch afhaken van het vrijwilligerswerk bij die jongeren die participeren aan de arbeidsmarkt, is er echter geen sprake. Integendeel zelfs. Deze twee vormen van arbeid zijn zelfs positief met elkaar gerelateerd. Jongeren die vrijwilligerswerk doen, participeren doorgaans meer aan de arbeidsmarkt en omgekeerd. Ook werken tijdens het schooljaar sluit niet uit dat jongeren zich blijvend inzetten in het jeugdwerk.  Eén vorm van arbeidsmarktparticipatie leidt bij bepaalde jongeren tot een verlaagde deelname aan het jeugdwerk. 55% van de studerenden die tijdens de weekends werken, heeft een verlaagde kans om vrijwilligerswerk te doen. Het gaat hier om slechts om een deel van deze jongeren. Zelfs arbeidsmarktparticipatie tijdens het weekend hoeft dus niet noodzakelijk vrijwilligerswerk uit te sluiten.  
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9 Algemeen besluit  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van afdeling Beleid van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De centrale vraag heeft betrekking op de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Leidt deze commercialisering van de leefwereld tot een grotere nood aan geld bij jongeren? Resulteert dit in een verhoogde participatie aan de arbeidsmarkt? Zijn jongeren, omwille van deze betaalde arbeid, steeds minder bereid om vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te doen? Welke andere belemmeringen zijn er die beletten dat jongeren vrijwilliger in het jeugdwerk zijn? Om hierop een antwoord te kunnen formuleren, ontwikkelde de TOR-onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel een onderzoeksproject dat bestond uit drie onderdelen: een literatuurstudie, secundaire analyses op bestaande databanken en een nieuw onderzoek. De literatuurstudie had het doel zicht te krijgen op hindernissen en stimulansen voor vrijwilligerswerk, het begrip ‘commercialisering van de leefwereld’ af te bakenen en een zicht te krijgen op het fenomeen ‘werken als jobstudent/bijklussen’ in Vlaams en buitenlands onderzoek.  De secundaire analyses zijn gebaseerd op enkele databronnen, verzameld door de TOR-groep. Deze gegevensbronnen bevatten informatie over diverse aspecten die verband houden met de centrale vragen. Een eerste bron is de APS99-databank. Dit is de jaarlijkse bevraging van de Administratie Planning en Statistiek, uitgevoerd in 1999. Dit onderzoek is afgenomen bij 1378 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar oud. Het nadeel van deze databank is dat er slechts 170 studerenden in vervat zitten (Glorieux, Koelet & Moens, 2000). De tweede gegevensbron is een databestand verzameld in het kader van het onderzoek ‘maatschappelijke participatie van jongeren’, uitgevoerd in 2002. Dit is een bevraging van 1769 14- tot 18-jarigen (Smits, 2003). Het derde bestand is gebaseerd op een bevraging van 3427 leerlingen uit het tweede en vierde jaar secundair onderwijs in het kader van een onderzoek naar leerlingenparticipatie, eveneens afgenomen in 2002 (De Groof & Siongers, 2003). De laatste geraadpleegde bron is een beetje een buitenbeentje. Het is het SONAR-onderzoek. Deze gegevensbank bevat informatie over drie geboortecohorten (geboren in 1976, 1978 en 1980). Telkens werden 3000 jongeren op de leeftijd van 23 jaar (dus in 1999, 2001, 2003) retrospectief bevraagd naar onder andere vakantiewerk of werken als jobstudent (Coppieters et al., 2002; Belet et al., 2003, Belet et al., 2004). Het probleem met secundaire databronnen is dat ze niet ontwikkeld zijn met het oog op de centrale vragen. Daardoor zitten relevante gegevens verspreid over diverse databronnen, die niet aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Een nieuw onderzoek waarin de verschillende aspecten samen worden onderzocht, is daarom uitgevoerd. In de periode half februari – half april 2006 werd een representatieve steekproef van 1353 jongeren tussen 18 en 23 jaar oud uit het Vlaams Gewest met een postenquête bevraagd over hun vakantiewerk, hun inkomsten en uitgaven en hun participatie aan allerlei activiteiten, inclusief het jeugdwerk.  
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Dit besluit zet alle bevindingen, zowel van de literatuurstudie, de secundaire analyses als het nieuw onderzoek, op een rij. De centrale vraag van het hele onderzoeksopzet is dus in welke mate een commercialisering van de leefwereld aan de basis ligt van het opnemen van betaald werk door scholieren/studenten. Bovendien willen we een antwoord bieden op de vraag of betaald werk concurrentie vormt voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Vooraleer we op deze vragen kunnen antwoorden moeten we eerst zicht krijgen op het fenomeen vakantiewerk en vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. De literatuurstudie leert namelijk dat er maar weinig informatie is over werken als jobstudent in Vlaanderen. We zijn niet alleen geïnteresseerd in deze problematiek om een wetenschappelijke lacune op te vullen. Het is ook belangrijk voor onze centrale vraag. Die kunnen we niet beantwoorden als we geen rekening houden met factoren die zowel het opnemen van betaald werk als vrijwilligerswerk beïnvloeden.  9.1 Betaald werk en vrijwilligerswerk 9.1.1 De omvang van het fenomeen studentenarbeid  De weinige onderzoeken naar de omvang van arbeidsmarktparticipatie onder studerenden komen tot uiteenlopende schattingen van het fenomeen. De ramingen schommelen tussen 3% in de enquête arbeidskrachten tot bijna 90% in onderzoeken uitgevoerd door de interimsector. Deze laatste onderzoeken zijn echter niet altijd representatief en laten daarom geen extrapolaties naar de totale jongerenbevolking toe. De verschillen in deze schattingen zijn toe te schrijven aan verschillen in onderzoekspopulaties, aan de manier waarop arbeidsmarktdeelname onderzocht is, alsook aan verschillen in periode van observatie. Het ene onderzoek vraagt naar werken gedurende de afgelopen week. Het ander onderzoek bevraagt de arbeidsmarktparticipatie gedurende het afgelopen schooljaar. Andere onderzoekers zijn geïnteresseerd in welke mate scholieren en studenten betaald werk hebben verricht in het afgelopen kalenderjaar. Dit maakt het bijna onmogelijk om vergelijkingen over de tijd op te stellen.  De secundaire analyses waarop we ons gebaseerd hebben, zijn representatieve steekproeven en hanteren een vergelijkbare manier van vraagstelling. Deze onderzoeken komen alle tot een gelijkaardige bevinding: 60% van de studerenden heeft gedurende het jaar voorafgaand aan de bevraging deelgenomen aan de arbeidsmarkt in de periode 1999-2002. Ander, representatief onderzoek uit deze periode komt eveneens tot een dergelijk percentage. Het SONAR-onderzoek bevraagt 23-jarigen retrospectief over hun arbeidsmarktdeelname tijdens hun studieperiode. Uit dit onderzoek blijkt dat hoogstens 3 op 4 23-jarigen werkt tijdens hun studies. Het overgrote deel van de scholieren en studenten werkt uitsluitend tijdens de zomermaanden, namelijk 90% van de studenten en scholieren. Het aandeel jongeren dat in de periode 1999-2002 werkt gedurende het schooljaar, varieert van 20% tot 40%.  De resultaten uit het nieuwe onderzoek, afgenomen in de periode februari – april 2006, schat de arbeidsmarktparticipatie onder studerenden beduidend hoger in. Dit wijst op een toename van de deelname aan de arbeidsmarkt onder studerenden in de laatste jaren. Zo neemt 87% van de ondervraagde 18- tot 23-jarigen deel aan de arbeidsmarkt in het kalenderjaar voorafgaand aan de bevraging. Nog steeds werkt 90% van deze jongeren tijdens de zomermaanden. Vooral het werken tijdens het schooljaar is 
