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SUMMARY 

In the current dissertation, the individual-level antecedents of participation in formal 

voluntary work were studied. Formal voluntary work can be defined as unpaid and 

uncompulsory work, aiming to benefit societies, non-profit organizations, and other 

people outside the own household, and which is carried out through organizations. 

Worldwide, the total formal volunteer workforce is estimated at 33 million full-time 

equivalent workers (in 2016). Rates of formal volunteering vary substantially between 

countries. The Netherlands is among the countries with the highest rates of formal 

volunteering, along with other Northern European countries and the United States of 

America. Research has shown that voluntary work provides many benefits, including 

benefits for individuals (mental and physical health), organizations, and societies at 

large. In Western societies, long-term employability of individuals in paid and unpaid 

work is encouraged by policy makers. Improving societal participation rates, also in 

late life, is considered as an important contributor to improving social sustainability 

in ageing populations. The overall aim of the current dissertation was to improve 

our knowledge and understanding of the individual-level antecedents of formal 

volunteering, by studying who volunteers (Part I), and why some older individuals 

opt for volunteering, whereas others do not (Part II). 

Part 1 Who volunteers?
The first part of this thesis is devoted to the study of the individual-level determinants 

of participation in voluntary work over the life course. Although a rich literature on 

the determinants of volunteering exists, findings are often inconsistent. Besides, it is 

unclear whether the established determinants of volunteering identified earlier, are 

still relevant in current societies. Moreover, many studies apply a static approach 

in assessing the individual determinants of volunteering, whereas participation in 

voluntary work is often a dynamic process, with individuals transitioning into and 

out of volunteering over the life course. Earlier research has shown that major life 

events can abruptly change volunteering behavior, but to date it is still unclear why 

individuals change their participation in voluntary work after experiencing major life 

events.   

Chapter 2 summarized the available evidence on the key individual determinants 

of participation in voluntary work among the general Western population, and 

evaluated the magnitude and direction of the identified relationships, by conducting 

a systematic review and meta-analysis. By including recently published longitudinal 
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studies on the determinants of volunteering, we aimed to update the current 

knowledge on the determinants of participation in voluntary work by establishing 

the contemporary individual key-determinants of volunteering. Based on the studies 

included in our review, we found that that socioeconomic status, being female (in the 

USA), being married, social network size, church attendance and previous volunteer 

experiences are positively associated with volunteering. Age, functional limitations 

and transitions into parenthood were found to be inversely related to volunteering. 

No association with participation in voluntary work was found for employment status. 

There was insufficient evidence to draw firm conclusions about the association 

between participation in voluntary work and gender outside the USA, ethnicity, the 

frequency of contacts and several health related variables (overall self-rated health, 

cognitive health and physical health) (inconclusive results). A need exists for studies 

directed towards deepening the knowledge of the associations between several 

factors and participation in voluntary work, among which are age, education, income 

and employment. Overall, the results in chapter 2 confirm the importance of several 

well-known individual determinants of volunteering, within the contemporary context 

characterized by population ageing. Moreover, the results indicate the importance of 

including life-course transitions in studies assessing the determinants of participation 

in voluntary work. 

Chapter 3 evaluated how and why major life events are associated with transitions 

into and out of voluntary work over the life course. Volunteering is a dynamic activity, 

and individuals change their volunteering behavior, for example as a response to 

experiencing major life events. Although previous research has been conducted 

on associations between major life events and volunteer dynamics, to date, it is still 

unclear why individuals change their volunteering behavior over time. In chapter 3, 

therefore, the potential mechanisms underlying the association between major life 

events and changes in volunteering were studied. Hypotheses were formed based 

on Social Production Function (SPF) theory. Most findings were in line with our theory-

based expectations indicating that (1) voluntary work contributes to the fulfillment 

of the needs for status, stimulation and behavioral confirmation, and (2) life events 

causing losses (gains) in these needs are associated with a higher likelihood to take-

up (quit) volunteering. Major life events seem to be of higher importance for quitting 

voluntary work, than for starting voluntary work. This chapter moreover showed that 

major life events in all three domains (i.e. health, family, and work) are important for 

changes in the participation of voluntary work. In future studies, it should be assessed 
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whether the associations between major life events and transitions in volunteering 

found in chapter 3, are indeed mediated by changes in the fulfillment of the needs 

for status, stimulation and behavioral confirmation, and whether these associations 

vary across stages in the life course. 

