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WAT VALT OP…
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Aanleidingen voor onderzoek
Dienstverlening
• Meer ‘vermarkting’? … omwille van minder subsidies?
• Bepaalt de overheid mee de dienstverlening?

Burgers / gemeenschap(svorming)
• Andersoortig engagement (minder lang, minder loyaal)?
• Verenigt de burger zich anders (bv. stad vs. platteland)?
Politiek engagement
• Leiden bewegingen bij overheid en middenveld tot andere relatie?
• Is het middenveld nog een “tegenmacht”?
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HOE (WETENSCHAPPELIJKE) UITSPRAKEN
DOEN OVER HET MIDDENVELD?

Wat is het middenveld?
•

Opgericht door burgers (niet door
bedrijven of overheden)

•

Inkomsten is geen doel, maar een
manier om maatschappelijk doelen
te realiseren

•

Drie types van ambities:
•
•
•

dienstverlening,
politieke/maatschappelijke
verandering,
gemeenschapsvorming
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Wat is het middenveld precies?
Drie middenveldsectoren onderzocht
• Sociaal–cultureel (niet: kunsten en erfgoed, sportverenigingen, hobbyclubs)
• Welzijn
• Sociale economie
Niet alles in één onderzoek…
• Geen focus op gemeenschapsvorming
• Niet verdiept: besparingen, rol van vakbonden en ziekenfondsen
(medebeheer)…
• Niet longitudinaal

Onderzoeksaanpak
In de breedte (survey), in de diepte (cases), en interactief
Lokale mapping
• 2475 middenveldorganisaties in 14 gemeenten
Surveys bij middenveldorganisaties die over heel
Vlaanderen werken
• +/- 500 organisaties werden 2 keer bevraagd
Survey bij vrijwilligers en bij personeelsleden
Case studies: Femma, Rikolto, Borgerhout, Allee du Kaai, …
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www.middenveldinnovatie.be
•
•
•
•
•
•

Spotlightpapers
Kernboodschappen
Infographics
Case studies
Boek
…
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Vier types van innovatie
• Transformatie van maatschappelijke verhoudingen (bv. Femma 30-urenweek)
• Transformatie van relaties tussen organisaties (bv. Jeugdwerk en diversiteit)
• Transformatie binnen organisaties (bv. Rikolto)
• Transformatie van menselijke verhoudingen (bv. Urban Woorden)
… in organisaties, sectoren en gebieden

Waar vinden we die innovatie?
Innovatie = bewegingen in de overgangen tussen de drie polen
(vernieuwingen gaan samen met spanningen)
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VERMARKTING?

Vermarkting?
3 aspecten in vermarkting
• Managerialism: benchmarking, swot, meerjarenplanning,
indicatoren, …
• Commercialisering: verkoop met winstmotief
• Corporatisering: meer bedrijfsmatige bestuurders

Eerder negatieve connotatie
• Alom, gedwongen, negatieve effecten
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Vermarkting?
Realiteit in Vlaanderen is genuanceerd
• Voorzichtige introductie van prestatiemeetsystemen /
managementtools (bv. kwaliteitszorg)
• Weinig inkomsten uit commerciële activiteit

“Middelenonafhankelijkheid” > meer middelen nodig
• Geen tekenen van meer bedrijfsmatige bestuurders

Commerciële activiteiten?
Commerciële inkomsten
gerelateerd aan de missie

• Verkoop van producten gemaakt
door cliënten/deelnemers als
onderdeel van hun
(zorg)programma
• Aanbod van betaalde trainingen en
workshops
• Inkomst- en deelnemersprijzen
voor activiteiten
• Verkoop van kledij nodig om deel
te nemen aan bepaalde
activiteiten
• …

Commerciële inkomsten niet tot
zwak gerelateerd aan de sociale
missie
• Tombola’s, wijnverkoop,
wafelenbak
• Verkoop van adverteerruimte
• Verhuur van lokalen
• Verkopen van gadgets (vb.
pennen)
• …
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Commerciële activiteiten?
Niet aan elke organisatie gegeven (capaciteit, rol, …)
• We zien enkel commerciële activiteit als er een product/dienst
is dat zich daartoe leent + aansluit bij de missie
Risico’s vallen nogal mee
• Afdrijven naar cherry picking, ‘one size fits all’, … dus
verschraald aanbod voor eindgebruiker?
• Druk op medewerkers / vrijwilligers?
• …
Uitdaging voor organisatie: ≠ verwachtingen ≠ stakeholders

VRIJWILLIGERS EN PERSONEEL
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Wie ‘middenveld’ zegt, zegt ‘vrijwilligers’
MEDIAAN VAN VRIJWILLIGERS / ORGANISATIE