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toegenomen. Ditmaal zegt 65% van de ondervraagde studerenden dat ze wel eens werken of bijklussen tijdens het schooljaar in tegenstelling tot 20% tot 40% in 1999-2002. Gemiddeld werken of klussen studenten en scholieren 31 dagen op een jaar. Dit komt overeen met anderhalve maand voltijds werken. Indien we alleen rekening houden met werkende studerenden, dan komen we aan een gemiddelde van 42 dagen. Dit stemt overeen met 2 maanden voltijds werken. Wat motivaties betreft, is het financiële aspect van werken de meest voorkomende reden. Meer dan 96% van de ondervraagde studenten en scholieren geeft een financiële reden op. Daarnaast somt 65% van de studerenden nog een andere reden op (ervaring opdoen, in contact komen met bedrijven, plezierig om te werken, …). We kunnen drie groepen studerenden onderscheiden op basis van hun motivaties. Een eerste groep, 44% van de studerenden, hebben de basismotivaties om te werken: geld verdienen, om eventueel te kunnen reizen en/of te sparen. Een tweede groep, 28%, heeft naast deze basismotivaties nog extra financiële motivaties (betalen van gsm, internet, auto, uitgaan, …). De derde groep, eveneens ongeveer 28%, vernoemt naast de basismotivaties extra instrumentele redenen (het staat goed op je CV, je kunt werkervaring opdoen, het sluit aan bij interesses en opleiding, …). De meeste studerenden die niet werken als jobstudent doen dit omwille van hun studies. Die willen ze niet in gevaar brengen door te werken. Betekent deze toename in percentages dat scholieren en studenten meer vakantiewerk zijn gaan doen in de laatste jaren? Op deze vraag hoort een voorzichtig ja als antwoord. Er is maar één vroeger onderzoek waarin 18- tot 23-jarige studerenden bevraagd zijn over hun deelname aan de arbeidsmarkt. Dat is het onderzoek van de Administratie Planning en Statistiek (APS) van 1999. In dit onderzoek bedroeg de totale arbeidsmarktparticipatie 58% onder studerenden van deze leeftijdsgroep. De arbeidsmarktparticipatie buiten de vakantieperiode bedroeg toen 17%. In het huidige onderzoek zijn deze cijfers respectievelijk 87% en 65%. Ook het percentage studenten en scholieren dat een vakantiejob tijdens de zomermaanden combineert met een studentenjob tijdens het schooljaar is tussen beide meetmomenten aanzienlijk toegenomen, namelijk van 21% naar 56%. Deze verschillen zijn betekenisvol.  Indien we de analyses beperken tot de 18-jarigen, hebben we een tweede vergelijkingspunt, namelijk het onderzoek naar ‘maatschappelijke participatie van jongeren’. In 2002 werkte 72.5% van de 18-jarige studerenden. In 2006 is dit opgelopen naar 90%. Werken tijdens het schooljaar is toegenomen onder 18-jarige studerenden, van 42% in 2002 naar 70% in 2006. De deelname aan de arbeidsmarkt tijdens de zomermaanden is eerder stabiel tussen beide meetmomenten. Een groter percentage 18-jarige studerenden combineert werken tijdens het schooljaar met werken tijdens de zomermaanden (van 26% in 2002 naar 58% in 2006), terwijl het aantal 18-jarige studerenden die enkele en alleen in de zomer werkt, is afgenomen (van 58% in 2002 naar 30% in 2006). Voor 18-jarigen kunnen we dus stellen dat de arbeidsmarktdeelname tussen 2002 en 2006 is gestegen, vooral de deelname tijdens het schooljaar.  Toch is ons ja onder voorbehoud. Het antwoord op deze vraag staat en valt immers met onze vergelijkingsbasis. In het geval van het APS99-bestand is die nogal wankel. In dit bestand zijn er slechts 116 studerenden tussen 18 en 23 jaar. Het APS-bestand is gebaseerd op een steekproef van 15- tot 75-jarigen. De gegevens zijn representatief voor deze bevolkingsgroep, maar zijn dit daarom niet noodzakelijk voor de leeftijdsgroep 



 100 

18 tot 23 jaar. Op basis van het bestand ‘maatschappelijke participatie van jongeren’ kunnen we alleen uitspraken doen over 18-jarigen. Bovendien zijn er kleine verschillen in vraagverwoordingen tussen het APS-onderzoek in 1999 en het onderzoek ‘maatschappelijke participatie’ enerzijds en het huidig onderzoek anderzijds. Van deze verschillen in verwoordingen weten we dat ze de schatting van de arbeidsmarktparticipatie kunnen beïnvloeden, maar wellicht niet in die mate dat ze de verschillen tussen beide meetmomenten kunnen verklaren. Met de nodige voorzichtigheid kan dus geconcludeerd worden dat de arbeidsmarktparticipatie van scholieren en studenten, vooral die tijdens het schooljaar, is toegenomen in de periode 1999-2006.  9.1.2 Wie zijn de werkende studenten en scholieren?  De secundaire analyses leren ons dat de deelname aan de arbeidsmarkt stijgt met de leeftijd. Leerlingen en studenten met een schoolse achterstand participeren meer aan de arbeidsmarkt. Tussen jongens en meisjes zijn er geen verschillen in arbeidsmarktparticipatie. Er zijn wel verschillen tussen jongens en meisjes naargelang de periode van tewerkstelling. Meisjes werken vaker tijdens het schooljaar, vooral tijdens de weekends. Het zijn vooral meisjes uit het TSO en BSO die vaker tijdens de weekends werken dan jongens uit het TSO en het BSO. Jongens en meisjes uit het ASO werken het minst tijdens het schooljaar. Hierdoor kennen ASO-leerlingen een lagere arbeidsmarktparticipatie dan andere leerlingen. Wat sociale achtergrond betreft, verrichten jongeren waarvan de ouders lager opgeleid zijn en waarvan de ouders een lagere sociaal-economische status hebben, vaker vakantiewerk gedurende het jaar voorafgaand aan de bevraging. In SONAR doen juist jongeren uit hogere sociale klassen vaker aan vakantiewerk in de loop van hun schoolse carrière, maar werken jongeren uit lagere sociale klassen gemiddeld langer. Deze bevindingen worden grotendeels bevestigd door het huidig onderzoek, mits enkele nuanceringen. Zo blijkt dat 21- tot en met 23-jarige studerenden iets minder vaak en minder lang participeren aan de arbeidsmarkt dan 18- tot en met 20-jarige scholieren en studenten. Dit komt deels doordat onder deze groep universiteitsstudenten meer vertegenwoordigd zijn. Zij participeren het minst aan de arbeidsmarkt.  Studenten uit het hoger onderwijs buiten de universiteit werken iets vaker tijdens de zomermaanden dan scholieren uit het secundair onderwijs. Deze laatsten werken dan weer iets vaker tijdens het schooljaar. In onze steekproef is er echter een specifieke groep secundaire scholieren vertegenwoordigd. Het zijn scholieren tussen 18 en 23 jaar oud. Dit zijn meestal scholieren met een schoolse achterstand en met een oververtegenwoordiging van scholieren uit het beroepssecundair onderwijs. Scholieren en studenten met een schoolse achterstand participeren ook in dit onderzoek meer aan de arbeidsmarkt tijdens het schooljaar. De grotere deelname van HOBU-studenten tijdens de zomermaanden en de grotere deelname aan de arbeidsmarkt van de secundaire scholieren tijdens het schooljaar vertaalt zich in de algemene arbeidsmarktparticipatiecijfers. Meer secundaire scholieren en HOBU-studenten participeren aan de arbeidsmarkt. Een kleiner percentage universiteitsstudenten neemt deel aan de arbeidsmarkt, maar die universiteitsstudenten die wél werken, doen dit voor een langere periode. De grotere arbeidsmarktparticipatie van secundaire scholieren en HOBU-studenten vertaalt zich dus niet in een gemiddelde langere duur van tewerkstelling. De lagere arbeidsmarktparticipatie van universitaire studenten is 