Part 2 Why volunteer?
Even when individuals are similar in terms of their individual characteristics 

and the extent to which they experience life events, they can still differ in their 

volunteering behavior. Studying the motivations to volunteer can help explain why 

individuals participate in voluntary work whereas others do not. The second part 

of this dissertation is devoted to the study of the role of volunteer motivations in 

participation in voluntary work, among older adults. To date, it is unclear whether 

volunteer motivations differ between volunteering and non-volunteering individuals. 

Most studies on volunteer motivations are based on samples of volunteers. Because 

earlier research mainly assessed volunteer motivations retrospectively among 

volunteering individuals, little is known about the motivations to volunteer among 

non-volunteering individuals. As a result, it is unclear whether volunteers and non-

volunteers differ with respect to their volunteer motivations.

In Chapter 4, the Volunteer Functions Inventory (VFI) was translated to the Dutch 

language and validated in a Dutch sample of adults aged 60 years and over. The VFI 

is the most widely used measurement instrument for assessing volunteer motivations. 

Previous studies validated the VFI in several languages, but no Dutch version was 

available. By performing a cross-cultural validation of the VFI, and by using the data 

collected within the Lifelines Daily Activities and Leisure Activities add-on Study 

(Lifelines DALAS), a Dutch version of the VFI was obtained. Three items of the original 

scale were omitted, resulting in a 27-item Dutch version of the VFI. We demonstrated 

that the translated and adapted Dutch version of the VFI, consisting of 6 scales and 27 

items, is a valid instrument for assessing volunteer motivations among Dutch adults 

aged 60 years and over, who are currently volunteering. In future research, the Dutch 

VFI should be validated in samples containing younger volunteering individuals, in 

order to be able to use the Dutch VFI to assess the motivations to volunteer among 

the Dutch general volunteer population in the future. 

In Chapter 5, the Dutch VFI, which can be used to assess volunteer motivations 

among volunteering individuals, was adapted to make it applicable for assessing 
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motivations to volunteer among non-volunteering individuals, too. Group-based 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) models were estimated to assess measurement 

invariance. A total of 9 items was omitted, because these items appeared to be 

incomparable between volunteers and non-volunteers, indicating that these items 

were perceived differently by the groups. We found support for the validity of the 

resulting measurement instrument, The Dutch Comparative Scale for Assessing 

Volunteer Motivations among Volunteers and Non-Volunteers (18 items), containing 

both a volunteer and a non-volunteer version. The results demonstrate strong 

invariance between the samples, showing that differences in volunteer motivations 

between volunteers and non-volunteers reflect true group differences. Therefore, 

volunteer motivations can meaningfully be compared between volunteering and 

non-volunteering individuals by using this adapted scale. By having demonstrated 

that the 9 items of the original VFI that were omitted in the comparative scale, 

did not measure the same underlying constructs between volunteering and non-

volunteering individuals, the current study emphasizes that the original VFI should 

be used for assessing volunteer motivations in volunteering individuals only. In future 

studies, test–retest reliability of the adapted scale should be assessed. Moreover, the 

scale should be validated in other populations, for example populations including 

Dutch adults aged below 60 years. 

Chapter 6 aimed to improve the understanding of why some older adults volunteer, 

whereas others do not. The interplay between motivational factors, individual 

resources and actual volunteering was assessed. The Dutch Comparative Scale for 

Assessing Volunteer Motivations among Volunteers and Non-Volunteers was used to 

compare volunteer motivations between volunteering and non-volunteering older 

adults, allowing us to assess the role of volunteer motivations in actual volunteering 

behavior in later life. This chapter showed that volunteering individuals scored higher 

on all volunteer motivations (except for the Career motive) than non-volunteering 

individuals. However, we also showed that the order of importance of the volunteer 

motivations as perceived by older individuals seemed to be of particular relevance 

for volunteering. Older individuals who perceived larger benefits from volunteering 

in terms of the opportunities to (a) learn new things (Understanding motive), (b) 

enhance personal growth (Enhancement motive) or (c) express altruistic concerns 

(Values motive) were more likely to volunteer. Older individuals who mainly perceive 

benefits from volunteering in terms of the opportunities to (a) enhance the chance of 

success for paid work (Career motive), (b) express normative behavior (Social motive) 
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or (c) protect their mental state (Protective motive), were less likely to volunteer. 

