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e s t h e r va n  de n be rg

Informele groepen in de civil society

Nederland is van oudsher een verenigingsland. Veel men-
sen zijn voor hun vrijetijdsbesteding aangesloten bij een 
vereniging zoals een sportclub of de fanfare. Voor het be-
hartigen van hun belangen worden Nederlanders lid van 
vakbonden, consumentenorganisaties of patiëntenvereni-
gingen. En uit overtuiging sluiten ze zich aan bij ideële or-
ganisaties zoals Amnesty International of de milieubewe-
ging. Ook internationaal gezien kent Nederland een hoog 
percentage aangeslotenen bij organisaties, verenigingen 
en stichtingen. Uit recente bevolkingsenquêtes maken we 
op dat tussen de circa zestig en zeventig procent van de 
Nederlanders van achttien jaar en ouder lid is van ten min-
ste één vereniging of organisatie (exclusief kerklidmaat-
schap).1 Ook wordt in Nederland veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Verschillende enquêteonderzoeken hanteren uit-
eenlopende definities voor vrijwilligerswerk, maar de deel-
namecijfers suggereren dat circa een kwart tot iets minder 
dan de helft van de Nederlanders regelmatig of af en toe 
aan vrijwilligerswerk doet.2 

Hoewel de organisatiegraad onder Nederlanders nog altijd 
hoog is, wordt voor verschillende sectoren een ontwikke-
ling waargenomen van actieve participatievormen naar 
meer passieve ondersteuning (zoals donateurschappen)  
en wordt in het civil society-onderzoek ook wel een ver-
schuiving gezien van langdurige, verplichtende betrokken-
heid naar kortstondiger engagement.3 Dat zou in het nadeel 
zijn van het traditionele verenigingsleven. Het ideaaltypi-
sche verenigingsleven staat voor intensieve en langdurige 
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betrokkenheid en regelmatige samenkomsten, waardoor 
onderlinge verbondenheid en vertrouwen kan ontstaan. 
In de politicologie en sociologie wordt de vereniging dan 
ook gezien als een omgeving waar goed burgerschap kan 
opbloeien. Mensen van uiteenlopende achtergrond komen  
in de vereniging samen, ze leren elkaars opvattingen ken-
nen en respecteren, ze ontplooien zich, doen kennis, con- 
tacten en vaardigheden op (organiseren, besturen, com-
promissen sluiten) die ze in de rest van hun leven meene-
men.4 
 Met het slinken van het marktaandeel van het traditio-
nele verenigingsleven bestaat de vrees dat ook het profijt 
dat burgers, de samenleving en het democratisch systeem 
halen uit het verenigingsleven teloor kan gaan.5 Aan de an-
dere kant bestaat de mogelijkheid dat alternatieve vormen 
van associëren, zoals kleinschalige, zelfgeorganiseerde 
groepen, vergelijkbare winst opleveren. De Amerikaanse 
socioloog Wuthnow onderzocht de betekenis van small 
groups en kwam tot de conclusie dat de deelnemers in deze 
kleine groepen evenzeer onderlinge betrokkenheid vinden 
en sociaal engagement kwijt kunnen.6

 Tegen de achtergrond van het wetenschappelijke debat 
over de vraag of de hedendaagse burger nog een joiner is 
(een deelnemer aan de geïnstitutionaliseerde verbanden in 
de civil society) of een loner, die zijn eigen weg zoekt, is 
het Sociaal en Cultureel Planbureau enkele jaren geleden 
een onderzoek gestart naar zelfgeorganiseerde, informele 
groepen. Dit artikel bespreekt de resultaten van verken-
nend, voornamelijk kwalitatief onderzoek dat is gedaan 
onder informele groepen in de amateurkunst, de sport en 
nog lopend onderzoek onder Particuliere Initiatieven in de 
ontwikkelingssamenwerking. Maar eerst zal ik ingaan op 
wat wij verstaan onder informele groepen en de positie van 
het fenomeen in de samenleving.
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begripsomschrij ving en pl a atsing va n 
infor mele groepen

