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Inhoud

- opzet en aanpak van lokale enquête
- volgende stappen in onderzoek
- panorama van bevindingen lokale enquête

- diversiteit en relatie met lokaal bestuur worden uitgebreid behandeld in 
aparte lezingen

- in conferentie-map: zeven steekkaarten met infografieken + presentaties 
van de drie lezingen

- op website/aan ingang: uitgebreide onderzoeksnota’s die bevindingen 
verder uitdiepen en gedetailleerde cijfers geven

- lezingen en panel-debat worden opgenomen en online geplaatst



Opzet en aanpak van lokale 
enquête



Aanpak lokale enquête
• van lokale mapping naar enquête bij lokale middenveldorganisaties 

- geen alles overkoepelend repertorium van middenveldorganisaties in Vlaanderen, 
zeker niet van lokale organisaties of afdelingen, daarom eerst uitgebreide 
mappingfase (organisaties identificeren, classificeren en van contactgegevens 
voorzien) 

- om mapping haalbaar te houden steekproef van 14 gemeenten: Belfius-classificatie 
van gemeenten tot vier types vereenvoudigd; in elke groep aantal gemeenten op 
toevallige wijze getrokken

- leverde populatiebestand voor lokale enquête op

- alle gemapte organisaties of afdelingen in 14 gemeenten uitgenodigd tot deelname 
aan enquête (geen steekproef) 



Bevraging in 14 gemeenten
Gemeente Provincie Postcodes Bevolking

Landelijke gemeenten 10% van totale bevolking; 2 geselecteerd

Gooik Vlaams-Brabant 1755 9238

Ingelmunster West-Vlaanderen 8770 10792

Woongemeenten 26% van totale bevolking; 3 geselecteerd

Nevele Oost-Vlaanderen 9850 12110

Schilde Antwerpen 2970 19516

Zemst Vlaams-Brabant 1980, 1981, 1982 23240

Semi-stedelijk 38% van de totale bevolking; 5 geselecteerd

Bornem Antwerpen 2880 21129

Diest Vlaams-Brabant 3290, 3293, 3294 23612

Diksmuide West-Vlaanderen 8600 16719

Haaltert Oost-Vlaanderen 9450, 9451 18262

Heusden-
Zolder

Limburg 3550 33156

Centrum en regionale steden 26% van de bevolking; 4 geselecteerd

Kortrijk West-Vlaanderen 8500, 8501, 8510, 8511 75736

Gent Oost-Vlaanderen 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042,
9050, 9051, 9052

259083

Hasselt Limburg 3500, 3501, 3510, 3511, 3512 77124

Antwerpen Antwerpen 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060,
2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660

520504



Wie bevraagd?
• middenveldorganisaties:

(1) hebben maatschappelijk doel; 

(2) hebben bepaalde politieke rol en/of 

(3) leveren diensten leveren die niet exclusief privaat zijn

(4) zijn privaat initiatief

• in deze survey lokale verenigingsleven (ook enquête Vlaamse middenveld)
of sociaal-culturele sector in brede zin 

• organisatorisch voornamelijk vzw’s, maar ook feitelijke verenigingen en 
lokale afdelingen van grote(re) Vlaamse organisaties

• extra aandacht voor meer informele organisaties, via krantenarchief, 
internetinfo en gesprekken met lokale sleutelpersonen

• niet opgenomen: (louter) sport-, hobby- of kunstverenigingen (focus op 
politieke en dienstverlenende rol)



Representativiteit

- bevraging uitgevoerd eind 2017 en begin 2018
- schriftelijk en online
- niet representatief, wel eerste (breed-)beeld: 14 gemeenten, 

25% response rate (413 van 1.660 organisaties), wel nodige 
sociaaleconomische diversiteit

- ‘post-stratificatie’ (met weegcoëfficiënten) om te corrigeren voor 
ondervertegenwoordiging jeugdorganisaties, etnisch-culturele 
en religieuze organisaties en omdat niet steden niet helemaal 
gemapt zijn – weegcoëfficiënten



Inhoud bevraging

- middenveldprofiel: welke rollen opgenomen? hoe is 
organisatie te typeren?

- relatie met overheid
- plaats en rol van vrijwilligers
- omgang met etnisch-culturele diversiteit
- opname van politieke rol (i.e. nastreven van 

maatschappelijke verandering)



Volgende stappen in 
onderzoek



- enquête Vlaamse middenveldorganisaties (uitgevoerd, nog niet 
geanalyseerd)

- enquête bij vrijwilligers (wordt uitgevoerd in najaar)
- focusgroepen in vijf (niet-centrum) gemeenten (mee bezig) 
- case studies van vernieuwende middenveldpraktijken, oa. 

centrumsteden (Molenbeek, Borgerhout, Gent) 
- stakeholder evaluaties en ontwikkelen innovatie-instrumenten