Because this chapter was based on cross-sectional data, it is unclear whether the 

volunteer motivations as indicated by the volunteer sample reflect the benefits from 

volunteering as perceived by the volunteers, or of their reasons for having started 

voluntary work earlier. In future research, prospective study designs should be used 

to further evaluate volunteer motivations among volunteering and non-volunteering 

individuals. 

In Chapter 7, a general discussion of the findings in this dissertation is provided. In the 

first part of this dissertation, we showed that the availability of individual resources, in 

terms of human, social, and cultural capital, is important for participation in voluntary 

work, and that major life events are associated with changes in volunteering behavior. 

These findings emphasize the need for assessing volunteering from a life-course 

perspective. Future studies assessing major life events in relation to changes in 

volunteering, should take into account the individual’s stages in the life course. Also, in 

future research it should be assessed whether our theorized mechanisms explaining 

associations between major life events and changes in volunteering hold, by studying 

whether these associations are indeed mediated by changes in the fulfilment of 

the needs for status, stimulation, and behavioural confirmation. Moreover, in the 

second part of this dissertation, we showed that although volunteering individuals 

score significantly higher on all volunteer motivations except for the Career motive, 

only individuals who mainly perceive benefits from volunteering in terms of the 

opportunities to learn new things, enhance personal growth, and express altruistic 

concerns, are more likely to participate in voluntary work. These findings showed 

that the relative importance of volunteer motivations, as perceived by individuals, 

differentiates older volunteers from older non-volunteers. These findings emphasize 

the need for assessing the association between volunteer motivations and actual 

volunteering in multivariate designs. Finally, policy recommendations are provided. 

We suggested that policy makers aiming to increase participation in voluntary work 

should incorporate a dual strategy, focusing both on the recruitment of potential 

volunteers, and on the retention of current volunteers. We moreover suggested that 

strategies for recruiting and retaining older volunteers should aim at improving the 

fit between volunteer motivations and actual volunteering.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

In dit proefschrift worden de determinanten van deelname aan formeel 

vrijwilligerswerk onderzocht. Formeel vrijwilligerswerk kan worden gedefinieerd 

als onbetaald en onverplicht werk, dat ten goede komt aan samenlevingen in het 

algemeen, non-profit organisaties, of anderen buiten het eigen huishouden, en dat 

uitgevoerd wordt via organisaties. De wereldwijde inzet van formeel vrijwilligerswerk 

wordt geschat op 33 miljoen voltijd equivalenten (in 2016). De participatiegraad 

in formeel vrijwilligerswerk varieert sterk tussen landen. Nederland behoort tot 

de landen met de hoogste participatiegraad in formeel vrijwilligerswerk, samen 

met andere Noord-Europese landen en de Verenigde Staten. Onderzoek heeft 

aangetoond dat vrijwilligerswerk vele voordelen biedt, waaronder voor individuen 

(goed voor mentale en fysieke gezondheid), organisaties, en samenlevingen als 

geheel. In Westerse samenlevingen wordt de langdurige inzet van individuen in 

betaald en onbetaald werk aangemoedigd door beleidsmakers. Het vergroten 

van de maatschappelijke participatie, ook op latere leeftijd, wordt gezien als 

een belangrijk middel om de houdbaarheid van collectieve voorzieningen in 

vergrijzende samenlevingen te verbeteren. Het algehele doel van dit proefschrift 

was het verbeteren van de kennis over en het begrip van de determinanten van 

formeel vrijwilligerswerk, op het niveau van het individu, door te onderzoeken wie 

vrijwilligerswerk doet (Deel I), en waarom sommige mensen wel vrijwilligerswerk 

doen, maar anderen niet (Deel II).