Informele groepen zijn een organisatievorm die valt tussen 
de formele organisaties, verenigingen en stichtingen in de 
civil society aan de ene kant en de primaire leefvorm van 
mensen (familie, gezin) aan de andere kant. Voorbeelden 
van informele groepen zijn hardloopgroepjes, leeskringen, 
huiskamerkoren, kookgroepen, bijbelstudiegroepen, zelf-
hulpgroepen of burgerinitiatieven in de wijk. Een ideaal-
typische informele groep in ons onderzoek onderscheidt 
zich van formele organisaties door haar kleinschaligheid 
(maximaal circa dertig deelnemers), het persoonlijk con-
tact (alle groepsleden kennen elkaar persoonlijk) en het 
ontbreken van een uitgebreide formele organisatiestruc-
tuur. Verder is een informele groep zelfgeorganiseerd en 
onafhankelijk. Dat betekent dat het initiatief vanuit de 
leden van de groep komt en dat zij autonoom van de over-
heid, de politiek of formele organisaties kunnen besluiten 
over hun koers. Informele groepen kunnen wel banden 
onderhouden met formele organisaties, sommigen stre-
ven bijvoorbeeld een beperkt maatschappelijk doel na en 
starten een lobby richting de overheid. Anderen vinden 
steun voor hun activiteiten (financiële steun, expertise,  
politieke steun, accommodatie) bij formele instituties. 
Mits de groep onafhankelijk kan opereren, wordt ze ge-
rekend tot de categorie van de informele groepen. Ten 
slotte komt een informele groep met een zekere regel- 
maat en in min of meer vaste samenstelling bij elkaar. 
Daarmee sluiten we incidentele initiatieven uit, zoals een 
eenmalige fietstocht met vrienden, evenals groepen die 
per bijeenkomst qua omvang en deelnemers flink kunnen 
variëren, zoals een instuif in het plaatselijke zwembad. 
Daarmee is niet gezegd dat deze verbanden voor de hui-
dige burger en voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
niet relevant zijn, maar omwille van de vergelijkbaarheid 
met het traditionele verenigingsleven hebben we ervoor 
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gekozen het begrip informele groepen in te perken tot de 
meer regelmatige, vaste verbanden. 

Figuur 1: De positie van informele groepen ten opzichte 
van de civil society

Wanneer we informele groepen moeten plaatsen in de sa-
menleving, vallen ze in dezelfde sfeer als de civil society, 
het domein dat ligt tussen de markt, de staat en de privé-
sfeer. Vanwege hun kleinschaligheid en informele karakter 
plaatsen we ze wel aan de basis, als de grass roots van de 
civil society. De schematische weergave in figuur 1 mag niet 
verhullen dat de verschillende domeinen geen strikt ge-
scheiden werelden zijn. In werkelijkheid lopen de sferen in 
elkaar over. Organisaties in de civil society hebben een ze-
kere hybriditeit: voor een deel van hun activiteiten kunnen 
ze zich buiten het domein van de civil society bevinden. 
Een bekend voorbeeld zijn goede doelen die zich met de 
verkoop van merchandise op de markt begeven. Die hybri-
diteit doet zich ook voor bij informele groepen: een buurt-
tuin van wijkbewoners krijgt vaak een stuk grond van de 
gemeente in bruikleen en zet daarmee voet in het domein 
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van de overheid. Voor een dorpsraad die vervlochten is met 
formele overlegstructuren geldt hetzelfde. Particuliere Ini-
tiatieven in de ontwikkelingssamenwerking die duurzaam 
toerisme proberen te stimuleren, begeven zich deels op de 
markt. Ook een amateurband die zich na lang oefenen laat 
inhuren voor feesten en partijen schuift op naar het grens-
gebied tussen civil society en de markt.