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trouwens volledig te wijten aan de lagere deelname van mannelijke studenten. De laagste participatiecijfers aan de arbeidsmarkt vinden we namelijk onder deze groep terug. Universiteitsstudentes nemen niet minder deel aan de arbeidsmarkt dan meisjes van 18 tot en met 23 jaar die nog school lopen in het secundair onderwijs en studentes in het HOBU.  In de secundaire analyses vonden we geen verschil in arbeidsmarktparticipatie tussen jongens en meisjes. Meisjes werkten wel vaker tijdens het schooljaar. In de laatste bevraging is dit toch enigszins anders, in de zin dat meisjes meer participeren aan de arbeidsmarkt dan jongens. Meisjes werken nog steeds meer tijdens het schooljaar, vooral tijdens de weekends.  Naar sociale achtergrond (opleidingsniveau en tewerkstellingssituatie van de ouders) zien we geen verschillen. Er zijn noch verschillen in arbeidsmarktparticipatie (ongeacht periode) noch in tewerkstellingsduur. We zien dit ook weerspiegeld in de verschillen naargelang al dan niet beursgerechtigd zijn. Tussen beide groepen zien we geen verschillen in arbeidsmarktparticipatie en duur van tewerkstelling. We kunnen echter heel weinig verklaren van deze arbeidsmarktparticipatie onder studerenden op basis van achtergrondkenmerken. Dit wijst er op dat werken onder studerenden in Vlaanderen een vrij algemeen fenomeen is. 9.1.3 Participatie aan het jeugdwerk De secundaire analyses op de bestaande databronnen tonen weinig verschillen in participatie aan het jeugdwerk tussen jongens en meisjes aan. Meer meisjes dan jongens zouden een leidinggevende of organiserende functie opnemen. Hoewel de algemene participatie aan het verenigingsleven niet noodzakelijk toeneemt met de leeftijd, is dit echter wel het geval voor het organiserend lidmaatschap. Uit alle databronnen blijkt verder dat jongeren met een schoolse achterstand minder participeren. BSO-leerlingen participeren minder dan leerlingen uit andere onderwijsvormen, maar over de participatie van TSO-leerlingen is er minder eenstemmigheid. Sommige onderzoeken vinden dat TSO-leerlingen minder participeren. Andere komen tot de vaststelling dat TSO-leerlingen niet minder participeren en zelfs vlugger een organiserend lidmaatschap opnemen dan ASO-leerlingen. Jongeren uit hoger opgeleide milieus en hogere sociale milieus zijn meer betrokken in het jeugdverenigingsleven. Ze zijn vaker deelnemer (ze nemen deel aan activiteiten van het jeugdwerk) en zijn eveneens vaker organiserend lid (ze helpen activiteiten mee organiseren, staan in de leiding, nemen een bestuursfunctie of een andere vrijwilligerstaak op). Verder blijkt er zich een breuk voor te doen in het lidmaatschap van jeugdverenigingen bij de overgang naar het hoger onderwijs. Op kot gaan speelt hier echter geen rol in.  Het huidig onderzoek maakt het ons mogelijk om de participatie aan het jeugdwerk op latere leeftijd beter te bestuderen en te documenteren. Op het moment van de bevraging is 27% van de 18- tot 23-jarigen lid van het jeugdwerk. Ter vergelijking, in 1999 was volgens het onderzoek van de Administratie Planning en Statistiek 18% van de 18- tot 23-jarigen actief of organiserend lid van het jeugdwerk20. Zes op tien van de 18- tot 23-                                           20  Alle bedenkingen geformuleerd bij de vergelijking in arbeidsmarktparticipatie tussen beide meetmomenten gelden ook hier.  
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jarigen is ooit wel eens lid geweest van het jeugdwerk. Vier op tien van de ondervraagde 18- tot 23-jarigen is nooit lid geweest van een jeugdwerkorganisatie. Ongeveer 25% van de 18- tot 23-jarigen doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Op het moment van de bevraging is 18% van de 18- tot 23-jarigen vrijwilliger. Dat wil zeggen dat ze mee helpen activiteiten organiseren, een verantwoordelijke functie opnemen in de vereniging, een bestuursfunctie hebben of de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen (bijvoorbeeld in de jeugdraad). Gemiddeld spenderen 18- tot 23-jarigen 1 uur en 48 minuten per week aan het verenigingsleven. Dit loopt op tot 5 uur en 11 minuten bij actieve leden van het jeugdwerk en tot 6 uur en 29 minuten bij vrijwilligers.  Het grootste verschil in (organiserend) lidmaatschap van het jeugdwerk merken we op tussen werkende en studerende jongeren. Werkende 18- tot 23-jarigen participeren minder aan het jeugdwerk dan studerende jongeren. Dit verschil blijft bestaan als we controleren voor verschillen in leeftijd en sociale achtergrond van deze jongeren. Tussen jongens en meisjes zien we geen verschillen in participatie aan het jeugdwerk. Meisjes zijn niet meer of minder lid van het jeugdwerk dan jongens. Ze nemen ook niet meer leidinggevende functies op binnen het jeugdwerk. Sociale achtergrond speelt wel nog steeds een rol. Het is vooral het opleidingsniveau van de ouders dat belangrijk is. Jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, participeren meer aan het jeugdwerk en nemen ook meer vrijwilligerswerk op. Hetzelfde geldt voor de werksituatie van de ouders. Jongeren waarvan beide ouders werken, zijn meer lid van het jeugdwerk en stromen vaker door naar een leidinggevende functie van het jeugdwerk dan jongeren waarvan maar één van beide ouders werkt. Oudere jongeren (21- tot en met 23- jarigen) zijn minder lid van het jeugdwerk dan de 18- tot en met 20-jarigen. Dit geldt zowel voor werkende als studerende jongeren, met uitzondering voor 21- tot en met 23-jarige (universiteits)studenten die op kot zitten. Wat vrijwilligerswerk betreft, zien we echter geen verschillen naargelang leeftijd. De 21- tot 23-jarigen doen evenveel aan vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk als de 18- tot 20-jarigen. Studerenden die een schoolse achterstand hebben opgelopen zijn niet minder lid van het jeugdwerk. Ze nemen wel iets minder vrijwilligerstaken op. Het lidmaatschap van het jeugdwerk verschilt niet volgens het opleidingsniveau van de jongeren zelf, maar er zijn wel verschillen in het opnemen van vrijwilligerswerk in het jeugdwerk volgens opleidingsniveau. Onder werkende jongeren zien we dat jongeren die een diploma hoger onderwijs hebben, iets meer vertegenwoordigd zijn onder de organiserende leden van het jeugdwerk. Bij studerende zien we iets gelijkaardigs als we studieniveau bekijken. Studenten uit het hoger onderwijs nemen meer vrijwilligerswerk op dan 18- tot 23-jarigen die school lopen in het secundair onderwijs. Jongeren die meebetalen voor hun studies ten slotte zijn iets minder lid van het jeugdwerk en doen iets minder aan vrijwilligerswerk dan studerenden die niet meebetalen. Het verschil is echter klein. 9.2 Drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk Vooraleer we een uitspraak kunnen doen over de commercialisering van de leefwereld als drempel om vrijwilligerswerk te doen, brengen we enkele andere drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk op te nemen, in kaart. Hiervoor baseren we ons vooral op de literatuurstudie.  