Deel 1 Wie doet vrijwilligerswerk?
In het eerste deel van dit proefschrift worden de determinanten van deelname aan 

vrijwilligerswerk gedurende de levensloop behandeld. Hoewel er veel onderzoek 

naar de determinanten van deelname aan vrijwilligerswerk is gedaan, zijn conclusies 

over de relatie tussen diverse factoren en deelname aan vrijwilligerswerk vaak 

tegenstrijdig. Bovendien is het onduidelijk of de eerder gevonden determinanten 

van deelname aan vrijwilligerswerk nog steeds relevant zijn in de huidige 

maatschappij. Daarnaast wordt in veel onderzoek naar de determinanten van 

deelname aan vrijwilligerswerk een statische benadering gehanteerd, terwijl het 

doen van vrijwilligerswerk vaak een dynamisch proces is waarbij individuen starten 

en stoppen met vrijwilligerswerk gedurende de levensloop. Eerder onderzoek 

liet zien dat het meemaken van grote levensgebeurtenissen kan zorgen voor een 

abrupte verandering in deelname aan vrijwilligerswerk. Desondanks is het nog niet 
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duidelijk waarom individuen geneigd zijn te starten of stoppen met vrijwilligerswerk 

in navolging van het meemaken van grote levensgebeurtenissen. 

In Hoofdstuk 2 werd de bestaande literatuur over de determinanten van deelname aan 

vrijwilligerswerk in de algemene bevolking in Westerse maatschappijen beschreven 

en geëvalueerd, door middel van een systematische review en meta-analyse. Door 

recent gepubliceerde longitudinale studies naar de determinanten van deelname aan 

vrijwilligerswerk te includeren, beoogden we in dit hoofdstuk de bestaande kennis te 

vernieuwen, door de hedendaagse determinanten van deelname aan vrijwilligerswerk 

te identificeren. Op basis van de geïncludeerde studies concludeerden we dat er 

een positieve associatie bestaat tussen sociaaleconomische status, de grootte 

van het sociale netwerk, het vrouwelijk geslacht (in de VS), het hebben van een 

huwelijkspartner of eerdere ervaring met het doen van vrijwilligerswerk, de frequentie 

van kerkbezoek en deelname aan vrijwilligerswerk. Daarnaast concludeerden we 

dat er een negatieve associatie bestaat tussen leeftijd, het hebben van functionele 

beperkingen, en het recent hebben gekregen van een kind, en deelname aan 

vrijwilligerswerk. Er werd geen associatie tussen het deelname aan betaald werk en 

deelname aan vrijwilligerswerk gevonden. Er was onvoldoende bewijs om conclusies 

te trekken over associaties tussen geslacht (buiten de VS), etniciteit, de frequentie van 

sociale contacten en diverse gezondheidsuitkomsten (ervaren gezondheid, fysieke 

gezondheid en cognitieve gezondheid) en deelname aan vrijwilligerswerk. Er is meer 

onderzoek nodig om de kennis over de associaties tussen leeftijd, opleidingsniveau, 

werk status, en inkomen en deelname aan vrijwilligerswerk te verdiepen. De resultaten 

in hoofdstuk 2 bevestigen de relevantie van diverse gevestigde determinanten van 

deelname aan vrijwilligerswerk, in hedendaagse, vergrijzende samenlevingen. 

Daarnaast laat hoofdstuk 2 zien dat transities in de levensloop van individuen 

belangrijke determinanten voor deelname aan vrijwilligerswerk zijn.   

Hoofdstuk 3 evalueerde hoe en waarom grote levensgebeurtenissen geassocieerd 

zijn met starten en stoppen met vrijwilligerswerk. Het doen van vrijwilligerswerk is een 

dynamische activiteit, en individuen veranderen hun deelname aan vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld als reactie op het meemaken van grote levensgebeurtenissen. Hoewel 

er eerder onderzoek is gedaan naar de associatie tussen levensgebeurtenissen en 

starten en stoppen met vrijwilligerswerk, is tot nu toe onduidelijk waarom individuen 

hun deelname aan vrijwilligerswerk aanpassen. Daarom werden in hoofdstuk 

3 de mogelijke mechanismen onderliggend aan de associaties tussen grote 
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levensgebeurtenissen en starten en stoppen met vrijwilligerswerk onderzocht. We 

