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Methodologische verantwoording 2011

In deze bijlage treft u de methodologische verantwoording van het Geven in Nederland-
onderzoek 2011 aan. 

1 Geven door huishoudens

Het Geven in Nederland-onderzoek wordt sinds 1995 elke twee jaar uitgevoerd. Het hui-
dige onderzoek is de achtste editie. De eerste drie edities kenden een cross-sectionele opzet, 
waarin telkens een nieuwe groep respondenten werd ondervraagd. In de laatste vijf edities 
is een longitudinale opzet gehanteerd en werden steeds zoveel mogelijk dezelfde respon-
denten ondervraagd. De longitudinale studie wordt aangeduid als de ‘Geven in Nederland 
Panel Studie’ (GINPS). De gegevens worden steeds verzameld in de maand mei en voor 
deze editie in mei 2010 (GINPS10). De respondenten rapporteren over hun giften in het 
voorafgaande kalenderjaar. Deze editie bevat dus gegevens over de giften die in 2009 zijn 
gedaan. Om uitspraken te kunnen doen over giften onder de gehele Nederlandse bevol-
king heeft er een weging op de volgende sociaaldemografi sche kenmerken plaatsgevon-
den: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, gezinsgrootte en regio. 
Sinds het Geven in Nederland 2009-onderzoek zijn de schattingen voor de giften van de 
huishoudens gebaseerd op gegevens over autochtone en allochtone huishoudens. In de 
edities voorafgaand aan Geven in Nederland 2009 werden de schattingen voor de gehele 
Nederlandse bevolking gebaseerd op steekproeven waarin allochtone huishoudens sterk 
ondervertegenwoordigd waren. In 2009 is dit recht getrokken en zijn de schattingen die 
gepresenteerd worden in Geven in Nederland representatief voor allochtone en autochtone 
huishoudens in Nederland. We duiden de gegevens die verzameld zijn onder allochtone 
huishoudens voor de huidige editie aan als GINIS10 (Geven in Nederland Immigranten 
Studie 2010).
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Tabel 1 Aantal huishoudens in het Geven in Nederland-onderzoek 2011 

Aantal

GINPS10
(online)

Autochtoon
Westerse allochtoon
Niet-westerse allochtoon 

1624
  53
  13

Totaal 1692

GINIS10
(online)

Autochtoon 
Westerse allochtoon
Niet-westerse allochtoon

 208
   0
 383

GINIS10
(persoonlijke
interviews)

Autochtoon
Westerse allochtoon
Niet-westerse allochtoon

  0
  0
204

Totaal 805

Tabel 1 laat zien dat Geven in Nederland 2011 voornamelijk online is uitgevoerd door TNS 
NIPO (autochtone huishoudens) en Veldkamp Marktonderzoek B.V. (allochtone huishou-
dens). Echter een deel van de allochtone huishoudens is ondervraagd aan de hand van 
persoonlijke (face-to-face) interviews. De belangrijkste reden hiervoor is dat allochtone 
huishoudens nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in online onderzoek en dit komt 
voort uit een lagere mate van toegang tot internet voornamelijk onder ouderen en lager 
opgeleiden. 

1.1 Geven in Nederland Panel Studie (GINPS10)

1.1.1 Deelnemers en methoden van dataverzameling
Het GINPS10-onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in het NIPOBASE panel van 
TNS NIPO. De respondenten vullen de vragenlijst op hun eigen computer (Computer 
Assisted Self Interviewing, CASI) in en sturen deze vragenlijst terug naar de centrale com-
puters van TNS NIPO. De gegevens zijn verzameld van 17 tot 21 mei 2010. 
In tabel 2 staat het aantal respondenten dat aan de laatste twee GINPS-metingen heeft 
deelgenomen. In totaal namen 1.765 respondenten deel aan GINPS10. Onder deze respon-
denten bevinden zich 73 respondenten die afkomstig zijn uit een aanvullende steekproef 
onder protestantse huishoudens uit 2002. Zij zijn buiten de analyses gehouden om verte-
kening van de resultaten te verkomen. In dit onderzoek nemen 458 respondenten voor het 
eerst deel aan het Geven in Nederland-onderzoek. De overige 1.207 respondenten namen 
ook deel aan de vorige editie (GINPS08). In de methodologische verantwoording van 
Geven in Nederland 2007 vindt u een tabel met aantallen respondenten van alle Geven in 
Nederland-studies sinds 1995.
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Tabel 2 Aantal en type respondenten in de laatste twee metingen

GINPS08 GINPS10

Totaal aantal autochtone respondenten 
 Aantal respondenten dat ook deelnam aan GINPS08
 Aantal nieuwe respondenten in GINPS10
 Protestantse respondenten uit aanvullende steekproef 