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9.2.1 Veranderingen in de motivaties van vrijwilligers zelf? De nationale en internationale literatuur verwijst naar een veranderende houding bij de vrijwilligers zelf als eerste drempel of belemmering. Dit staat bekend als de opkomst van een nieuwe vrijwilliger. Mensen zouden niet langer aan vrijwilligerswerk doen uit traditionele, meer groepsgebonden motieven, maar eerder uit redenen van zelfontplooiing. Daarom nemen ze alleen die taken op die aansluiten bij hun eigen interesses. Dit vertaalt zich in kortlopende engagementen en eventueel zoekgedrag tussen verenigingen. Op basis van de motivaties van vrijwilligers in het jeugdwerk en de duur van hun engagement gaan we op zoek naar deze nieuwe vrijwilligers. In geen enkele van de secundaire analyses is er gepeild naar de motieven van vrijwilligers. Het huidige onderzoek heeft dit wel gedaan. We kunnen bijgevolg moeilijk een uitspraak doen over de mate waarin de motivaties om vrijwilligerswerk te doen veranderd zijn over de jaren. We hebben namelijk geen vergelijkingsbasis uit het verleden. We kunnen echter wel nagaan in welke mate de motieven van de zogenaamde nieuwe vrijwilliger leven bij de organiserende leden van het jeugdwerk.  Als we kijken wat vrijwilligers aantrekt in het jeugdwerk, dan vinden we zeker sporen van de motivatiestructuur van de nieuwe vrijwilliger terug. Heel wat organiserende leden beschouwen het jeugdwerk als een milieu waarin ze nieuwe vaardigheden opbouwen, in contact komen met nieuwe mensen en hun bestaande vaardigheden verbeteren. We hebben dit redenen van leefwereldverbreding en –verdieping genoemd, maar ze verwijzen ook naar zelfontplooiing en -realisatie. Meer dan 80% van de vrijwilligers noemt één van deze redenen op om vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk. Het jeugdwerk is een milieu waar je je als individu kan ontplooien en juist dit is een aantrekkingspunt voor heel wat vrijwilligers.  Het jeugdwerk vertoont eveneens kenmerken van wat een ‘lichte gemeenschap’ wordt genoemd. Dit is een gemeenschap van gelijkgestemden of mensen met gelijke interesses. Hierdoor ontstaat er een emotionele band tussen de leden. Dit is de basis voor wederzijdse verwachtingen tussen de leden, die niet als verplichtend overkomen. Het jeugdwerk kan opgevat worden als een dergelijk milieu. Kinderen en jongeren ontmoeten er elkaar om ‘hun ding’ te doen. Hier ontstaat vriendschap en een zekere loyaliteit ten aanzien van elkaar. De helft van de vrijwilligers roept redenen van vriendschap en trouw aan vrienden in om hun engagement te motiveren. Ze stellen dat de andere leden van het jeugdwerk vrienden zijn. Die laat je niet zo maar in de steek. Inzet in het jeugdwerk wordt zo beleefd als vrij normaal, niet als verplichtend.  Toch verschilt het jeugdwerk ook van dergelijke lichte gemeenschappen. Gemiddeld zijn jongeren bijna zes jaar lid van dit jeugdwerk. De duur van het engagement van jongeren kan moeilijk als kortstondig worden beschouwd. Gemiddeld zijn 18- tot 23-jarigen één derde tot één vierde van hun leven lid van het jeugdwerk. Bovendien zijn vrijwilligers op weekbasis meer dan zes uur bezig met het verenigingsleven. In dit opzicht vraagt het jeugdwerk niet zomaar een ‘lichte’ inzet van hun vrijwilligers.  Bovendien verloopt de gemeenschapsvorming binnen het jeugdwerk niet altijd zonder problemen. Dit blijkt uit de motieven van de jongeren die afhaken van het jeugdwerk en uit die van de jongeren die geen aansluiting vinden bij het jeugdwerk. In het proces waarin vriendschappen gevormd worden, vallen bepaalde jongeren uit de boot. Ze voelen 
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zich niet langer thuis of welkom in de vereniging, ze vinden de andere leden niet meer leuk of ze ontwikkelen serieuze problemen met de manier waarop een lokale organisatie geleid wordt. Deze redenen worden uiteindelijk door één op de vijf afhakers van het jeugdwerk ingeroepen. Een aanzienlijke groep, namelijk 4 op 10 jongeren, heeft nooit aansluiting gevonden bij het jeugdwerk en is bijgevolg niet meegestapt in dit proces van gemeenschapsvorming. Hun belangrijkste reden is dat ze nooit een boodschap hebben gehad aan het jeugdwerk. Het is niet relevant voor hun leven. Onze vrijwilligers vertonen in hun motivaties dus wel degelijk overeenkomsten met het idee van ‘nieuwe’ vrijwilligers. Redenen van zelfontplooiing en -realisatie leven wel degelijk onder de vrijwilligers. Ze nemen de vorm aan van nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande verdiepen. Het komt ook tot uiting in de hoop nieuwe mensen (beter) te leren kennen. Toch blijft een zekere vorm van gemeenschapsvorming aan de basis liggen van de motieven van vrijwilligers in het jeugdwerk. Die gemeenschap is niet een zuil, een levensbeschouwing of een waardegemeenschap. Het is eerder een gemeenschap van vrienden. Er zijn aanwijzingen dat vrijwilligers die redenen van leefwereldverbreding en -verdieping, maar zeker vrijwilligers die redenen van vriendschap en loyaliteit inroepen, langer lid blijven van het jeugdwerk. We zijn het daarom niet eens met de lezing dat deze ‘nieuwe’ motieven noodzakelijk een drempel vormen voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Ze kunnen namelijk ook een troef zijn. Twee andere redenen, instrumentele en traditioneel-ideologische redenen, zijn minder relevant voor vrijwilligers om hun inzet te verantwoorden. Jongeren die instrumentele redenen opsommen, hopen dat het vrijwilligerswerk nuttig zal zijn voor het latere of huidige leven. Zo gaat één op drie er mee akkoord dat vrijwilligerswerk in het jeugdwerk later goed staat op de CV. Traditioneel-ideologische redenen verwijzen naar de waarden die een vereniging uitdraagt en waar men zich in kan terugvinden. Het kan ook verwijzen naar vrijwilligerswerk als traditie binnen de familie. Deze motieven worden toch nog door 10% tot 20% van de vrijwilligers vernoemd.  9.2.2 Tijdsgebrek Een tweede drempel, vaak geciteerd in de literatuur, is een gebrek aan tijd. Ook in het onderzoek naar maatschappelijke participatie van jongeren vermeldden de meeste jongeren een gebrek aan tijd als belangrijkste reden om niet langer lid te blijven van het jeugdwerk. Het is echter niet duidelijk waar dit tijdsgebrek vandaan komt. Zo zijn er geen aanwijzingen dat mensen de laatste decennia meer tijd zijn gaan spenderen aan werken en/of studeren. Integendeel zelfs. Sommige auteurs zoeken de bron van het groeiend tijdsgebrek in het domein van de vrije tijd. Door het grotere aanbod aan activiteiten, zowel door de commerciële als de publieke sector, raakt het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in de verdrukking. Enkele auteurs wijzen er op dat tijdsgebrek ook een manier van spreken is. Het is een vertoog waarop mensen vlug terugvallen om bepaalde aspecten in het leven te verklaren. Het is daarom nog geen bewuste en reële keuze. Belemmert de tijd gespendeerd aan studies/werk het vrijwillig engagement van jongeren? Is het echt de tijd gespendeerd aan deze activiteiten die belemmerend werkt of is het het gevoel dat men te weinig tijd heeft dat een obstakel is? Welke gevolgen hebben de transitie naar het hoger onderwijs en de transitie naar de arbeidsmarkt voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? Is het de tijd gespendeerd aan 