stelden hypothesen op, gebaseerd op de Sociale Productie Functie (SPF) theorie. De 

meeste resultaten waren in overeenstemming met onze, op de theorie gebaseerde 

verwachtingen en suggereren dat (1) vrijwilligerswerk bijdraagt aan het voorzien in de 

behoefte aan status, stimulatie en gedragsbevestiging, en (2) levensgebeurtenissen 

die verliezen (winst) in deze behoeften veroorzaken geassocieerd zijn met een 

grotere kans om te starten (stoppen) met het doen van vrijwilligerswerk. Grote 

levensgebeurtenissen lijken belangrijker te zijn in relatie tot het stoppen met 

vrijwilligerswerk, dan in relatie tot het starten met vrijwilligerswerk. Daarnaast liet 

dit hoofdstuk zien dat grote levensgebeurtenissen in diverse domeinen (gezondheid, 

familie, en werk) gerelateerd zijn aan veranderingen in deelname aan vrijwilligerswerk. 

In toekomstig onderzoek zou bestudeerd moeten worden of de in dit hoofdstuk 

gevonden associaties daadwerkelijk worden gemedieerd door veranderingen in het 

voorzien in de behoefte aan status, stimulatie en gedragsbevestiging, en of deze 

associaties variëren tussen de diverse fasen in de menselijke levensloop. 

Deel 2 Waarom wordt vrijwilligerswerk gedaan?
Zelfs als individuen vergelijkbaar zijn in termen van hun persoonlijke kenmerken 

en de mate waarin grote levensgebeurtenissen optreden, kunnen ze verschillen in 

hun deelname aan vrijwilligerswerk. Het bestuderen van de motieven voor het doen 

van vrijwilligerswerk kan helpen om een antwoord te vinden op de vraag waarom 

sommige individuen vrijwilligerswerk doen, en anderen niet. Het tweede deel van 

dit proefschrift richt zich op het onderzoeken van de rol van motieven in deelname 

aan vrijwilligerswerk, op latere leeftijd. Tot nu toe is het onduidelijk of motieven voor 

het doen van vrijwilligerswerk verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers. De 

meeste studies naar de motieven voor het doen van vrijwilligerswerk baseren zich op 

studie populaties bestaande uit vrijwilligers. Omdat de motieven voor deelname aan 

vrijwilligerswerk in eerder onderzoek voornamelijk retrospectief werden bestudeerd, 

door vrijwilligers te vragen waarom ze vrijwilligerswerk zijn gaan doen, is er weinig 

kennis over de motieven voor het doen van vrijwilligerswerk onder niet-vrijwilligers. 

Als gevolg daarvan is het onduidelijk of vrijwilligers en niet-vrijwilligers verschillen 

in hun motieven voor het doen van vrijwilligerswerk. 

In Hoofdstuk 4 vertaalden we de Volunteer Functions Inventory (VFI) (30 items) 

naar het Nederlands, en valideerden we dit meetinstrument in een sample van 

Nederlandse volwassen van 60 jaar en ouder. De VFI is het meest gebruikte 
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meetinstrument voor het onderzoeken van de motieven voor het doen van 

vrijwilligerswerk. In eerder onderzoek werden al diverse vertalingen van de VFI 

gevalideerd, maar tot nu toe was geen Nederlandse vertaling beschikbaar. Door 

gebruik te maken van data die verzameld werd in de Lifelines Dagelijkse Activiteiten 

en Vrijetijdsbesteding Add-on Studie, valideerden we de Nederlandse versie van de 

VFI (27 items). Drie items uit de oorspronkelijke schaal moesten worden weggelaten. 

In dit hoofdstuk toonden we aan dat de Nederlandse VFI, bestaande uit 6 factoren 

en 27 items, een valide meetinstrument is voor het meten van de motieven voor 

het doen van vrijwilligerswerk onder Nederlandse vrijwilligers in de leeftijd 60 jaar 

en ouder. In toekomstig onderzoek zou de Nederlandse VFI gevalideerd moeten 

worden in samples die ook jongere vrijwilligers bevatten, om het meetinstrument 

in de toekomst ook te kunnen gebruiken onder Nederlandse vrijwilligers in alle 

leeftijdsgroepen. 