1777 1765
1207
558
(73)

De cijfers in de paragrafen 1.3 tot en met 1.8 van hoofdstuk 1 zijn gebaseerd op de gewo-
gen gegevens van autochtone respondenten uit het GINPS10-onderzoek. De analyses van 
de achtergronden van geefgedrag (in paragraaf 1.5) zijn gebaseerd op de ongewogen 
gegevens van alle respondenten uit GINPS10-onderzoek. De vermelde totaalbedragen in 
deze paragraaf zijn wel gebaseerd op gewogen bestanden.
De longitudinale analyses in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.8) en hoofdstuk 6 (paragraaf 6.7) 
zijn gebaseerd op de huishoudens uit de GINPS-studies die zowel aan het huidige als aan 
het vorige onderzoek hebben deelgenomen (n=1207). De gegevens zijn voor de analyses in 
deze paragrafen niet gewogen. Deze groep huishoudens is niet geheel representatief voor 
de huishoudens in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de geschatte gemiddelden in de lon-
gitudinale groep soms iets afwijken van de geschatte gemiddelden in de totale groep res-
pondenten. In paragraaf 1.6 worden deze verschillen nader toegelicht.

1.1.2 Vragenlijst
Het uitgangspunt voor het Geven in Nederland-onderzoek is een vragenlijst die sinds 1995 
op fundamentele punten ongewijzigd is. De complete vragenlijst voor het onderzoek naar 
het geefgedrag van huishoudens staat op www.geveninnederland.nl. Deze vragenlijst 
bestaat uit vijf modules: (1) sociale en fi lantropische waarden; (2) geven aan goede doe-
len; (3) opvattingen over geven; (4) vrijwilligerswerk; (5) achtergrondkenmerken van de 
respondent. De modules over geefgedrag en vrijwilligerswerk worden hier nader toege-
licht. De overige modules worden elders nader toegelicht (module 3: Bekkers 2003; module 
1: Bekkers 2007a; Bekkers & Schuyt 2008). Op de website treft u het codeboek bij de gege-
vens van GINPS02 tot en met GINPS08 (Bekkers & Boonstoppel 2010) aan. Het codeboek 
van GINPS10 is ook binnenkort op de website beschikbaar. 
De module over geefgedrag volgt de methodiek van de ‘method-area module’ (Rooney en 
collega’s, 2001 2004; Bekkers & Wiepking 2006). In deze methodiek wordt de responden-
ten in eerste instantie een lijst voorgelegd met manieren waarop zij geld kunnen geven. 
Het aanbieden van deze mogelijkheden helpt de respondenten bij het herinneren van gif-
ten die zij hebben gedaan. De respondenten antwoorden op welke wijzen zij in het afgelo-
pen kalenderjaar (2009) geld hebben gegeven aan goededoelenorganisaties. Vervolgens 
wordt de respondenten een lijst met sectoren waarin goededoelenorganisaties actief zijn 
voorgelegd en wordt de respondenten per sector gevraagd of zij geld hebben gegeven. 
Indien de respondent aangeeft aan organisaties in een bepaalde sector gegeven te hebben 
wordt de vraag gesteld hoeveel het totaalbedrag aan giften in deze sector was. Ook een 
categorie ‘overig’ wordt aangeboden. Respondenten die ‘overig’ kiezen krijgen een open 
vraag ‘Aan welk(e) overige doel(en) heeft u gegeven?’ De antwoorden op deze vragen zijn 
in veel gevallen in te delen bij een van de eerder genoemde sectoren en dit doen de onder-
zoekers dan ook achteraf. De percentages en bedragen bij ‘overig’ zijn dus alleen van de 
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respondenten die antwoorden gaven die niet in te delen waren in een van de andere sec-
toren. Bij de vragen naar het totaalbedrag aan giften hebben de respondenten ook de 
mogelijkheid ‘weet niet (meer)’ in te vullen. Respondenten die in eerste instantie aangeven 
niet (meer) te weten welk bedrag zij hebben gegeven aan de verschillende goededoelen-
sectoren zijn gevraagd om een schatting te geven van het bedrag op basis van tien cate-
gorieën. De categorieën waren: (1) minder dan € 5; (2) € 5 tot € 10; (3) € 11 tot € 15; (4) 
€ 16 tot € 25; (5) € 26 tot € 50; (6) € 51 tot € 100; (7) € 101 tot € 200; (8) meer dan € 200; 
(9) helemaal geen idee; (10) dat wil ik niet zeggen. Vervolgens is het gemiddelde van de 
ruwe schattingen toegekend aan respondenten die categorie 2 tot en met 7 antwoordden. 
Respondenten in categorie 1 kregen € 2,50 toegewezen, en respondenten in categorie 8 
€ 200. Respondenten in de categorieën 9 en 10 zijn buiten beschouwing gelaten. Deze 
methode is zowel gehanteerd bij de vragen over giften van geld en goederen. 
De procedure bij vrijwilligerswerk wijkt iets af. In deze module bieden we de sectoren 
waarin de respondenten vrijwilligerswerk kunnen hebben gedaan direct aan. Indien de 
respondenten bij ten minste één sector vrijwilligerswerk rapporteren wordt vervolgens 
gevraagd welke taken zij als vrijwilliger hebben uitgevoerd. De respondenten krijgen een 
lijst met elf verschillende soorten taken te zien en krijgen de vraag aan te kruisen welke 
taken ze de afgelopen twaalf maanden als vrijwilliger hebben uitgevoerd. 