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andere activiteiten en de concurrentie van een veelvoud aan activiteiten die leiden tot het afhaken van het jeugdwerk? Of versterken deze elementen elkaar en leiden ze zo tot tijdsgebrek? Drie op vier vrijwilligers stelt dat ze wel eens een activiteit van het jeugdwerk hebben gemist omdat het hen niet goed uitkwam in het kader van hun studies of werk. Drie op tien heeft om die reden wel eens een vorming overgeslagen. Een vorming of activiteit opgeven omwille van studie- of werkredenen is niet voldoende om te concluderen dat studies en werk drempels voor het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk zijn. Toch hebben we zowel in de secundaire analyses als in het huidig onderzoek aanwijzingen dat studies/werk belemmerend werken. Het zijn echter de transitie naar het hoger onderwijs en vooral de transitie naar de arbeidsmarkt die een drempel vormen. Hoe vroeger jongeren deze twee stappen zetten, hoe vroeger ze stoppen met het jeugdwerk. Hoe langer jongeren geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt, hoe minder ze vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. Bovendien stopt ongeveer één op drie 18- tot 23-jarigen definitief met het jeugdwerk in dezelfde periode als ze de stap naar het hoger onderwijs wagen. Eén op vier 18- tot 23-jarigen stopt definitief met het jeugdwerk in de periode dat ze zich integreren op de arbeidsmarkt. De helft van de ex-vrijwilligers stelt dan ook dat ze gestopt zijn met het vrijwilligerswerk omdat ze het moeilijk kunnen combineren met studies en/of werk. Bij de vroegere actieve leden van het jeugdwerk stelt één op vier dat dit de reden is om te stoppen. Studenten in het hoger onderwijs spenderen meer tijd aan hun studies dan hun leeftijdgenoten die nog school lopen in het secundair onderwijs. Bovendien kennen ze een hogere studiedruk. Toch is het niet de extra tijd gespendeerd aan de studies en de hogere studiedruk die zich vertalen in het stoppen met het jeugdwerk. Studenten in het hoger onderwijs die meer tijd spenderen aan hun studies of die een verhoogde studiedruk kennen zijn niet minder organiserend lid van het jeugdwerk. Ook uit de secundaire analyses blijkt dat onder scholieren, leden van het jeugdwerk niet minder huiswerk maken of minder tijd spenderen aan studeren. Actieve leerlingen op school en leerlingen die veel werken voor school zijn zelfs meer deelnemer aan het jeugdwerk. Dit verband tussen lidmaatschap van verenigingen en meer huiswerk maken onder secundaire scholieren kan volledig worden verklaard door onderwijsvorm. ASO-leerlingen krijgen meer huiswerk, maken vaker huiswerk en zijn meer vertegenwoordigd onder de leden van het jeugdwerk. Eenmaal jongeren de overstap naar het hoger onderwijs hebben gezet én hebben beslist om verder te doen met het vrijwilligerswerk, spelen tijd gespendeerd aan studies en studiedruk geen rol. Subjectieve studiedruk, het gevoel dat studie de vrije tijd koloniseert, is dan weer wel belangrijk voor het opnemen van studentenarbeid. Studerenden met een verhoogde studiedruk nemen minder deel aan de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich echter niet in meer tijd gespendeerd aan hun studies. Het is dus vooral het gevoel dat men overbevraagd wordt door de studies die doet beslissen om geen vakantiewerk te doen, niet zodanig de daadwerkelijke tijd gespendeerd aan studies. De meest vernoemde reden onder studerenden om geen studentenarbeid te doen, is bijgevolg de angst om de eigen studies in gevaar te brengen. De overgang naar de arbeidsmarkt gaat gepaard met een verminderde deelname aan het jeugdwerk. Werkenden zijn niet alleen minder vrijwilliger (28% van de studerenden is lid tegenover 19% van de werkende jongeren). Naarmate ze langer werken, neemt hun 
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vrijwillige inzet in het jeugdwerk af. Wel geldt onder werkenden dat tijd gespendeerd aan het werk niet belemmerend is. Vrijwilligers in het jeugdwerk die reeds geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt werken niet minder dan werkenden die geen vrijwilligerswerk doen. Ook subjectieve tijdsdruk, het gevoel dat je niet alles kan doen in de vrije tijd wat je graag zou doen, is geen drempel om vrijwilligerswerk te doen voor zowel werkenden als studerenden. Wel spenderen werkende jongeren op weekbasis ongeveer 8 uur meer aan hun werk (namelijk 37 uur 33 minuten) dan studerenden aan hun studies (29 uur 44 minuten).  Daarom speelt de overgang naar de arbeidsmarkt nog een andere rol. Ons modern gevoel van tijdsdruk en ons constant gebrek aan tijd zou volgens bepaalde auteurs te wijten zijn aan een overvolle vrijetijdsagenda. Deze vele activiteiten zouden vrijwilligerswerk in de weg staan. In de secundaire analyses en in het huidig onderzoek vinden we sporen terug van deze volle agenda. Zowel onder de scholieren in de secundaire analyses als onder de studerenden in het huidig onderzoek vinden we een sterke cumulatie van activiteiten in de vrije tijd en/of de tijd besteed aan allerlei vrijetijdsactiviteiten. De vrije tijd wordt zowel gespendeerd aan sporten, lezen als aan andere hobby’s. Opvallend echter is dat het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk, net zoals het actief lidmaatschap van het jeugdwerk trouwens, bij zowel secundaire scholieren als bij studenten tot dit actief vrijetijdspatroon behoren. Onder studerenden leidt de cumulatie van activiteiten niet tot een verminderde deelname aan het verenigingsleven. Deze opeenhoping aan activiteiten in de vrije tijd gaat eerder gepaard met een besparing op de tijd gespendeerd aan televisie kijken en in mindere mate met minder uren slaap. Deze cumulatie stellen we echter niet vast bij werkende jongeren. Er is geen rechtstreekse aanwijzing dat de tijd gespendeerd aan een bepaalde vrijetijdsactiviteit de deelname aan het jeugdwerk verhindert. Wel stellen we vast dat allerlei vrijetijdsactiviteiten minder met elkaar worden gecombineerd. Dit wijst er op dat de vrije tijd van werkende jongeren veel meer gericht is op bepaalde vormen van vrije tijd. Deze jongeren moeten meer keuzes maken in hun vrije tijd, wat resulteert in een gefocuste vrijetijdsbesteding. Dit vertaalt zich onder andere in een verlaagde deelname aan het jeugdwerk. De combinatie van bepaalde levenstransities met een overvolle vrijetijdsagenda kan eventueel wel belemmerend werken voor vrijwilligerswerk. 9.2.3 Veranderingen in het hoger onderwijs In de ons omringende landen maakt men een onderscheid tussen de stijgende arbeidsmarktparticipatie van scholieren en die van studenten. Deze stijgingen zouden verschillende grondslagen kennen. De stijging in arbeidsmarktparticipatie onder scholieren wordt veelal verklaard door maatregelen ter flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo verklaren onze noorderburen de grotere deelname aan de arbeidsmarkt onder scholieren aan de hand van de invoering van de koopjesavond en de afschaffing van de verplichte rustdag in de detailhandel. Hierdoor zouden vooral meisjes tijdens het schooljaar aansluiting hebben gevonden op de arbeidsmarkt. De stijging in de deelname aan de arbeidsmarkt onder studenten wordt zowel in Groot-Brittannië als in Nederland verklaard door veranderingen in de financiering van het hoger onderwijs. Beide landen zijn overgeschakeld van een systeem van (partiële) studiebeurzen die niet terugbetaald hoeven te worden aan de overheid naar een systeem van (partiële) studieleningen, die wel dienen terugbetaald te worden. Dit leidt tot een responsabilisering van de ouders én 