In Hoofdstuk 5 werd de Nederlandse VFI, die bedoeld is voor het meten van de 

motieven voor het doen van vrijwilligerswerk onder vrijwilligers, aangepast om dit 

meetinstrument ook toepasbaar te maken voor het meten van motieven voor het doen 

van vrijwilligerswerk onder niet-vrijwilligers. Op groepen gebaseerde Confirmatory 

Factor Analyse (CFA) modellen werden geschat om meetinvariantie te onderzoeken. 

Er werden 9 items uit de Nederlandse VFI weggelaten, omdat deze items niet 

vergelijkbaar bleken tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers. Dit was een indicatie 

dat deze items verschillend werden opgevat door beide groepen. Het resulterende 

meetinstrument, de “Dutch Comparative Scale for Assessing Volunteer Motivations 

among Volunteers and Non-volunteers” (18 items), bestaande uit een vrijwilligers versie 

en een niet-vrijwilligers versie, is een valide meetinstrument. De resultaten toonden 

sterke invariantie tussen de groepen aan, en laten daarmee zien dat verschillen in de 

motieven voor het doen van vrijwilligerswerk tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers 

daadwerkelijke verschillen in de motieven tussen de groepen representeren. Door 

deze aangepaste schaal te gebruiken kan een zinvolle vergelijking tussen de 

motieven van vrijwilligers en niet-vrijwilligers gemaakt worden. Doordat dit hoofdstuk 

liet zien dat 9 van de oorspronkelijke VFI items niet vergelijkbaar bleken tussen de 

groepen, wordt benadrukt dat de oorspronkelijke VFI uitsluitend gebruikt zou moeten 

worden voor het meten van de motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, onder 

vrijwilligers. In toekomstig onderzoek zou de test-hertest betrouwbaarheid van de 

aangepaste schaal onderzocht moeten worden, en zou deze schaal gevalideerd 
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moeten worden in andere populaties, zoals de Nederlandse algemene bevolking 

inclusief volwassen jonger dan 60 jaar. 

Hoofdstuk 6 beoogde ons begrip, over waarom sommige mensen op latere leeftijd 

wel vrijwilligerswerk doen, maar anderen niet, te vergroten. Het samenspel tussen 

motieven, individuele hulpbronnen, en daadwerkelijke deelname aan vrijwilligerswerk 

werd onderzocht. De “Dutch Comparative Scale for Assessing Volunteer Motivations 

among Volunteers and Non-volunteers” werd gebruikt om de motieven voor het 

doen van vrijwilligerswerk tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers te vergelijken. Dit 

hoofdstuk liet zien dat vrijwilligers hoger scoorden op alle motieven (met uitzondering 

van het “carrière” motief) dan niet-vrijwilligers. Echter, dit hoofdstuk liet ook zien dat 

specifiek de relatieve belangrijkheid die door individuen wordt toegekend aan de 

verschillende motieven, bepalend is voor het deelnemen aan vrijwilligerswerk. 

Ouderen die grotere voordelen aan het doen van vrijwilligerswerk toekenden in 

termen van de mogelijkheden om (a) nieuwe dingen te leren, (b) persoonlijke groei 

te vergroten, of (c) een uiting te geven aan altruïstische overwegingen, hadden 

een grotere kans om vrijwilligerswerk te doen. Ouderen die grotere voordelen aan 

het doen van vrijwilligerswerk toekenden in termen van de mogelijkheden om (a) 

de kans op succes in betaald werk te vergroten, (b) normvolgend gedrag te uiten, 

of (c) de mentale gesteldheid te beschermen, hadden juist een kleinere kans om 

vrijwilligerswerk te doen. Omdat dit hoofdstuk gebaseerd is op cross-sectionele 

data, is het onduidelijk of de motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zoals 

benoemd in de vrijwilligers sample een indicatie zijn van de voordelen die worden 

toegekend aan vrijwilligerswerk, nu vrijwilligerswerk wordt gedaan, of een indicatie 

zijn van de redenen voor het eerdere starten met vrijwilligerswerk. In toekomstig 

onderzoek zouden prospectieve studies gedaan moeten worden om de kennis over 

de verschillen in motieven tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers te vergroten. 