1.2 Geven in Nederland allochtonen studie (GINIS10)

De gegevens over het geefgedrag van allochtone huishoudens zijn verzameld aan de hand 
van online en persoonlijke interviews.

1.2.1 Deelnemers en dataverzameling
De allochtonenstudie is uitgevoerd door Veldkamp Marktonderzoek B.V. in Amsterdam. 
Deze fi rma is gespecialiseerd in marktonderzoek onder etnische minderheden in Neder-
land. Veldkamp heeft voor het samenstellen van een representatieve steekproef van de 
niet-westerse allochtonen een onderzoeksontwerp gemaakt, gebaseerd op recente statisti-
sche gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. De steekproef is een quotasteekproef. Er werden quota gesteld op leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, gezinsgrootte en regio om zo tot een representatieve steekproef van de 
verschillende groepen allochtonen in Nederland te komen. 
De gegevens zijn verzameld op basis van online interviews en persoonlijke interviews om 
tot een representatieve steekproef van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen, 
allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst, in Nederland 
te komen. Het is voor een deel van deze niet-westerse allochtonen problematisch om deel 
te nemen aan een online studie. Het betreft hier voornamelijk de ouderen en lager opgelei-
den. Vertegenwoordigers van deze specifi eke groep niet-westerse allochtonen zijn via 
face-to-face interviews geïnterviewd waarin de interviewer de antwoorden van de respon-
dent direct invoerde in de computer (Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI). We 
hebben 55 allochtonen van Turkse afkomst (37%), 59 van Marokkaanse afkomst (39%), 
52 van Surinaamse afkomst (35%) en 38 van Antilliaanse afkomst (28%) op deze manier 
geïnterviewd. De leeftijd van deze respondenten varieerde van 18 tot 89 jaar met een 
gemiddelde leeftijd van 39,9 jaar. 
Het gebruik van meerdere methoden om gegevens te verzamelen, zoals persoonlijke en 
online interviews kan in theorie leiden tot systematische vertekeningen in de verzamelde 
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gegevens. Denkt u hierbij aan de situatie dat respondenten in persoonlijke interviews 
systematisch hogere giften rapporteren dan in online interviews. Deze systematische ver-
tekening wordt een methode-effect genoemd. In een uitgebreide studie naar een mogelijk 
methode-effect in de 2009 editie van Geven in Nederland vonden Carabain en Bekkers 
(2009) dat gegevens over giften van allochtonen verzameld via online interviews en per-
soonlijke interviews niet signifi cant van elkaar verschillen.
De interviewers van de persoonlijke interviews mochten maximaal één persoon per huis-
houden ondervragen (dit kon ook een inwonend kind zijn van 18 jaar of ouder). De inter-
viewers waren duidelijk geïnstrueerd geen eigen kinderen te interviewen. De interviewers 
werden door een schriftelijke instructie op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij 
het onderzoek en in deze instructie werd tevens de vragenlijst nader toegelicht. Veldkamp 
Marktonderzoek B.V. heeft ons geen gegevens verstrekt over non-response. Dit is niet 
ongebruikelijk bij een quota steekproef. Het veldwerk vond plaats van half mei tot en met 
eind juli 2010. 