MEDIAAN VAN MEDEWERKERS / ORGANISATIE

Algemene mediaan=29
138

VOLWASSENENWERK

122

JEUGDWERK

44
38,5

WELZIJNSVERENIGING
ETNISCH-CULTURELE…
NIEUWE SOCIALE…
RELIGIEUZE…
WELZIJNSINSTELLING
POLITIEKE…
GEZONDHEID,…
SOCIALE ECONOMIE
WERK, BEROEP,…

30
27
22
20
20
19,5
10

Algemene mediaan=13

SOCIALE ECONOMIE
WELZIJNSINSTELLING
VOLWASSENENWERK
NIEUWE SOCIALE BEWEGING
GEZONDHEID, ZIEKTE, HANDICAP
JEUGDWERK
WERK, BEROEP, ECONOMIE
ETNISCH-CULTURELE ORGANISATIE
RELIGIEUZE ORGANISATIE
WELZIJNSVERENIGING
POLITIEKE ORGANISATIE

75
68
10
9
8,5
8
7
5
4
3,5
3

Wie ‘middenveld’ zegt, zegt ‘vrijwilligers’
• Het Vlaamse middenveld telt (nog steeds) veel vrijwilligers
(mediaan vrijwilligers: 29, mediaan personeel: 13)
• Organisaties met veel vrijwilligers:
• vooral in de sociaal-culturele sector (volwassenenwerk,
jeugdwerk, federaties)

• de welzijnssector (welzijnsverenigingen)
• … niet in de sociale economie
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Het profiel van de vrijwilliger vandaag
• Veelal hoogopgeleid (seniorenorganisaties zijn een uitzondering)

• Bijna de helft van de organisaties geen, in één derde van de
organisaties enkele vrijwilligers van buitenlandse herkomst
(uitzondering: etnisch-culturele organisaties)

• Meestal geen evenwichtige balans naar leeftijd en
migratieachtergrond

De vrijwilliger gisteren en vandaag
Levenslang / trouw

Momentaan
Specifieke rol of taak

Specifieke functie / “vast”
Volgt de traditie

Reflexief
Digitaal

Analoog

Cultureel diverse wereld
Monocultureel
Voor-wat-hoort-niets

Noemt zichzelf geen vrijwilliger
Voor-wat-hoort-wat
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De vrijwilliger gisteren en vandaag
Momentaan

Levenslang / trouw

Specifieke rol of taak

Specifieke functie / “vast”

Reflexief

Volgt de traditie

Digitaal

Analoog

Cultureel diverse wereld
Monocultureel

Noemt zichzelf geen vrijwilliger

‘Vast vrijwilligerschap’ primeert
 (bijna) iedereen
MOMENTGEBONDEN

 meerderheid
VRIJWILLIGERS

 ongeveer de helft

 minderheid

 (bijna) niemand
6%|20%|14%|47%|14%

TAAKVRIJWILLIGERS

10%|30%|8%|30%|22%

KERNVRIJWILLIGERS

11%|30%|11%|29%|20%

BESTUURSVRIJWILLIGERS

17%|19%|10%|34%|20%
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‘Vast vrijwilligerschap’ primeert, maar…
• Vast vrijwilligerschap primeert nog steeds
• Momentgebonden vrijwilligerswerk (beperkt in de tijd) neemt stilaan toen,
zeker in bepaalde sectoren: politieke organisaties, nieuwe sociale
bewegingen, jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk

• Kwestie van aanbod? Vrijwilligers willen zich meer beperkt en momentgebonden inzetten
• Kwestie van vraag? Organisaties vragen vrijwilligers voor momentgebonden activiteiten

Vrijwilligersmanagement schuift mee
Management? Wat?
Functie voorop
Structuur

Management is niet
langer verdacht (of toch?)
Minder duidelijke kaders

Hoger opgeleide
vrijwilligers zijn
“vermanaged”

Volgt de traditie
Dagelijkse leiding

Taken voorop: bv.
vrijwilligersvacatures
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WAAROM VRIJWILLIGER?
Motieven gerangschikt naar gemiddelde score (1=total onbelangrijk, 7=zeer belangrijk)
Motieven/functies van vrijwilligerswerk

Gemiddelde score
(n=632)

Waarden en normatieve motieven (values)

5,35

Leermotieven (understanding)

4,40

Kwaliteitsmotief (enhancement)

3,92

Beschermingsmotieven (protective motives)

2,87

Sociale motieven (social)

2,85

Carrièregerichte motieven (career)

1,50

Personeel(sbeleid)