ex plor atiev e bevindingen

Onderzoek naar informele groepen staat nog in de kinder-
schoenen. Om meer vat te krijgen op het fenomeen heb-
ben we verkennend onderzoek gedaan in enkele sectoren. 
Zoals gemeld, is dit artikel gebaseerd op de bevindingen 
uit het onderzoek naar informele groepen in de amateur-
kunst, de sport en naar Particuliere Initiatieven in de ont-
wikkelingssamenwerking.7 Het onderzoek heeft tot nu 
toe nog geen generaliseerbare gegevens opgeleverd. Voor 
enkele sectoren hebben we wel globale impressies van de 
reikwijdte van het fenomeen. De schattingen van het totaal 
aantal Particuliere Initiatieven dat in ons land actief is op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking variëren van 
8.000 tot 15.000, waarbij voor verschillende cijfers niet 
altijd helder is waarop de schatting is gebaseerd.8 Enquête-
gegevens over de populariteit onder de bevolking ontbre-
ken. Voor de amateurkunst is vastgesteld dat ongeveer 16% 
van alle amateurkunstenaars van zestien jaar of ouder zijn 
of haar hobby (beeldende kunst, dans, muziek, schrijven, 
theater) in informeel verband beoefent.9 Voor de sport is 
gevonden dat van de mensen die regelmatig sporten, on-
geveer een derde dat onder andere doet in een zelfgeorga-
niseerde groep: in deze categorie zijn ook de incidentele 
sportuitjes meegerekend. Ten slotte, in al wat ouder en-
quêteonderzoek in twee plaatsen in Nederland (Dordrecht 
en Asten) gaf ongeveer een derde van de ondervraagden 
aan mee te doen aan een of meer informele groepen op 
uiteenlopende terreinen.10 Hoewel ook de laatste cijfers 
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geen representatief beeld geven van het percentage Neder-
landers dat zich heeft aangesloten bij een informele groep, 
kunnen we op zijn minst vaststellen dat informele groepen 
geen marginaal verschijnsel zijn. Wat ons materiaal wel 
heeft opgeleverd is een impressie van de belangrijkste ken-
merken, een illustratie van het functioneren van de groe-
pen, de beweegredenen van de deelnemers en de potentiële 
betekenis van de groepen.

basiskenmerken va n infor mele groepen

Allereerst de vraag: waar houden informele groepen zich 
mee bezig? Voor de amateurkunst werd gevonden dat 
vooral de disciplines zang, het bespelen van een instru-
ment en beeldende kunst in een informele groep worden 
beoefend. In de informele sportgroepen zijn wegsporten 
(fietsen, wandelen, hardlopen) populair, evenals tennis, 
zwemmen, fitness en voetbal. De Particuliere Initiatieven 
in de ontwikkelingssamenwerking kiezen vaak voor het 
realiseren van basisvoorzieningen zoals onderwijs en ge-
zondheidszorg.11 Naast de beoefende disciplines en geko-
zen aandachtsgebieden, hebben we enkele aanvullende ba-
siskenmerken onderzocht. Het onderzoek bevestigde het 
beeld van informele groepen als kleinschalige verbanden. 
De aanvankelijk verwachte grens van circa dertig personen 
bleek nogal ruim, in de recreatieve sfeer waren groepen 
van rond de tien personen in de meerderheid. Die groeps-
grootte komt ook vaak voor bij de groepen in de ontwik-
kelingssamenwerking.12 
 Groepen in de amateurkunst en de sport kiezen ook 
zelden voor het aannemen van een stichtingsvorm. De 
gang naar de notaris om statuten en bestuursfuncties vast 