1.2.2 Vragenlijst
De vragenlijst die is gebruikt in de immigrantenstudie is zoveel mogelijk gelijk aan de 
vragenlijst die gebruikt is voor de panelstudie onder autochtone huishoudens. De vragen-
lijsten die gebruikt zijn in de online en persoonlijke interviews in de immigrantenstudie 
zijn exact gelijk. De vragenlijst bevat drie hoofdmodules: (1) geven aan goede doelen in 
Nederland, (2) remittances naar land van herkomst, en (3) vrijwilligerswerk. Daarnaast 
bevat de vragenlijst ook vragen over achtergrondkenmerken, sociale waarden, zakaat en 
sadaqah (alleen Islamitische respondenten), religie en religieuze beleving, contact met 
autochtonen en het land van herkomst en kennis van de Nederlandse taal. 
Afkomst. De afkomst van de respondenten is vastgesteld op basis van drie vragen: 1) ‘In 
welk land bent u geboren?’; 2) ‘In welk land is uw vader geboren?’ en 3) ‘In welk land is 
uw moeder geboren?’. Bij de vaststelling van de afkomst is de procedure van het CBS 
gevolgd waarin eerst naar het geboorteland van de respondenten zelf wordt gekeken, ver-
volgens naar het geboorteland van de moeder, en als laatste naar het geboorteland van de 
vader. 
Vragen over geven aan goede doelen in Nederland. We hebben de respondenten gevraagd 
naar hun giften (in de vorm van geld en goederen) aan goede doelen in 2009. De inleiding 
op deze vraag was: ‘Wij willen u een aantal vragen stellen over giften. Het gaat over gif-
ten aan goede doelen, maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen, maar 
ook over giften aan hulpacties en sponsoring. Het gaat echter niet om giften aan vrienden 
en naasten. Verder betreft het de giften die door uw gehele huishouden zijn gedaan. Dit 
zijn dus giften die u zelf heeft gedaan, maar ook de giften van andere leden van uw huis-
houden.’ Indien de respondent Moslim is werd de inleiding vervolgd door: ‘Tel de bedra-
gen die u aan zakaat heeft betaald niet mee. Tel de bedragen die u aan sadaqah heeft 
betaald alleen mee als het om giften aan organisaties gaat.’ Vervolgens werd aan de res-
pondenten via het beeldscherm 30 manieren van geven aan goededoelenorganisaties 
(online) aangeboden of via een kaart 23 manieren van geven (persoonlijke interviews). In 
de vragenlijst voor de persoonlijke interviews is een aantal manieren van geven dat wei-
nig voorkomt samengevoegd. Vervolgens kregen de respondenten via een kaart of het 
beeldscherm tien verschillende categorieën doelen aangeboden (zoals kerk en levensbe-
schouwing of gezondheid). De formulering van de vragen naar giften in het allochtonen-
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onderzoek is nagenoeg identiek aan de vragen in het onderzoek onder autochtone huis-
houdens. 
Vragen over vrijwilligerswerk. De vragen over vrijwilligerswerk werden in de vragenlijst 
als volgt geïntroduceerd: ‘De volgende vragen gaan over betrokkenheid bij maatschappe-
lijke organisaties. Veel mensen zijn betrokken bij verenigingen, clubs en stichtingen. Dit 
kan een kerk of een religieuze groep zijn, een vakbond of politieke organisatie, een sport-
club, een zelfhulpgroep of een overheidsinstelling. Er zijn verschillende vormen van 
betrokkenheid. Mensen kunnen lid zijn, deelnemen aan activiteiten of onbetaald werk 
doen voor die organisaties. Nu is de vraag of u ook als vrijwilliger actief bent bij een orga-
nisatie. Met vrijwilligerswerk bedoelen we werkzaamheden waarvoor u geen salaris of 
loon ontvangt, maar eventueel wel een kleine onkostenvergoeding. Bent u als vrijwilliger 
werkzaam bij een organisatie op het gebied van:’ Vervolgens kregen de respondenten via 
het beeldscherm of een kaart vijftien verschillende soorten organisaties aangeboden. Deze 
inleiding en de lijst met organisaties zijn exact gelijk aan de inleiding en de lijst die in de 
panelstudie onder autochtone huishoudens is gebruikt. 
Vragen over remittances. De vragen over remittances werden als volgt aan de responden-
ten geïntroduceerd: ‘De volgende vragen gaan over geld en goederen sturen of brengen 
naar <land van herkomst>. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan geld dat u vanuit Nederland 
heeft overgemaakt via een bank of money transfer naar <land van herkomst>, maar ook 
geld dat u zelf meeneemt of meegeeft aan familie of vrienden bij een bezoek aan uw land 