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studenten voor de kosten die hogere studies met zich meebrengen. Als gevolg hiervan zijn vooral studenten die niet kunnen rekenen op de financiële steun van hun ouders gedwongen om te gaan werken. In zulke mate zelfs dat voor sommige studenten in Nederland de activiteiten op de arbeidsmarkt primeren op de studies. De meeste van deze studenten bezuinigen echter niet op hun studies, maar vooral op hun sociale contacten. In dit opzicht kan deelname aan het verenigingsleven in het gevaar komen.  In Vlaanderen is een dergelijke hervorming niet doorgevoerd. Toch betaalt 15% van de studerenden mee aan de financiering van de studies. Drie procent van hen moet deze onkosten zelfs helemaal alleen betalen. Het zijn vooral oudere studerenden, scholieren en studenten met een schoolse achterstand en beursgerechtigde studerenden die meebetalen aan hun studies. Ze betalen voornamelijk mee aan dagelijkse kosten, kosten voor studiemateriaal, vervoerskosten en inschrijvingsgelden. De eigen inbreng in de financiering halen deze studerenden vooral uit studentenarbeid. Ze werken procentueel gezien niet meer dan studenten die hun studiekosten niet hoeven mee te financieren, maar doen dit wel langer en meer tijdens het schooljaar. Naast het loon uit studentenarbeid, wordt het zakgeld en allerlei occasioneel geld (zoals nieuwjaarsgeld) aangesproken om de studies te financieren. Het systeem van studieleningen komt nauwelijks voor. Van de studerenden die hun studies mee betalen, heeft slechts één een studielening lopen. Studerenden die meebetalen aan hun studies participeren minder vaak aan het jeugdwerk en nemen minder vaak vrijwilligerswerk op. Een recente hervorming die is doorgevoerd in het Vlaams onderwijs, is de semestrialisering van het universitair onderwijs. Hierdoor hebben vrijwilligers in het jeugdwerk, die in het hoger onderwijs studeren, examens in de maand januari. Leden van het jeugdwerk uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs hebben examens in december. De helft tot 60% van de studerenden actief in het vrijwilligerswerk stelt dat deze semestrialisering van het hoger onderwijs in de praktijk weinig problemen oplevert. Dit komt omdat universiteitsstudenten hun engagement verder zetten tijdens de examenperiode in januari. Meestal wordt ook beroep gedaan op oud-leiding of andere leidinggevenden om de werking in januari te garanderen. Toch stelt één op vijf vrijwilligers dat deze hervorming leidt tot een gedeeltelijke of gehele stopzetting van de werking tijdens de maand januari.  9.2.4 Andere drempels De literatuur vermeldt verder enkele andere drempels om vrijwilligerswerk te doen. Zo zouden de kosten van het jeugdwerk, de negatieve druk die vrijwilligers ondervinden van leeftijdgenoten, een gebrek aan zelfvertrouwen en een geringe kennis van wat het verenigingsleven te bieden heeft, mogelijke drempels zijn. Zowel uit het onderzoek ‘maatschappelijke participatie van jongeren’ in de secundaire analyses als uit de huidige studie blijkt dat de kosten van het jeugdwerk, een gebrek aan vervoersmogelijkheden naar het jeugdwerk, een gebrek aan zelfvertrouwen onder jongeren en een gebrek aan kennis van het aanbod aan jeugdwerk in de directe omgeving nauwelijks worden opgesomd als reden om niet (langer) te participeren aan het jeugdwerk. Jongeren die nooit lid geweest zijn van een jeugdwerkvereniging stellen in hoofdzaak dat ze geen boodschap hebben aan het jeugdwerk. Het zegt hen niets, ze zijn liever bezig met hun eigen vrienden en weten zich te amuseren en bezig te houden ook zonder dat jeugdwerk. Ten aanzien van deze jongeren moet het jeugdwerk in eerste instantie zijn relevantie 
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weten aan te tonen. In welke mate dat deze opvattingen gebaseerd zijn op vooroordelen, op een gebrek aan vertrouwdheid met de werking en het aanbod van het jeugdwerk of op eigen ervaringen is moeilijk uit te maken. Uit de analyses blijkt echter dat het bereik van het jeugdwerk niet sociaal neutraal is. Vooral jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft, worden minder bereikt. Jongeren die wel bereikt worden, maar die afgehaakt hebben, stellen vaak dat ze andere interesses hebben ontwikkeld dan het jeugdwerk en dat ze wel eens iets anders willen proberen. Oudere jongeren, die ooit de stap naar het vrijwilligerswerk hebben gezet, maar die er uiteindelijk mee hebben opgehouden, wijten deze stopzetting massaal aan de moeilijke combinatie van het vrijwilligerswerk met studies, werk, gezin en/of andere activiteiten. Enkele auteurs stellen dat vrijwilligers zich steeds minder ondersteund voelen door hun omgeving. Eén voorbeeld hiervan is de negatieve druk van leeftijdgenoten. Uit het onderzoek ‘maatschappelijke participatie van jongeren’ blijkt echter dat de meeste jongeren een vrij positief beeld hebben van jongeren actief in het jeugdwerk. De secundaire analyses uitgevoerd op de databank van het onderzoek ‘maatschappelijke participatie van jongeren’ wijzen er wel enigszins op dat jongeren met een vrijetijdsbestedingspatroon dat vooral gedomineerd wordt door commerciële activiteiten en informele contacten er een iets negatiever beeld op nahouden van jongeren actief in het jeugdwerk. Toch gaat in het huidig onderzoek slechts 3% van de vrijwilligers en ex-vrijwilligers uit het jeugdwerk akkoord met de uitspraak dat vrijwilligers uit het jeugdwerk weinig populair zijn bij andere jongeren. Vrijwilligers zelf ervaren dus maar weinig negatieve druk van hun leeftijdgenoten. Toch zijn deze jongeren niet helemaal tevreden met de ondersteuning die ze krijgen van andere jongeren. Liefst twee derden van de (ex-)vrijwilligers gaat akkoord met de bewering dat jongeren steeds meer betaald werk verkiezen boven vrijwilligerswerk.   9.2.5 Rol van het sociaal netwerk Ten slotte sluiten we deze sectie af met een factor die de literatuur aanstipt als bevorderlijk voor het opnemen van vrijwilligerswerk, namelijk het voorbeeld van anderen uit de directe omgeving. Een kwart van de ondervraagde jongeren tussen 18 en 23 jaar oud heeft ouders die vrijwilligerswerk in het jeugdwerk doen of gedaan hebben. Onder de vrijwilligers in het jeugdwerk loopt dit op tot 40%. Eén op vier heeft broer(s) en/of zus(sen) die vrijwilliger zijn. Meer dan de helft van de jongeren heeft een beste vriend die organiserend lid is. Uiteindelijk heeft 69% van de ondervraagde jongeren iemand uit de directe omgeving die vrijwilligerswerk in het jeugdwerk deed of doet.  Dit voorbeeld blijkt uiterst besmettelijk te zijn. Vooral het voorbeeld van beste vrienden en zus(sen) en/of broer(s) heeft een belangrijke impact op het al dan niet opnemen van vrijwilligerswerk bij 18- tot 23-jarigen. De voorbeeldfunctie van de ouders is reëel, maar van minder rechtstreeks belang. Het voorbeeld van de ouders verloopt deels indirect doordat ouders ook broer(s) en/of zus(sen) inspireren tot vrijwilligerswerk. Sociale achtergrond is een belangrijke factor in het opnemen van het lidmaatschap en vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Dit komt omdat jongeren waarvan beide ouders uit werken en jongeren waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft meer voorbeelden van vrijwilligerswerk in hun sociaal netwerk hebben.  