In Hoofdstuk 7 tenslotte, wordt een algemene discussie van de resultaten in dit 

proefschrift gegeven. In het eerste deel van dit proefschrift werd aangetoond 

dat de beschikbaarheid van hulpbronnen, in termen van menselijk, sociaal en 

cultureel kapitaal, belangrijk is voor deelname aan vrijwilligerswerk, en dat 

grote levensgebeurtenissen geassocieerd zijn met veranderingen in deelname 

aan vrijwilligerswerk. Deze bevindingen benadrukken het voordeel van het 

onderzoeken van de determinanten van deelname aan vrijwilligerswerk vanuit 

een levensloop perspectief. Toekomstig onderzoek naar de associatie tussen 
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grote levensgebeurtenissen en deelname aan vrijwilligerswerk zou zich moeten 

richten op het bestuderen van deze associaties in verschillende fasen van 

de levensloop. Bovendien zou in toekomstig onderzoek bestudeerd moeten 

worden of onze, op SPF theorie gebaseerde voorgestelde mechanismen die de 

relatie tussen levensgebeurtenissen en deelname aan vrijwilligerswerk kunnen 

verklaren, daadwerkelijk gelden. Dit kan gedaan worden door te onderzoeken 

of de gevonden associaties gemedieerd worden door veranderingen in de mate 

waarin wordt voorzien in de behoefte aan status, stimulatie, en gedragsbevestiging. 

In het tweede deel van dit proefschrift werd aangetoond dat hoewel vrijwilligers 

significant hoger scoren op alle motieven voor het doen van vrijwilligerswerk (met 

uitzondering van het “carrière” motief), uitsluitend individuen die voornamelijk 

voordelen in het doen van vrijwilligerswerk zien in termen van de mogelijkheden 

om nieuwe dingen te leren, persoonlijke groei te stimuleren, en uiting te geven aan 

altruïstische overwegingen, een grotere kans hebben om vrijwilligerswerk te doen. 

We lieten daarmee dat zien dat de relatieve belangrijkheid van de motieven zoals 

toegekend door individuen, vrijwilligers onderscheidt van niet-vrijwilligerswerk. Deze 

bevindingen benadrukken ook de noodzaak om associaties tussen de motieven voor 

het doen van vrijwilligerswerk en daadwerkelijke deelname aan vrijwilligerswerk 

te onderzoeken in multivariate studies. Tenslotte worden in dit laatste hoofdstuk 

diverse beleidsaanbevelingen geformuleerd. Beleid gericht op het vergroten van 

deelname aan vrijwilligerswerk zou moeten inzetten op een duale strategie, welke 

zowel gericht is op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers als het behouden van 

huidige vrijwilligers. Deze strategieën zouden zich bovendien moeten richten op het 

verbeteren van de aansluiting tussen de motieven die belangrijk zijn voor de groep 

waarvoor het beleid wordt ontworpen, en het vrijwilligerswerk.  
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maar ook collega’s met vragen over hun eigen onderzoek helpen, ik heb er 

met bewondering naar gekeken. Joyce, bedankt voor alle gezelligheid in onze 

gedeelde werkkamer, samen met Petra, en je behulpzaamheid. Ook jouw manier 

van werken heb ik door het delen van onze werkkamer van dichtbij gezien. 

Wat ben jij een doorzetter, een harde werker. Je laat je niet snel uit het veld 
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Rikstje, bedankt voor alle fijne en gezellige gesprekken samen op de fiets van en naar 

kantoor, en in de auto terug na gezellige avonden met z̓ n allen. Wat was het fijn, Petra 

en Joyce, om een werkkamer met jullie te delen, waarin we niet alleen koffie, thee en 

taart, maar ook lief en leed met elkaar konden delen. Ik heb heel goede herinneringen 

aan de tijd in deze kamer, die bovendien als uitvalsbasis diende voor de hele club 