Panorama van bevindingen 
van bevraging



Verenigingsdichtheid
- aantal organisaties per 1.000 inwoners
- geeft mate waarin burgers zich organiseren met oog op 

dienstverlening, maatschappelijke verandering en 
gemeenschapsvorming weer

- gemiddeld hebben Vlaamse gemeenten 3 à 4 organisaties per 
1.000 inwoners

- verschillen per type gemeente: 
- vooral in semi-stedelijke en landelijke gemeenten hoog
- laagst in grote centrumsteden



Verenigingsdichtheid
- diversiteit aan organisaties neemt toe naarmate 

gemeente meer stedelijk
- sommige segmenten (bijna) in alle types 

gemeenten sterk aanwezig, bv. jeugd- en 
gezondheidsorganisaties

- andere segmenten vooral in steden, bv. 
armoede, etnisch-culturele organisaties en 
buurt- en wijkorganisaties

- nog andere segmenten minder sterk aanwezig 
in centrumsteden, bv. vrouwenorganisaties



Middenveldsegmenten: 
zuiltraditie

- ongeveer één vierde van lokale 
organisaties opereert in zuiltraditie

- uit focusgroepen blijkt dat veel 
‘zuilorganisaties’ openstaan voor burgers 
van andere levensbeschouwingen (vaak uit 

noodzaak om draagvlak voor organisatie te behouden) 

- in semi-stedelijk en landelijke gemeenten 
hebben organisaties vaker zuiltraditie, 
minst in centrumsteden



Middenveldsegmenten: bovenlokale 
organisatie

- ruime meerderheid van lokale 
organisaties (62%) behoort tot 
een groter geheel

- uit focusgroepen leren we dat 
lokale afdelingen doorgaans grote 
autonomie hebben en zich slechts 
in beperkte mate laten aansturen



Middenveldsegmenten: 
burgerinitiatieven

- ‘burgerinitiatieven’ vaak voorgesteld als middenveldvernieuwers
- burgerinitiatief: collectief initiatief van burgers, meer dan 

occasioneel, burgers zeg in vorm en organisatie van initiatief en 
zelf actief in productie van goed, dienst of activiteit

- zelfidentificatie als burgerinitiatief veel breder dan initiatieven 
waarin in huidig debat naar verwezen wordt; ook heel wat 
gevestigde lokale organisaties zien zich als burgerinitiatief (bv. 
Okra, Samana, Gezinsbond)

- term te vaak gebruikt om goede want nieuwe organisaties te 
onderscheiden van oude en (vermeend) verstarde organisaties



Vrijwilligers: aantal en 
professionele ondersteuning

• middenveldsorganisaties werken doorgaans 
met kern van 15 tot 18 vrijwilligers

• helft van lokale organisaties heeft geen 
professionele betaalde werknemers

• onkostenvergoeding niet ingeburgerd (behalve bij 
babysitnetwerk gezinsorganisaties en etnisch-culturele 
organisaties)



Vrijwilligers: profiel
- hooggeschoolden vormen vaker meerderheid in 

middenveldorganisaties.
- in bijna 6 op 10 seniorenorganisaties zien we wel 

meerderheid laaggeschoolden

- vooral bij etnisch-culturele organisaties vinden we 
organisaties met meerderheid jonge vrijwilligers

- uit focusgroepen: vergrijzing van bestuur en 
vrijwilligers groot probleem in gevestigde (verzuilde) 
middenveld 

- vrouwen vaker meerderheid in organisaties die rond 
ziekte en armoede werken, maar geen enkele 
bevraagde politieke organisatie heeft meerderheid 
vrouwelijke vrijwilligers



Stijl van vrijwilligerswerk

- twee stijlen van vrijwilligerswerk: oude 
en nieuwe stijl

- nieuwe stijl van vrijwilligerswerk maakt 
vooral opgang bij politieke en 
ideologisch geïnspireerde organisaties en 
ontwikkelingsorganisaties

- oude stijl leeft sterk bij vrouwen-, 
etnisch-culturele en vlaamsvoelende
organisaties



Middenveldrollen
• drie historisch gegroeide rollen Vlaams middenveld:

- politieke rol: nastreven van maatschappelijke verandering.

- gemeenschapsvormende rol : mensen samenbrengen en 
gemeenschapsgevoel stimuleren

- dienstverlenende rol: maatschappelijke noden lenigen door diensten 
en producten aan te bieden.

• politieke en dienstverlenende rol staan vandaag politiek ter 
discussie

• (ondanks focus op laatste) blijkt gemeenschapsrol belangrijkste 
rol voor lokale middenveldorganisaties



Middenveldrollen

- gemeenschapsvormende rol enige die door 
bijna alle organisaties als belangrijk wordt 
beschouwd (uitzondering vredesorganisaties)

- dienstverlenende rol vooral belangrijk bij 
organisaties die actief zijn rond armoede, 
beroep en werk en ziekte en gezondheid en bij 
etnisch-culturele- en LBGTQ-organisaties

- politieke rol vinden we vooral terug bij 
organisaties die actief zijn rond beroep en werk 
en levensbeschouwing en religie en bij etnisch-
culturele, politieke, vredes- en LBGTQ 
organisaties 

- combineren drie rollen: LGTBQ, etnisch-
cultureel en armoede en sociale integratie