van herkomst.’ Na de vraag of respondenten al dan niet geld of goederen hebben gegeven 
aan het land van herkomst, kregen zij een lijst met acht mogelijke bestemmingen aange-
boden op een kaartje (persoonlijke interviews) of op het beeldscherm (online interviews). 
Per bestemming werd gevraagd hoe hoog het bedrag was. Deze manier van ondervragen is 
vergelijkbaar met de method-area module van Rooney en zijn collega’s (2004). De respon-
denten werden later in het interview op een gelijksoortige manier ondervraagd over het 
geven van goederen aan het land van herkomst. 
Vragen over informele hulp. De vragen over informele hulp werden als volgt aan de res-
pondenten geïntroduceerd: ‘Tot dusver gingen de vragen over onbetaalde werkzaamheden 
die u voor organisaties verrichtte. De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp en dien-
sten die u aan anderen verleende, zonder enige vorm van bemoeienis van een organisatie. 
Denk hierbij aan helpen in huishouding, oppassen, emotioneel ondersteunen, begeleiden 
naar huisarts of specialist etc. Het gaat hierbij om hulp aan mensen buiten uw eigen huis-
houden/gezin. U moet hierbij denken aan ouders, uitwonende kinderen, broers, zussen, 
neven, nichten, buren, vrienden enzovoort.’ De respondenten kregen na de introductie via 
het beeldscherm of een kaart acht verschillende activiteiten aangeboden met de vraag of 
zij die de afgelopen twaalf maanden verrichtten voor anderen. Indien zij aan gaven min-
stens een van deze activiteiten voor anderen te hebben gedaan dan werd hen gevraagd 
voor wie ze dat gedaan hadden: ‘uitwonende (schoon)kinderen’, ‘(schoon)ouders/(schoon)
grootouders’, ‘broers/zusters’, ‘andere familieleden’ of ‘vrienden/buren/bekenden’. Daarna 
werd de respondenten gevraagd hoeveel uur zij hier per maand de afgelopen 12 maanden 
aan hadden besteed. 
Vertrouwen. Het vertrouwen in Nederlandse goede doelen is aan de hand van de volgende 
vraag gemeten: ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de ‘goede doelen’ in Nederland? De res-
pondenten kregen de volgende antwoordcategorieën aangeboden: ‘helemaal geen’, ‘wei-
nig’, ‘matig’, ‘redelijk veel’ en ‘erg veel’. We hebben de laatste drie antwoordcategorieën 
samengevoegd. 
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1.2.3 Weging en outliers 
Op basis van cijfers van het CBS over de verdeling van geslacht, leeftijd, opleiding, grootte 
van huishouden en regio in de ondervraagde groepen etnische minderheden heeft Veld-
kamp Marktonderzoek B.V. een wegingsfactor geconstrueerd. Als we totaalbedragen pre-
senteren voor alle niet-westerse allochtonen maken we gebruik van een tweede weegfac-
tor waarin behalve de weging op achtergrondkenmerken ook de relatieve omvang van de 
ondervraagde groepen minderheden is meegenomen. De gemiddelde gift van de niet-wes-
terse allochtonen is van € 211 in Geven in Nederland 2009 naar € 291 gestegen in Geven 
in Nederland 2011. Het verschil tussen deze twee gemiddelden is aanzienlijk. Daarom is 
een analyse gemaakt van de verschillen tussen de steekproeven. De respondenten in de 
huidige steekproef blijken een hoger gemiddeld inkomen te hebben, vaker huiseigenaar te 
zijn en vaker betaald werk te hebben dan de respondenten in de vorige steekproef. Daar-
entegen bevat de huidige steekproef wel weer meer allochtonen die zichzelf als niet religi-
eus beschouwen. Bekend is dat religieuzen hogere bedragen geven. De verschillen tussen 
de twee steekproeven maken het moeilijk om de verschillen tussen de totaalbedragen voor 
de afgelopen twee edities als trend te beschouwen. 
Een belangrijke vraag bij het generaliseren van steekproefgegevens naar de totale popula-
tie is: ‘Hoe gaan we om met extreem hoge giften (de zogenaamde outliers)?’. We hebben in 
de steekproef slechts één uitschieter aangetroffen. Het betrof een hoog totaalbedrag aan 
giften aan goede doelen in Nederland in goederen. Deze respondent gaf aan voor een aan-
tal type goede doelen enorme bedragen te hebben geschonken in goederen, bijvoorbeeld 
€ 10.000 aan gezondheid. Een analyse van de achtergrondkenmerken van de respondent 
deed ons besluiten om de gegevens van deze respondent voor analyses uit te sluiten. Het 
betrof een Marokkaanse vrouw van 31 met een laag inkomen.