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9.3 Commercialisering van de leefwereld Tenslotte komen we bij de centrale vraag van het onderzoek. Speelt commercialisering van de leefwereld een rol in het opnemen van vakantiewerk en is dit dan nadelig voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? In de literatuurstudie zijn we op zoek gegaan naar een definitie van het begrip commercialisering van de leefwereld. De term is eigenlijk vrij zeldzaam. Wel kunnen we een vrij gelijkaardig concept terugvinden, namelijk commodificatie. Dit begrip verwijst naar het proces waarin steeds meer producten en diensten worden gemaakt door marktgebonden bedrijven die uit zijn op winstmaximalisatie. Ook dienstensectoren, die vroeger minder onderworpen waren aan deze marktwerking zoals de vrijetijdssector of de zorg, worden geconfronteerd met marktgestuurde producenten van diensten. Hierdoor worden in toenemende mate producten ontwikkeld die de nodige financiële reserves vereisen van de consumenten.  Naargelang de gevolgen die dit proces heeft, kunnen we drie invullingen van ‘commercialisering van de leefwereld’ schetsen. Een eerste gevolg doet zich voor aan de aanbodzijde van het proces. Doordat er een nieuwe speler op het veld komt, de commerciële sector, is er een groter en meer gedifferentieerd aanbod. De activiteiten, diensten of producten van de vrijwilligerssector komen in toenemende mate in concurrentie te staan met die van de commerciële sector en in uitbreiding ook die van de publieke sector. We kunnen deze visie toepassen op de vrijetijdssector. Vroeger was dit het domein van vooral zuilgebonden verenigingen. In toenemende mate zijn zowel de commerciële als de publieke sector zich gaan toeleggen op dit levensdomein. Er ontstaat een commercieel vrijetijdsaanbod (bijvoorbeeld megadiscotheken) en een publiek aanbod (bijvoorbeeld de sportdienst of jeugddienst van de gemeente) naast het verenigingsleven. Hierdoor ontstaat er een concurrentie tussen sectoren die met ongelijke middelen moeten strijden. De vrijwilligerssector zou zo het pleit verliezen. Commercialisering is zo het verdringen van het gemeenschapsgebonden aanbod door de concurrentie van vooral het commerciële aanbod. Dit vertaalt zich in de vrijetijdsbesteding van jongeren, die in toenemende mate gevuld wordt door het commerciële aanbod.  Deze visie op commercialisering kan onderzocht worden aan de hand van de vrijetijdsbesteding van jongeren. Dit is vooral gebeurd in de secundaire analyses. We hebben hiervoor verschillen in de vrijetijdsbesteding van leden en niet-leden van het jeugdwerk onderzocht, alsook verschillen in de vrijetijdsbesteding van jongeren die al dan niet een vakantiejob hebben gedaan. Zo blijkt uit het onderzoek naar ‘maatschappelijke participatie van jongeren’ dat leden en niet-leden van het jeugdwerk zich onderscheiden in hun vrijetijdsbesteding. Leden van het jeugdwerk onderscheiden zich van niet-leden doordat ze vaker participeren aan cultuur, vaker naar muziekoptredens of –festivals gaan of vaker zelf creatief bezig zijn. Deze jongeren gaan ook vaker naar een fuif of op café. Jongeren die geen lid zijn van het jeugdwerk gaan vaker uit naar een disco of danscafé en naar een megadancing. Ze shoppen ook vaker en spelen vaker video- en computerspelletjes. Ook uit de andere secundaire analyses blijkt dat er verschillen bestaan in de vrijetijdsbesteding van leden en niet-leden van het jeugdwerk. Toch is het verschil in vrijetijdsbesteding niet zozeer commercieel versus 
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gemeenschapsgebonden aanbod. Het lijkt er eerder op dat de vrijetijdsbesteding van niet-leden sterk gericht is op uitsluitend de commerciële sector. Bij deze groep kan je spreken van een commercieel vrijetijdspatroon. We kunnen hier geen uitspraak doen in welke mate dat dit toeneemt of toegenomen is. We beschikken namelijk niet over vergelijkende gegevens. De vrijetijdsbesteding van leden van het jeugdwerk combineert producten die zowel door de non-profit sector (voorbeeld cultuur) als de commerciële sector (voorbeeld cafébezoek) worden aangeboden. Leden van het jeugdwerk hebben daarom een gevarieerder vrijetijdspalet. Welke sector een bepaalde activiteit aanbiedt, is van ondergeschikt belang. Een gelijkaardig verschil merken we op als we de vrijetijdsbesteding van jongeren die een studentenjob hebben gedaan, vergelijken met die jongeren die geen vakantiewerk verrichtten. Werkende studerenden hebben bredere interesses, combineren elementen uit populaire cultuur met legitieme cultuur en combineren het aanbod van de commerciële met de niet-commerciële sector.  Dit wijst er op dat het commerciële aanbod niet noodzakelijk in concurrentie hoeft te treden met de vrijwilligerssector. Dit is trouwens de zwakte van deze benadering van de commercialisering van de leefwereld. Het vertrekt heel sterk van de veronderstelling van verdringing: de tijd gespendeerd aan de ene activiteit kan niet besteed worden aan een andere activiteit. Uit zowel het huidig onderzoek als uit de secundaire analyses blijkt dat deze hypothese niet helemaal opgaat. Bepaalde jongeren kennen een sterke cumulatie van activiteiten en tijden gespendeerd aan allerlei bezigheden. Dit resulteert in een vrij actief vrijetijdspatroon, waarin het verenigingsleven een prominente plaats inneemt en waar deels tijd gewonnen wordt door minder te slapen en minder televisie te kijken. Bij deze groep jongeren kunnen we eerder spreken van de engagementshypothese: deelname aan een activiteit bevordert de participatie aan een andere totdat zich enkele transities (onder andere de overgang naar de arbeidsmarkt) voordoen in het leven. Dan maken ook deze jongeren meer gerichte keuzes in hun vrije tijd.   Een enigszins andere visie op de commercialisering van de leefwereld beklemtoont een ander gevolg van commodificatie. Zo benadrukt de Duitse socioloog Habermas de veranderingen in de onderlinge relaties tussen de vrijwilligerssector en de gebruikers. Omdat marktrelaties zich steeds meer uitstrekken tot verschillende levensdomeinen, zijn we steeds meer geneigd om allerlei domeinen te benaderen vanuit marktrelaties. Ook in de vrijwilligerssector dringen al marktrelaties binnen. Gebruikers stellen zich minder op als partner, maar worden in toenemende mate veeleisende consumenten. Dezelfde graad van dienstverlening en kwaliteit wordt verlangd van het vrijwilligerswerk als van de commerciële sector. Daarbij vergeet de ruimere gemeenschap dat dergelijke organisaties draaien op de vrijwillige inzet van enkelingen, die dit er naast doen in hun vrije tijd en die niet noodzakelijk over dezelfde vaardigheden beschikken als professionelen. Steeds hogere eisen worden verlangd van vrijwilligers. Hierdoor haken jongeren met weinig vertrouwen gemakkelijker af en hebben vrijwilligers steeds meer het gevoel dat ze er alleen voor staan. Uit het huidig onderzoek blijkt dat er een dergelijke malaise leeft onder een beperkte groep van vrijwilligers uit het jeugdwerk. Eén op vier gaat er mee akkoord dat ouders het jeugdwerk gebruiken als een goedkope vorm van kinderopvang. Een even groot aandeel weet zich slechts in geringe mate ondersteund door de ouders. Eén op vier van de (ex-) 
