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NAAR EEN
VEERKRACHTIG
EN DUURZAAM
VERENIGINGSLEVEN
IN FRYSLÂN

LANG LEVE DE
VERENIGING!

INLEIDING
Een goed sociaal netwerk draagt bij aan een gelukkig leven. In Fryslân zijn deze netwerken gemiddeld genomen groter en sterker dan in andere provincies.
Zo is Fryslân landelijk kampioen als het om vrijwilligerswerk gaat. Het verenigingsleven draagt veel bij aan dit Friese ‘mienskipsgevoel’. Maar het aantal
leden bij verenigingen neemt gestaag af. Daarnaast worden leden minder actief in hun verenigingen. Bovendien komt er heel wat op de verenigingen af, zoals
de gevolgen van de coronacrisis en toenemende regelgeving. Deze ontwikkelingen leiden tot de vraag hoe we het Friese verenigingsleven veerkrachtig en
duurzaam kunnen houden.

Daling aantal
inwoners dat lid is van
een vereniging.

2012

De frequentie van wekelijkse
deelname loopt licht achteruit.

13,2%

2019

2012 35,7%
2019 33,5%

-20%

-13,6%

25-30 JAAR

75+

In de leeftijdscategorieën
25-30 jaar en 75+
is de afname het grootst.

In niet-stedelijke gebieden is
de stijging van geen deelname
het sterkst toegenomen van
35,7% tot 41,3%.
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KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE TOEKOMST
Het FSP heeft onderzocht met welke kansen en uitdagingen het verenigingsleven in
de toekomst te maken kan krijgen. Een aantal bevindingen:
// Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er tussen 2020 en 2035
sprake is van een toename van het aantal zestig- tot tachtigjarigen. Dit zorgt voor een
mogelijke kortstondige opleving van het verenigingsleven. Uit eerdere studies blijkt
namelijk dat deze leeftijdsgroep actiever is in het verenigingsleven en als vrijwilliger.
Zodra mensen de tachtig passeren neemt de deelname in het verenigingsleven sterk
af.
// In het publieke debat is er in de afgelopen jaren meer ruimte gekomen voor andere
manieren van denken over de economie en economische groei; met meer ruimte
voor sociale waarden en bredere ontwikkelingen in de samenleving. Vanwege de
belangrijke rol van verenigingen bij kwaliteit van leven kan een voortzetting van deze
trend positief zijn.

VERENIGINGEN EN DE SAMENLEVING
Een actief lidmaatschap bij een vereniging leidt tot een versterkt gevoel van betrokkenheid. Dit zorgt vervolgens voor minder ervaren stress en eenzaamheid. Niet voor
niets ziet de overheid verenigingen als unieke mogelijkheden voor sociale verbinding
en participatie. Verenigingen staan namelijk ook dicht bij de bevolking en kunnen
daardoor sneller en gerichter inspelen op de behoeften vanuit de samenleving.
Maar door ontzuiling, vergrijzing en individualisering neemt de deelname aan
het verenigingsleven af. Ook hebben meerdere verenigingen, vooral in krimp- en
plattelandsregio’s, te maken met slinkende financiële middelen. Wat de precieze
gevolgen van het afnemende verenigingsleven zijn is nog niet helder. Onderzoek wijst
wel uit dat de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen zijn.
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// In niet-stedelijke regio’s en zeer stedelijke regio’s neemt deelname en -frequentie
bij verenigingen het sterkste af. Vooral niet-stedelijke regio’s zijn hierdoor erg
kwetsbaar, vanwege de gestage bevolkingskrimp, bovengemiddelde vergrijzing en
minder financiële hulpmiddelen.
// In het sociaal domein vindt sinds de decentralisatie van 2015 een cultuuromslag
plaats, die onder meer lokale participatie en zelfredzaamheid centraler stelt. Een
bloeiend en duurzaam verenigingsleven kan deze ontwikkeling ondersteunen en
helpen bij lokale sturing.

MEER WETEN OVER DIT ONDERZOEK?
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is een veerkrachtig en duurzaam verenigingsleven in Fryslân belangrijk.
Koepelorganisaties Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân bekijken hoe het Friese verenigingsleven gestimuleerd
kan worden. Zij worden daarbij ondersteund door het FSP. Meer weten over dit FSP-onderzoek? Het uitgebreide rapport
staat op www.fsp.nl.
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