te leggen wordt in uitzonderlijke gevallen gemaakt. Er is 
weinig ambitie om de activiteiten van de groep te forma-
liseren. Wel worden afspraken gemaakt, taken verdeeld 
en gaat men verplichtingen aan (de huur van oefenruimte 
en trainingsaccommodatie, het vastleggen van optredens, 
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exposities) waardoor een meer informele vorm van struc-
tureren ontstaat. De Particuliere Initiatieven in de ontwik-
kelingssamenwerking kiezen wel in meerderheid voor het 
aannemen van een stichtingsvorm. Het inzamelen en be-
steden van geld afkomstig van donaties en fondsen brengt 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid mee, hetgeen 
formalisering in de vorm van het aanstellen van een stich-
tingsbestuur logisch maakt. In ons onderzoek vonden we 
grofweg drie genres Particuliere Initiatieven met een op-
lopende graad van institutionalisering of organisatiestruc-
tuur. Een meerderheid van de initiatieven in ons onderzoek 
behoort tot het genre van de kleinschalige Particuliere Ini-
tiatieven waar de mensen die het meest actief betrokken 
zijn bij het Particulier Initiatief tegelijkertijd bestuurslid 
zijn en de dagelijkse handelingen voor de projecten en 
fondswerving voor hun rekening nemen. Een kleinere 
groep Particuliere Initiatieven heeft een bestuur op afstand 
en een (bescheiden) organisatiestructuur en arbeidsdeling 
met verschillende geledingen zoals werk- of taakgroepen. 
In de Particuliere Initiatieven van dit genre, vaak de wat 
grotere of oudere initiatieven, komt het voor dat de initia-
tor afstand doet van een bestuursfunctie en de werkorga-
nisatie gaat trekken als een soort ‘manager operations’. In 
een laatste genre Particuliere Initiatieven leeft de ambitie 
of is men erin geslaagd om een of enkele betaalde krachten 
aan te stellen. In onze onderzoeksverzameling van achttien 
initiatieven kwam dat drie maal voor. 
 Ten slotte iets over de levensduur van de groepen in ons 
onderzoek. Opnieuw kunnen we ons niet baseren op gene-
raliseerbare cijfers, maar we kunnen wel een eerste indruk 
geven van de duurzaamheid van informele verbanden. In 
ons onderzoek troffen we zowel ‘jonge’ als ‘oude’ groepen. 
Ongeveer de helft van de door ons onderzochte groepen in 
de amateurkunst bestaat vijf jaar of langer, vier van de 23 
groepen kennen een geschiedenis van vijftien jaar of lan-
ger. In de sport vonden we dat een vijfde van de groepen 
korter dan een jaar bestaat, een groter aandeel van twee 
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vijfde bestaat tussen één en vijf jaar. Zes procent van de 
groepen bestaat zelfs al langer dan 25 jaar. De Particuliere 
Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking in ons be-
perkte onderzoek bestaan in meerderheid al tien jaar of 
meer, vijf van de achttien initiatieven bestaan twintig jaar 
of langer.13 Een uitschieter in de verzameling heeft een ge-
schiedenis die teruggaat tot 1968. Deze bevindingen, ge-
combineerd met de wetenschap dat mensen in informele 
groepen regelmatig samenkomen, weinig verzuimen, plus 
de bevinding dat er weinig verloop is in de groepen, maakt 
de conclusie gerechtvaardigd dat informele groepen geen 
vluchtig verschijnsel zijn.