(waaronder Rikstje, Willemijn, Liza, Carel-Peter en Marloes C.) voor wekelijkse bijpraat 
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trouwen, huizen kopen en kinderen krijgen. Heel erg bedankt allemaal voor het samen 

optrekken tijdens de afgelopen jaren, voor al jullie gezelligheid, inhoudelijke feedback 

en persoonlijke support. Gelukkig werken we nog steeds op dezelfde afdeling en 

zien we elkaar regelmatig. Ik hoop dat, wanneer we ooit allemaal weer uitvliegen, 

we nog steeds contact zullen houden en nog regelmatig onder het genot van een 

hapje en een drankje samen terug kunnen blikken op deze bijzondere periode en 

gedeelde ervaringen! 
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tijdens de afgelopen jaren, en jullie support! Sommigen van jullie maakten het proces 

van dichterbij mee en hebben regelmatig een luisterend oor geboden in tijden van 

PhD perikelen. Anderen van jullie maakten het proces van iets meer afstand mee, 

maar ook jullie betrokkenheid heb ik zeker gevoeld en waardeer ik zeer. 

Jasper K. en Marieke, ik wil jullie bovendien graag bedanken voor het ontwerpen 

van de logo’s voor ons onderzoeksproject, waaronder de afbeelding op de kaft van 

dit proefschrift (Jasper), en voor het ontwerpen van de kaft van dit boekje (Marieke). 

Ik vind het heel erg mooi geworden, en ben blij dat de omslag van mijn proefschrift 

nu zo persoonlijk voelt.

Ook wil ik een aantal familie leden in het bijzonder bedanken. Papa, mama, Bart-

Jan, Hanna, Fred, Evelien, Rens, Dinante en Gerwin, bedankt dat jullie naar al mijn 

werkverhalen wilden luisteren en voor jullie support. Mama en Evelien, bedankt 

dat jullie allebei iedere week een dag kwamen oppassen op de kinderen (en dat 

gelukkig nog steeds willen doen). Papa, bedankt dat ik bij je terecht kon voor werk-

gerelateerde adviezen. 

Lieve Freek, Eva, Fedde en Joris, wat ben ik blij dat jullie er zijn, en wat ben ik trots 

op jullie allemaal. Lieve Eva, toen ik begon aan mijn PhD traject was je een klein 

meisje van bijna twee jaar. En nu ben je al zeven, mijn grote dochter, begrijp je al 

een beetje wat mijn werk inhoudt, en heb je zelfs je mening klaar over de voortgang 

(“Mama, heb je nu nog steeds dat proefschrift niet af? Ik ben al lang klaar met 

spelling!”). Lieve Fedde en lieve Joris, jullie werden beiden geboren tijdens mijn 

promotietraject. Terugdenken aan mijn tijd als PhD student, zal altijd onlosmakelijk 

verbonden zijn met terugdenken aan de bijzondere tijd dat jullie voor uitbreiding van 

ons gezin zorgden. Tenslotte, lieve Freek, ik denk dat promoveren niet was gelukt 

zonder jou in mijn leven. Je gaf me rust, stabiliteit, een eigen gezin. Het is zo fijn 

om alles met jou te kunnen delen, en dat je er altijd voor me bent. Bedankt voor al 

je steun tijdens mijn promotietraject. Je deelde mee in mijn enthousiasme als het 

goed ging en stimuleerde me om me te blijven ontwikkelen. En als dingen lastig 
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waren, dan luisterde je geduldig naar al mijn, soms langdradige, verhalen, en zocht 

je mee naar oplossingen. Bedankt dat je mij vijf jaar geleden de ruimte gaf om te 

beginnen aan dit promotie avontuur, tijdens een roerige periode in ons leven. En dat 

je me de afgelopen jaren ook de ruimte gaf om het avontuur tot een goed einde 

te brengen, ook wanneer dat betekende dat ik avonden lang tot laat werkte, of jou 

wakker hield omdat ik lag te piekeren, of juist niet kon slapen vanwege enthousiaste 

nieuwe plannen. Zoals je zelf zegt, je moet me af en toe een beetje temperen. Nu 

mijn proefschrift af is, komt mijn bewijsdrang hopelijk een beetje tot rust, en kunnen 

we weer vaker de avonden samen doorbrengen.  
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