1.3 Generalisaties 

De bedragen in de tabellen in hoofdstuk 1 (1.1 en 1.2) en de bedragen in deel B zijn gege-
neraliseerde bedragen. Dit houdt in dat de gemiddelden van de huishoudens uit de steek-
proeven vermenigvuldigd zijn met het totaal aantal huishoudens in Nederland op dat 
moment. In 2009 waren er 7.312.314 huishoudens, 5.521.512 autochtone huishoudens en 
1.790.812 allochtone huishoudens, waarvan 782.978 niet-westerse allochtone huishou-
dens en 1.007.836 westerse allochtone huishoudens (CBS 2010).
Om de totale omvang van de giften in Nederland te bepalen zijn veronderstellingen 
gemaakt over de giften van westerse allochtonen en groepen niet-westerse allochtonen 
die niet ondervraagd zijn. De westerse allochtonen zijn niet specifi ek ondervraagd. Onder 
de westerse allochtonen in Nederland is de meest voorkomende afkomst Indonesië (of 
voormalig Nederlands-Indië), op de voet gevolgd door Duitsland. Op grote afstand volgen 
België, voormalig Joegoslavië en het Verenigd Koninkrijk. De veronderstelling over de 
giften van westerse allochtonen is dat zij hetzelfde geven als autochtone Nederlanders. 
Deze veronderstelling is getoetst door het totaalbedrag aan giften onder de respondenten 
van TNS NIPO die de online vragenlijst hebben ingevuld en in een westers land buiten 
Nederland geboren zijn (€ 226) te vergelijken met het totaalbedrag van respondenten die 
wel in Nederland geboren zijn (€ 216). Het verschil is niet signifi cant (p=.86). De veronder-
stelling over niet-westerse allochtonen is dat de giften van allochtonen van Marokkaanse, 
Antilliaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders afkomst representatief is voor alle niet-
westerse allochtonen in Nederland. We kunnen deze veronderstelling echter niet toetsen 
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omdat we geen gegevens beschikbaar hebben over de giften van andere groepen niet-
westerse allochtonen. We achten het echter niet erg waarschijnlijk dat het geefgedrag 
onder Marokkaanse, Arubaans/Antilliaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders gemid-
deld substantieel afwijkt van de overige niet-westerse allochtonen.

1.4 Berekening bandbreedtes

Voor de schattingen voor de hoogte van de totaalbedragen aan giften in geld en goederen 
is een bandbreedte berekend. Deze bandbreedte geeft aan tussen welke bedragen de gemid-
delde schatting ligt. Het doel van de bandbreedte is om de onzekerheid, waarvan altijd 
sprake is in het geval van schattingen, aan te geven. Schattingen gebaseerd op steekproe-
ven kunnen worden beïnvloed door toevallige extreme waarnemingen, ook wel uitbijters 
(‘outliers’) genoemd. Het opnemen of weglaten van deze enkele waarneming zou het 
gemiddelde bedrag aan giften per huishouden sterk beïnvloeden. 
Er is een procedure ontwikkeld voor de behandeling van uitbijters die we systematisch 
volgen in elke analyse van de totaalbedragen in Geven in Nederland. De procedure bestaat 
uit drie stappen. Eerst worden de ruwe gegevens over totaalbedragen op volgorde van 
hoog naar laag gezet en gecontroleerd. Waarnemingen die meer dan twee maal hoger zijn 
dan de vorige waarneming worden als mogelijke uitbijters beschouwd. Vervolgens worden 
de achtergrondkenmerken van de huishoudens waarin mogelijke uitbijters waargenomen 
zijn, gecontroleerd. Als het gerapporteerde bedrag duidelijk onjuist is gezien de achter-
grondkenmerken van het huishouden wordt het bedrag vervangen door € 0, maar als het 
gerapporteerde bedrag niet duidelijk onjuist is wordt de waarneming niet gewijzigd. Alle 
mogelijke uitbijters en de beslissingen die erover worden genomen worden gedocumen-
teerd en besproken in deze methodologische verantwoording. Ten slotte worden de analy-
ses opnieuw uitgevoerd en nu exclusief de onjuiste bedragen.
De bandbreedte wordt gedefi nieerd door de hoogste schatting en de laagste schatting van 
het totaalbedrag (exclusief de onjuiste bedragen). De hoogste schatting wordt bepaald 
door de laagste waarneming uit de steekproef te verwijderen en het gemiddelde opnieuw 
te berekenen. In veel gevallen is de hoogste schatting vrijwel gelijk aan de gemiddelde 
schatting omdat het weglaten van een klein bedrag het gemiddelde nauwelijks beïnvloedt. 
De laagste schatting wordt bepaald door de hoogste waarneming uit de steekproef te ver-
wijderen en het gemiddelde opnieuw te berekenen. De laagste schatting wijkt meer af van 
de gemiddelde schatting naarmate de steekproef kleiner is en ook als de steekproef een 
hele extreme, maar toch juiste, waarneming bevat. 
Voor de interpretatie van de bandbreedtes hanteren we de volgende regels: 
1 er kan worden gesproken van een afname als de hoogste schatting van het desbetref-

fende jaar lager is dan de laagste schatting van het voorgaande jaar; 
2 er kan worden gesproken van een toename als de laagste schatting van het desbetref-

fende jaar hoger is dan de hoogste schatting van het voorgaande jaar; 
3 we spreken van stabilisatie als er overlap in de bandbreedtes is. De gemiddelde schat-

ting van het desbetreffende jaar valt dan binnen de bandbreedte van het voorgaande 
jaar.
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1.5 Validiteit en betrouwbaarheid