14

19/10/2020

Personeel(sbeleid)

Personeel(sbeleid)

• Generalisten én specialisten gevraagd

• (Nog steeds) sterk engagement gevraagd
• Hoge eisen > moeizame zoektocht naar
personeel
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BURGERINITIATIEVEN

Burgerinitiatieven
Wat zijn de kenmerken
• Burgers vinden elkaar
• Nieuw: levensfase… maar zijn ze altijd innovatief?
• Klein: nog niet ‘geïnstititionaliseerd’ / ‘gevestigd’
• Thematisch: actuele thema’s (bv. luchtkwaliteit,
verkeersveiligheid)
• Organisatievorm: bottom-up, veel mogelijke structuren
In essentie is het gewoon middenveld
• Spontaan initiatief van burgers
“In onze bevraging van het lokale middenveld meende 43 % van de organisaties een burgerinitiatief te zijn,
veel meer en vaak heel andere organisaties dan diegene die in het huidige debat zo genoemd worden.”
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Burgerinitiatieven
Maar wel de moeite waard…
• Ze versterken gevestigde organisaties
• Ze dagen de gevestigde organisaties uit door hun snel opgebouwde
mobilisatiekracht
… maar toch
• Misschien net strategisch gebruik van de term i.f.v. een (valse)
tegenstelling (en zo gevestigde organisaties te bekritiseren)
• De term doet onrecht aan de vele, vaak oudere organisaties die niet
dezelfde brede positieve belangstelling kunnen rekenen
• Geframed als een grootstadfenomeen.

17

19/10/2020

STAD / PLATTELAND

Stad vs. platteland
Verenigingsdichtheid
• Gemiddeld hebben Vlaamse gemeenten drie tot vier middenveldorganisaties per 1000
inwoners.
•
•
•
•

Centrumsteden:
Semi-stedelijke gemeenten:
Woongemeenten:
Landelijke gemeenten:

2,7
4,6
3,3
4,4
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Stad vs. platteland
Centrumsteden

Landelijke gemeenten

DIVERSITEIT
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Etnisch-culturele diversiteit
Geen evenredige participatie
• Geen spiegel van de samenleving
• Hoe “hoger” in de organisatie hoe minder divers

Moeilijk te sturen
• Vrijheid van vereniging
• Weinig harde maatregelen, zwakke positie diversiteitsmedewerkers
‘Bonding’ is belangrijk, maar ook ‘overbruggende’ contacten (vs. segregatie)
“Moedige veranderingen” gaande
• Op organisatie-niveau én op sector-niveau (bv. jeugdwerk)

MIDDENVELD-OVERHEID
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Relatie met overheid
Bipolair beeld?
• Overheid ‘versus’ middenveld? Neen. Zowel middenveld als
overheid zijn veel heterogener!
Sectorale arrangementen
• … tussen delen van de overheid en delen van het middenveld
verschillen sterk (financiering, taakverdeling, opvolging en
verantwoording, …)
Grenswerkers op de rand: ‘boundary spanning’
• Relaties zijn meer genetwerkt en in die relaties spelen
ambtenaren en professionelen (ook van koepels) belangrijke
rollen (bv. energiecoöperaties)

Relatie met overhead: grenswerkers
Proactief de grenzen tussen de organisaties in het netwerk overstijgen
→ ambtenaren, politici, vrijwilligers, professionals uit het middenveld
Soorten grenswerkers
• Oplosser: interne beleidsdoelen afstemmen op externe processen
• Bruggenbouwer: verbanden leggen tussen mensen van verschillende
organisaties
• Tussenpersoon: faciliteren en mediëren van concrete interacties en
dialogen tussen actoren
• Vernieuwer: nieuwe ideeën, producten en processen verkennen en steeds
op zoek is naar steun en middelen voor nieuwe opportuniteiten
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POLITIEKE ROL

Politieke rol
Politieke rol blijft
belangrijk
…vooral in
socioculturele
sector
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Politisering en de – politisering:
ruimere kijk nodig
• Survey: geen daling van politieke rol, volgens het middenveld zelf
• Agonisme (het politieke conflict over maatschappijvisies, centraal in discussie over politisering
en de-politisering) blijft relevant, deels over rol van middenveld zelf
• Aangevuld met leefstijlpolitiek en deliberatieve politiek
• Dienstverlening houdt vaak elementen van politisering
… Maar bredere definitie nodig: “nastreven van maatschappelijke en politieke verandering door
het aanjagen van het publieke debat “ (lobbying, partnerschap, beleidsbeïnvloeding en effect van
o.a. sociale media)

Dank u!
Contact: Lode.Vermeersch@kuleuven.be
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