a a nleiding en bew eegredenen

Een van de belangrijke opdrachten voor ons onderzoek 
is na te gaan waarom mensen kiezen voor aansluiting bij 
informele groepen. Is het aanbod in meer formele organi-
saties en instituties voor hen om een of andere reden on-
aantrekkelijk (push factoren)? Of worden zij juist aange-
trokken door specifieke kenmerken van informele groepen 
(pull factoren)? Het onderzoek naar de amateurkunst- en 
de sportgroepen wijst vooral in de richting van pull fac-
toren van het informele circuit. Uit de gegevens rijst het 
beeld op van mensen die hun liefhebberij niet in hun eentje 
willen beoefenen maar er de voorkeur aan geven gezamen-
lijk op te trekken met een beperkt aantal geestverwanten. 
Daarnaast lijkt autonomie erg belangrijk. In een informele 
groep zijn de lijnen kort en heeft iedereen zeggenschap 
over de koers. Mensen vinden er de vrijheid om zelf te be-
palen wat ze doen, waar, wanneer, hoe vaak en hoe lang. 
Ze kunnen zelf hun betrokkenheid vormgeven en de voor-
waarden voor hun inzet bepalen.
 Hoewel de aantrekkelijke kanten van informele groepen 
als motivatie zwaarder lijken te wegen dan de nadelen van 
het lidmaatschap van formele organisaties, zijn push fac-
toren niet afwezig. De gegevens in de amateurkunst leren 
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ons dat verschillende respondenten in het formele circuit 
niet konden vinden wat ze zochten en daarom een eigen 
groep hebben opgericht of een alternatief hebben gezocht. 
Een klein deel vindt het formele aanbod te massaal of te 
elitair of wil een discipline beoefenen die in het formele 
circuit niet wordt aangeboden en zoekt daarom naar mo-
gelijkheden in een andere setting. Een groter aandeel van 
de respondenten wil boven op de scholing die ze hebben 
genoten of nog steeds genieten bij een docent of in een for-
mele instelling (muziekschool, centrum voor de kunsten, 
toneelvereniging), samen met anderen blijven musiceren, 
zingen of een beeldende discipline beoefenen. Zowel in  
de amateurkunst als in de sport komt het regelmatig voor 
dat mensen de deelname aan een informele groep combi-
neren met het lidmaatschap van een vereniging of aanslui-
ting bij een formele les- of sportinstelling. Deze ‘dubbel-
lidmaatschappen’ laten zien dat formele organisaties voor 
de deelnemers aan informele groepen nog niet hebben 
afgedaan. 
 In de sfeer van ontwikkelingssamenwerking wordt de 
opkomst van Particuliere Initiatieven ook wel in verband 
gebracht met een tanende steun voor formele ontwikke-
lingsorganisaties. Door professionalisering en schaalver-
groting is een gedepersonaliseerde vorm van hulp ont-
staan en is er weinig ruimte meer voor de actieve inbreng 
van burgers. En dat terwijl burgers onder invloed van het 
proces van individualisering juist meer behoefte zouden 
voelen om eigenhandig een bijdrage te leveren aan armoe-
debestrijding. In ons onderzoek blijkt dat de aanleiding 
om een Particulier Initiatief te starten bijna altijd de con-
frontatie met armoede en onrecht is, via een verre reis, de 
ontmoeting met een persoon uit een ontwikkelingsland of 
het verzoek van een bekende om steun. ‘Door de reis en 
de ontmoeting krijgt armoede een naam en een gezicht’, 
vertelt de Nijmeegse onderzoeker Kinsbergen, en daar 
blijken veel mensen niet ongevoelig voor te zijn.14 De mo-
tivatie om het werk vervolgens vaak lang te blijven doen 
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is de ervaring en het besef het verschil te kunnen maken 
in het leven van anderen, daar zet je niet zomaar een punt 
achter. Een van de respondenten was door de ervaringen 
in het ontwikkelingswerk als het ware geïnfecteerd, ‘bitten 
by the bug’, en verklaarde daarmee haar blijvende betrok-
kenheid. Kortom, de drijfveren van mensen in informele 
groepen lijken in eerste instantie niet voort te komen uit 
ontevredenheid met bestaande instituties, het zijn de posi-
tieve motivaties die mensen in informele groepen drijven. 
Mensen kunnen wel kritisch staan tegenover de aanpak 
van grote hulporganisaties, maar het is niet de aanleiding 
om zelf aan de slag te gaan.