Gegevens verkregen uit vragenlijsten kunnen meer of minder valide en betrouwbaar zijn. 
De betrouwbaarheid van een instrument wordt gedefi nieerd als de interne consistentie van 
het instrument: levert een hernieuwde meting dezelfde uitkomst op? De validiteit van een 
instrument wordt gedefi nieerd als de mate waarin het instrument meet wat men wil meten: 
in hoeverre is de meting zuiver? 
De betrouwbaarheid van de metingen van fi lantropische waarden en attitudes is hoog. De 
betrouwbaarheidscoëffi ciënten (Cronbach’s alpha) van de meetinstrumenten voor altruïs-
tische waarden, de fi lantropieschaal en sociale druk zijn respectievelijk .78, .74 en .74. 
Gezien het beperkt aantal stellingen waaruit deze meetinstrumenten bestaan (respectieve-
lijk 8, 5 en 4) zijn deze coëffi ciënten hoog. Dit geeft aan dat het betrouwbare instrumen-
ten zijn. De betrouwbaarheid van de metingen van de giften zijn eveneens hoog. De giften 
zoals gerapporteerd door respondenten uit de longitudinale groep zijn in opeenvolgende 
metingen vergelijkbaar. De correlatie tussen de metingen van GINPS06 en GINPS08 is .83 
en tussen de metingen van GINPS08 en GINPS10 is .75 (exclusief de outlier van € 37.000 
uit GINPS08). 
De validiteit van de meetinstrumenten voor geefgedrag blijkt uit vergelijkingen van gerap-
porteerde en geobserveerde giften. In een onderzoek in samenwerking met KWF Kanker-
bestrijding (Bekkers & Wiepking 2010) bleek dat giften aan KWF die respondenten rappor-
teerden in de Geven in Nederland-studie sterk overeenkomen met de giften die door KWF 
werden ontvangen. 17% van de bedragen was zelfs exact gelijk; bijna de helft (49%) van 
de respondenten rapporteerde bedragen die binnen een marge vijf euro boven of onder het 
daadwerkelijk gegeven bedrag vielen. De correlatie tussen de gerapporteerde bedragen en 
de bij KWF daadwerkelijk ontvangen bedragen was .85. Deze correlatie is hoog en duidt 
erop dat de validiteit van de antwoorden van de respondenten uit het Geven in Nederland-
onderzoek hoog is. Ook blijkt dat het geefgedrag zoals gerapporteerd over het afgelopen 
jaar positief samenhangt met het weggeven van de beloning voor het invullen van de 
vragenlijst (Bekkers 2007b). 

1.6 Uitval

De opzet van de Geven in Nederland Panel Studie (GINPS) is longitudinaal: we volgen een 
groep respondenten door de loop van de tijd. Het is jammer genoeg onvermijdelijk dat 
sommige respondenten in de loop van de tijd uitvallen. TNS NIPO probeert de uitval tot 
een minimum te beperken door de respondenten te compenseren voor de tijd die ze beste-
den aan het invullen van vragenlijsten met waardepunten. Van de 1.777 respondenten uit 
GINPS08 vielen er 570 uit in de meting van GINPS10 (32%). De uitval is daarmee iets 
hoger dan in voorgaande edities. In sommige groepen is de uitval groter dan in andere. 
Deze selectieve uitval maakt dat de longitudinale groep – de respondenten die zowel aan 
het huidige als het vorige Geven in Nederland-onderzoek hebben meegewerkt – voor wat 
betreft specifi eke kenmerken niet representatief is voor de bevolking. Respondenten die in 
2010 uitgevallen zijn maar in 2008 nog wel meededen aan het onderzoek waren jonger 
(18-27 jaar), hadden in 2008 vaker kinderen, woonden vaker in een huurhuis, en hadden 
iets sterkere altruïstische waarden. Protestanten vielen relatief minder vaak uit. Gelukkig 
is de uitval niet selectief wat betreft vrijwilligerswerk en geefgedrag. Dit betekent dat de 



216 BIJLAGE

uitval geen vertekening oplevert in de schatting van de omvang van het geefgedrag en 
vrijwilligerswerk in Nederland.