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vrijwilligers gaat er mee akkoord dat ze steeds minder steun krijgen van de gemeenschap en de overheid, terwijl er steeds meer papierwerk en grotere eisen op hen afkomen. Tussen huidige vrijwilligers en ex-vrijwilligers zijn er geen verschillen in onvrede over de maatschappelijke steun aan het vrijwilligerswerk.  Een laatste benadering van het begrip commercialisering legt de nadruk op de financiële gevolgen van het toenemende aanbod aan producten waar een prijskaartje aan vast hangt. Jongeren zouden steeds meer geld nodig hebben om dergelijke producten te kunnen aanschaffen en een zeker consumptiepatroon aan te houden. Commercialisering kan zo onderzocht worden via consumptie. De redenering hier is dat een hogere consumptie leidt tot een grotere nood aan geld. Jongeren zijn hierdoor meer aangewezen op een grotere arbeidsmarktparticipatie om aan hun consumptiebehoeften te voldoen. Hierdoor beschikken jongeren over minder tijd, waardoor ze afhaken van het jeugdwerk. In het huidig onderzoek hebben we commercialisering onderzocht vanuit bestedingspatronen. We hebben de jongeren ondervraagd over hun inkomsten en hun bestedingen. Studerende jongeren beschikken op jaarbasis over 3022,20 euro aan zakgeld, geld verdiend uit arbeid en occasioneel geld (zoals nieuwjaarsgeld). Per maand betekent dit 251,85 euro. Splitsen we de bedragen op naar inkomstenbron, dan zien we dat 18- tot 23-jarige scholieren en studenten gemiddeld 25,7 euro per week zakgeld krijgen. Niet iedereen van de 18- tot 23-jarige leerlingen en studenten krijgen zakgeld. Slechts 85.4% van hen ontvangt zakgeld. Indien we alleen die studenten en scholieren bekijken die zakgeld ontvangen, dan bedraagt het gemiddelde bedrag aan zakgeld 30 euro per week. Studerenden krijgen op jaarbasis 509 euro aan occasioneel geld. Slechts 2% krijgt geen occasioneel geld. Verder verdienen de scholieren en studenten gemiddeld 1165 euro via vakantiewerk. Meer dan de helft van hen verdient zo tussen 751 en 1750 euro per jaar. De uitgaven hebben we van zowel werkende als studerende jongeren. We hebben die bevraagd aan de hand van 11 uitgavenposten. We hebben ook gepeild naar de totale uitgaven in de maand voorafgaand aan het onderzoek. De uitgavenposten die 18- tot 23-jarigen het minst hebben of het minst zelf moeten betalen zijn de kosten die studies met zich meebrengen, hun internetaansluiting, reizen, sigaretten, cd’s en kledij. De 18- tot 23-jarigen die deze uitgavenposten hebben, geven aanzienlijke bedragen uit aan deze posten. Een voorbeeld hiervan zijn de studiekosten. Meer dan 85% van de 18- tot 23-jarigen betalen niet mee aan hun studies. Studerenden die deze uitgavenpost wel hebben, besteden gemiddeld ongeveer 74 euro aan hun studies per maand.  Gemiddeld besteden 18- tot 23-jarigen 315 euro per maand. Studerenden onder hen besteden gemiddeld 210.72 euro per maand. Dit komt neer op 52,68 euro per week. Vaste kosten zoals huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, … zijn hier niet in verrekend. Gemiddeld besteden op maandbasis 18- tot 23-jarigen (ongeacht ze de uitgave al dan niet hebben) 66 euro aan uitgaan, 60 euro aan de eigen wagen of vervoer, iets meer dan 50 euro aan schoenen/kledij en net iets meer dan 40 euro aan uit eten buitenshuis. GSM en reizen zijn goed voor ongeveer 30 euro per maand. Aan cd’s, dvd’s en games besteden ze gemiddeld net geen 15 euro per maand. De uitgavenposten die het grootste percentage 18- tot 23-jarigen heeft, zijn gsm/sms, uit eten gaan en uitgaan.  
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Er bestaan verschillen in bestedingspatronen tussen vrijwilligers uit het jeugdwerk en jongeren die geen vrijwilliger zijn. Ook tussen studerenden met en zonder een vakantiejob bestaan er verschillen in bestedingsgedrag. Zowel in de secundaire analyses als in het huidig onderzoek zijn deze verschillen echter gering en zelfs verwaarloosbaar.  Een zekere nood aan geld zet jongeren toch aan om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Meer dan 96% van de studerenden, die deelnemen aan de arbeidsmarkt, geeft financiële redenen op om hun participatie te verantwoorden. Uit de analyse blijkt dat naarmate jongeren meer uitgavenposten hebben, ze meer participeren aan de arbeidsmarkt. Jongeren die meer uitgavenposten kennen, geven doorgaans ook meer geld uit. Verder zien we dat het totaal aantal uitgavenposten dat studerenden hebben, samenhangt met de hoeveelheid zakgeld dat die studerenden krijgen: hoe meer zakgeld, hoe meer uitgavenposten en hoe meer uitgaven. Wijzen deze verbanden op een commercialisering van de leefwereld? Wel, ze kunnen perfect geduid worden vanuit dit perspectief. Jongeren die meer zakgeld ontvangen van hun ouders ontwikkelen een zeker consumptiepatroon dat leidt tot meer consumeren. Met hun zakgeld kunnen ze bijvoorbeeld een spelconsole kopen, maar dit roept de nood aan spelletjes kopen in het leven. Hierdoor zijn ze geneigd om vlugger deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Toch kunnen we diezelfde gegevens perfect vanuit een totaal ander perspectief lezen, namelijk het financieel onafhankelijk worden van jongeren. Deze lezing is als volgt. Ouders die wensen dat hun kinderen financiële onafhankelijkheid aanleren, geven hun kinderen meer zakgeld. Ze betalen dan wel minder zelf allerlei onkosten, zoals kledij, vervoer, uitgaan, …. Hiervoor moeten de jongeren zelf verantwoordelijkheid opnemen. Deze grotere zelfstandigheid zorgt er voor dat jongeren zelf op zoek gaan naar extra financiële mogelijkheden. Hierdoor nemen ze vlugger de beslissing om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.  Beide lezingen van deze resultaten zijn even valide. Dit wijst op een zwakheid van deze benadering van de commercialisering van de leefwereld. Een grotere geldnood kan, maar hoeft niet noodzakelijk te wijzen op commercialisering. Dit blijkt trouwens ook uit de analyses. Studerenden die zelf instaan voor hun studiekosten kennen ook een groter aantal uitgavenposten en besteden doorgaans meer geld. Misschien wijst het zelf betalen van de eigen studiekosten ook wel in de richting van financiële verzelfstandiging van jongeren? Welke interpretatie de lezer ook moge verkiezen, er is nog een tweede lacune in deze visie. Commercialisering zou leiden tot een toename van studentenarbeid. Dit zou gepaard gaan met een geringere deelname aan het vrijwilligerswerk. Opnieuw zien we de verdringingshypothese prominent opduiken. Noch in de vier databanken geconsulteerd in de secundaire analyses, noch in het huidig onderzoek vinden we echter dat betaald werk vrijwilligerswerk verdringt. Er is geen negatief verband tussen beide. Integendeel zelfs, alle analyses wijzen op een positief verband: jongeren die studentenarbeid verrichten, zijn meer vrijwilliger in het jeugdwerk. Er is dus meer sprake van de engagementshypothese. Blijkbaar maakt niet alleen het verenigingsleven, maar ook betaald werk onderdeel uit van een actieve levensstijl onder jongeren. Ten slotte bleek uit de secundaire analyses dat er een groep scholieren en studenten is die vooral tijdens de weekends werken en een verlaagde kans hebben om deel te nemen aan het jeugdwerk. Ook in het huidig onderzoek hebben we een dergelijke groep 
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gevonden. Dit zijn vooral studerenden die ieder weekend in het schooljaar werken. Dit zijn veelal meisjes, jongeren die een schoolse achterstand hebben opgelopen en jongeren waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. Daarnaast is er echter een groep die eveneens vaak in het weekend werkt, maar geen verminderde kans op vrijwilligerswerk in het jeugdwerk heeft. In deze groep vinden we vooral studerenden die af en toe werken in het weekend. Ook hier geldt dus: weekendwerk kan leiden tot een verminderde deelname aan het vrijwilligerswerk, maar hoeft dit niet noodzakelijk als gevolg te hebben. 
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