sociale betekenis

In het onderzoek hebben we gezocht naar de sociale bete-
kenis van informele groepen voor de deelnemers zelf en de 
potentiële waarde die ze kunnen hebben voor de omrin-
gende samenleving en het democratisch systeem. Allereerst 
blijken informele groepen vaak hechte sociale verbanden. 
De deelnemers roemen de sfeer en veiligheid in de groep. 
In veel van de onderzochte recreatieve groepen onderne-
men de leden ook andere gezamenlijke activiteiten dan die 
waarvoor de groep in het leven is geroepen. Ze komen bij 
elkaar over de vloer en bieden elkaar sociale en praktische 
steun of gaan samen uit. Voor de respondenten in het on-
derzoek naar amateurkunstgroepen en sportgroepen is 
de bijeenkomst met de groep vaak een van de plezierigste 
momenten in de week, een ‘sprankelmoment’ zoals een van 
de respondenten het verwoordde, en in tijden van persoon-
lijke tegenspoed biedt de groep een veilige haven. De grote 
sociale betekenis die de deelnemers hechten aan hun groep 
kan eenvoudig worden verklaard door de kleinschaligheid 
van de groep, de regelmatige bijeenkomsten, de trouwe, 
stabiele deelname en de lange levensduur. Verder worden 
groepen vaak gerekruteerd uit kringen van vrienden en be-
kenden, waardoor groepen gelijkgezinden in de loop van 
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de jaren kunnen uitgroeien tot hechte vriendengroepen. 
Ook de Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamen-
werking bestaan uit gelijkgezinden die het goed met elkaar 
kunnen vinden. Maar vanwege de financiële verantwoor-
delijkheden en de specifieke expertise die nodig is om een 
initiatief te runnen, zijn de relaties soms zakelijker dan in 
de recreatieve groepen en wordt ook in bredere kring ge-
zocht naar benodigde expertise en menskracht.
 Naast de sociale betekenis hebben we onderzocht in 
hoeverre deelnemers aan informele groepen vaardigheden 
opdoen die ze in de rest van hun leven kunnen inzetten. 
Met name in de Particuliere Initiatieven wordt melding ge-
maakt van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op 
het vlak van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen 
en fondsenwerving, projectmatig werken en het schrijven 
van subsidieaanvragen in het bijzonder. In de literatuur is 
enerzijds kritiek te lezen over de effectiviteit van de acti-
viteiten van Particuliere Initiatieven (hebben ze voldoende 
politieke diepgang en zijn hun projecten voldoende inge-
bed in bestaande lokale structuren om werkelijk te kunnen 
zorgen voor ontwikkeling?),15 maar wordt anderzijds ook 
melding gemaakt van professionalisering van Particuliere 
Initiatieven.16 Onder invloed van opgedane ervaringen en 
interactie met fondsorganisaties, worden initiatieven uit-
gebouwd en geprofessionaliseerd, een ontwikkeling die 
ook in onze onderzoeksgroep is terug te vinden. Verschil-
lende initiatieven zijn erin geslaagd of streven ernaar een 
deel van de menskracht (in de toekomst) betaald te verrich-
ten. Het opzetten en runnen van Particuliere Initiatieven 
blijkt voor veel van de respondenten uit ons onderzoek een 
lineair leerproces. Voor enkele vluchtelingenvrouwen uit 
ons onderzoek blijkt het een manier om hun persoonlijke 
en zakelijke netwerk in Nederland uit te breiden en de weg 
te vinden bij instanties in Nederland die voor hun initiatief 
van belang zijn. Het runnen van een Particulier Initiatief is 
voor deze vrouwen een louterende ervaring, waardoor zij 
zich beter thuis voelen in hun nieuwe land.17
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 Voor de informele groepen in de amateurkunst en de 
sport geldt dat de deelnemers zich niet alleen verder be-
kwamen in de discipline waar de groep voor is opgericht, 
maar dat zij ook extra vaardigheden opdoen op het organi-
satorische vlak. Administratieve taken rouleren vaak over 
de deelnemers, soms worden externe contacten onder-
houden voor exposities, optredens, publiciteit of de huur 
van accommodatie. Mensen die het voortouw nemen in 
de groep doen leiderschapsvaardigheden op. Verder mel-
den verschillende respondenten persoonlijke groei, leren 
ze samenwerken en omgaan met de groepsdynamiek. 
Respondenten in de kunst verwoordden dat als volgt: ‘Je 
leert ervan dat je niet altijd de boventoon hoeft te voeren. 
Je leert ervan om deel uit te maken van een goed proces 
en dat dit ook ontzettend bevredigend kan zijn’ (respon-
dent in de muziek). ‘Je gaat in een groep met elkaar om en 
leert elkaars nukken en dingen accepteren’ (respondent in 
de muziek).18 Tevens bespreken deelnemers in informele 
groepen politieke en maatschappelijke onderwerpen met 
elkaar. Mogelijk steken ze ook daar iets van op en leren ze 
omgaan met meningsverschillen en andere meningen. 
 Al met al geven deze bevindingen steun aan de gedachte 
dat mensen in informele groepen ervaringen en vaardighe-
den opdoen die breder inzetbaar zijn dan alleen in de groep 
of het initiatief waar ze zijn opgebouwd. De vaardigheden 
die mensen binnen de groep opdoen geven zelfvertrouwen. 
De omgang met het groepsproces, het er samen uit moeten 
komen (compromissen sluiten) en zelf de groep draaiend 
houden zonder tussenkomst van instituties is in zekere zin 
een oefening in kleinschalige, alledaagse democratie. Met 
name het onderzoek naar Particuliere Initiatieven in de 
ontwikkelingssamenwerking heeft ons ook geleerd dat de 
ervaringen in informele groepen en de omgang met insti-
tuties niet automatisch hoeven te leiden tot meer vertrou-
wen in instituties of de overheid. Het beleidsveld van de 
ontwikkelingssamenwerking is momenteel in beweging. 
De overheid heeft in het afgelopen jaar vrij rigoureus een 
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belangrijk subsidiekanaal voor Particuliere Initiatieven 
hervormd en vervolgens afgesloten, waardoor bij verschil-
lende respondenten de indruk leeft dat de overheid een on-
stabiele en soms onvoorspelbare factor is. Anderen melden 
dat hun ervaringen in het veld en hun observaties van de 
inzet van grote hulporganisaties hen minder optimistisch 
en soms kritischer hebben gemaakt over de rol die grote 
hulporganisaties kunnen spelen in ontwikkelingslanden. 
Enkele respondenten maken de analyse dat grote hulp-
organisaties meer gebonden zijn aan de ruimte die de or-
ganisatie en de ontvangende overheid hen bieden, terwijl 
zij als klein initiatief het idee hebben wendbaarder te zijn 
en soms tussen de mazen van net door kunnen opereren. 
Naar de vraag of deze kritiek gerechtvaardigd is en de ana-
lyse juist, hebben we geen onderzoek gedaan.

exter ne oriëntatie

Tot slot iets over de verbindingen van informele groe-
pen met de buitenwereld. Ons verkennende onderzoek 
laat zien dat de banden binnen groepen sterk zijn. Het is 
de vraag of die sterke interne gerichtheid van informele 
groepen ten koste gaat van een externe oriëntatie. Zijn 
informele groepen en Particuliere Initiatieven geïsoleerde 
eilandjes waar de deelnemers alleen gericht zijn op elkaar? 
Of worden vanuit de groep ook verbindingen gelegd met 
de rest van de samenleving? En in hoeverre heeft men in 
informele groepen hart voor de gemeenschap? 
 Informele groepen en Particuliere Initiatieven zijn 
zelfgeorganiseerde groepen die niet zozeer ontstaan door 
open werving via publieke kanalen als wel door rekrutering 
vanuit de sociale en zakelijke circuits van de verschillende 
deelnemers. Vanwege de behoefte aan specifieke expertise 
en zakelijke belangen wordt door Particuliere Initiatieven 
vaak in bredere kring geworven. Dit betekent dat informe-
le groepen, in iets mindere mate geldt het ook voor Particu-
liere Initiatieven, relatief gesloten circuits zijn. Informele 
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groepen lijken ons-kent-ons-verbanden te zijn waar vooral 
gelijkgezinden elkaar treffen. De geslotenheid kan echter 
worden genuanceerd omdat voor het samenstellen van een 
groep verschillende circuits tegelijkertijd worden aange-
boord: zowel in de vrienden- en kennissenkring als op het 
werk, bij de studie of in de buurt worden deelnemers ge-
vonden. Daarnaast zijn er de verbindingen met verenigin-
gen en andere instellingen, zoals via dubbellidmaatschap-
pen. Zoals gemeld, combineert een aanzienlijk deel van de 
respondenten deelname aan een informele groep met het 
lidmaatschap van verenigingen of andere instellingen. Ook 
een deel van de deelnemers aan Particuliere Initiatieven is 
verbonden aan verenigingen of doet vrijwilligerswerk voor 
een ander doel. Tevens onderhouden informele groepen 
en Particuliere Initiatieven banden met verenigingen, de 
overheid en andere organisaties voor het gebruik van ac-
commodatie, expertise, fondsen of andere ondersteuning. 
Particuliere Initiatieven bouwen bewust aan een zo groot 
mogelijk netwerk van donateurs en instellingen, zoals 
scholen, kerken, serviceorganisaties, om fondsen te wer-
ven voor hun projecten in ontwikkelingslanden. Kortom, 
de inbedding van informele groepen en Particuliere Ini-
tiatieven in de grotere sociale en zakelijke netwerken van 
de deelnemers en de relaties die de groepen onderhouden 
met lokale en landelijke organisaties en instellingen, tonen 
hun verwevenheid met de buitenwereld. Het onderzoek 
heeft ten slotte laten zien dat binnen informele groepen 
betrokkenheid leeft bij de gemeenschap en bij anderen. 
De primaire doelstelling van Particuliere Initiatieven, het 
realiseren van ontwikkelingsprojecten, is daar een bewijs 
voor, evenals de bevinding dat ook informele groepen in 
de kunst en de sport soms een bijdrage leveren aan charita-
tieve doelen of benefietactiviteiten.
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tot besluit

We begonnen deze bijdrage met de vaststelling dat Ne-
derland van oudsher een verenigingsland is en met het uit-
spreken van de vrees dat met een teloorgang van het tradi-
tionele verenigingsleven ook de gunstige effecten voor de 
samenleving verloren gaan. Ons verkennende onderzoek 
naar alternatieve vormen van associëren heeft die vrees op 
een aantal punten kunnen nuanceren. Allereerst blijken in-
formele groepen duurzame verbanden, waar mensen zich 
vaak voor langere tijd bij aansluiten en waar ze uit eigen be-
weging verantwoordelijkheden en verplichtingen aangaan. 
Dat gegeven leert ons dat hedendaagse burgers niet per 
definitie afkerig zijn van duurzame verplichtingen en het 
weerspreekt de veronderstelde vluchtigheid van moderne 
sociale verbanden. De aantrekkingskracht van informele 
groepen lijkt gelegen in het kleinschalige karakter en de 
korte lijnen. In een informele groep heeft iedereen zeggen-
schap en kun je autonoom van instituties de mate en wijze 
van betrokkenheid bepalen. 
 Verder kunnen deelnemers zich binnen informele groe-
pen ontwikkelen en vaardigheden opdoen, net als in het 
verenigingsleven. In het klein komen organisatorische en 
bestuurlijke taken voorbij, slagen de deelnemers erin in 
goed onderling overleg de koers van de groep te bepalen 
en bereiken ze meer zelfvertrouwen en persoonlijke groei. 
Informele groepen en Particuliere Initiatieven hebben 
een relatief gesloten karakter, wat ze op achterstand zet 
ten opzichte van de vereniging, maar ze combineren wel 
een sterke interne hechtheid met een naar buiten gerichte 
oriëntatie. Informele groepen en Particuliere Initiatieven 
zijn via de netwerken van de afzonderlijke deelnemers en 
de relaties met donateurs en organisaties verweven met de 
samenleving. Bovendien leeft bij de deelnemers betrokken-
heid bij de gemeenschap en anderen.
 Met betrekking tot de relatie met instituties vinden we 
dat informele groepen vaak niet de ambitie hebben om te 
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groeien en formaliseren. De bestudeerde Particuliere Ini-
tiatieven in de ontwikkelingssamenwerking hebben van-
wege verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid welis-
waar een stichtingsvorm aangenomen, een groot deel van 
de initiatieven is min of meer bewust kleinschalig, waar- 
bij de bestuursleden van de stichting tegelijkertijd het  
dagelijkse werk uitvoeren. Informele groepen en Particu-
liere Initiatieven zijn daarmee niet vanzelfsprekend het 
voorstation in de ontwikkeling naar een formele profes-
sionele organisatie, maar kunnen met recht een aparte  
categorie in het weefsel van de civil society worden ge-
noemd.
 Verder leren we uit onze verkenningen dat de zelfred-
zaamheid van moderne burgers niet zo ver reikt dat zij 
zich los maken van instituties. Veel informele groepen en 
Particuliere Initiatieven slagen erin om vruchtbare rela-
ties aan te gaan met organisaties en instellingen voor het 
gebruik van accommodatie, het verkrijgen van expertise 
of de aanvraag van fondsen. In verenigingen en lesinstel-
lingen hebben mensen vaak de basis gelegd voor de vaar-
digheden waarmee ze zich in de informele groep kunnen 
redden. Individuele deelnemers combineren deelname aan 
informele groepen met lidmaatschap van verenigingen of 
vrijwilligerswerk voor instellingen. 
 Omgang met instituties zorgt niet automatisch voor 
meer vertrouwen in instituties, zoals de studie naar Par-
ticuliere Initiatieven laat zien. Maar kritiek of ontevreden-
heid over instituties lijkt niet de primaire motor te zijn 
achter informele groepen of Particuliere Initiatieven. Het 
zijn positieve drijfveren die in ons onderzoek domineren 
als aanleiding en motivatie om zelf een groep of initiatief 
op te richten en te continueren. De initiatieven zijn eerder 
gebouwd op optimistisch pragmatisme, dan op defaitisme 
of negativisme: ‘(…) ik denk altijd, daar moet je je maar 
niet door laten beteugelen, als het ware, je moet gewoon 
blijven doen waar je zelf in gelooft, wat is er op je pad ge-
komen? Nou, daar ga ik voor. En dan ontmoet je tóch weer 
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mensen die ook op die manier werkzaam zijn (…) [dat is] 
heel motiverend.’19
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