2 Nalatenschappen

De cijfers over nalatenschappen hebben we – vanwege een gebrek aan onderzoek op dit 
terrein – ontleend aan het CBF-Verslag Fondsenwerving, waarin nationaal fondsenwer-
vende instellingen informatie vertrekken over hun inkomsten uit nalatenschappen. We 
dienen hierbij op te merken dat niet alle geldwervende instellingen hun inkomsten rap-
porteren in het CBF-Verslag Fondsenwerving. Non-profi tinstellingen, zoals ziekenhuizen, 
musea en onderwijsinstellingen, zijn bijvoorbeeld niet in dit verslag opgenomen en ook 
ontbreken de inkomsten van kerken. We hebben geen informatie over de hoeveelheid geld 
die levensbeschouwelijke organisaties uit nalatenschappen ontvangen. Wij reproduceren 
in dit boek de cijfers van de organisaties die hun inkomsten op het gebied van nalaten-
schappen gerapporteerd hebben aan het CBF. Dit houdt in dat we geen gegeneraliseerde 
bedragen rapporteren die representatief zijn voor alle geldwervende organisaties in Neder-
land. We rapporteren alleen die instellingen die hun inkomsten doorgeven aan het CBF. 
Dit zijn 330 instellingen in 1995, 346 instellingen in 1997, 376 instellingen in 1999, 455 
instellingen in 2001, 557 instellingen in 2003, 766 instellingen in 2005, 1.095 instellingen 
in 2007 en 806 instellingen in 2009. We streven altijd naar de rapportage van de meest 
recente cijfers. Het CBF actualiseert in haar jaarverslag de cijfers van voorgaande jaren, 
daarom is het mogelijk dat er verschillen bestaan in de rapportage van deze bedragen ten 
opzichte van de gerapporteerde bedragen in eerdere edities van Geven in Nederland. 

3 Fondsen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geldwervende fondsen en vermogensfondsen. 
Wat betreft de cijfers van geldwervende fondsen worden alleen de ‘inkomsten uit beleg-
gingen’ gerapporteerd om dubbeltellingen te voorkomen. De andere inkomsten van de 
geldwervende fondsen – zoals geldwerving onder Nederlandse huishoudens en bedrijven 
– zijn in het Geven in Nederland-onderzoek reeds bij andere bronnen ondergebracht 
(geven door huishoudens en geven door bedrijven). De cijfers worden ontleend aan de 
inkomsten die fondsenwervende instellingen hebben gerapporteerd aan het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF). Voor de jaren 1995, 1997, 1999, 2001 werden naast de 
inkomsten uit beleggingen ook nog hun aandeel in acties van derden (zoals de opbreng-
sten uit grote loterijen) meegerekend. Vanaf 2003 worden alleen nog de inkomsten uit 
beleggingen gerapporteerd. Vanaf 2003 worden opbrengsten uit goededoelenloterijen 
gerapporteerd in een apart hoofdstuk. 
Er zijn in Nederland weinig gegevens beschikbaar over de inkomsten en giften van ver-
mogensfondsen. Er bestaat al onduidelijkheid over het aantal vermogensfondsen in Neder-
land en dus al helemaal over de hoeveelheid geld die er bij dit type fondsen omgaat. In 
samenwerking met de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) wordt er vanaf 2008 
iedere twee jaar een korte vragenlijst naar de FIN-leden gestuurd met een aantal vragen 
over het totaal geschonken bedrag, de doelen waaraan gegeven is en een vraag over de 
grootte van het vermogen. In 2008 is de vragenlijst (over het bestedingsjaar 2007) naar 
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circa 300 leden van de FIN gestuurd. Hiervan heeft de helft de vragenlijst geretourneerd 
(n=150). In 2010 is de vragenlijst (over het bestedingsjaar 2009) wederom naar de FIN-
leden gestuurd (n=300) en dat heeft geresulteerd in 106 ingevulde vragenlijsten. De cijfers 
die in hoofdstuk 3 worden gepresenteerd zijn gebaseerd op informatie van deze 106 fond-
sen. 
Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over trends in het geefgedrag van vermogens-
fondsen omdat de gegevens over de bijdragen van vermogensfondsen voor de jaren 1995-
2007 op verschillende manieren werden verzameld. De cijfers uit 1999 en 2001 zijn geba-
seerd op een verkennend onderzoek onder vermogensfondsen van Gouwenberg en Schuyt 
(2000). Aan deze studie namen 173 vermogensfondsen deel. De bedragen die in 2003 zijn 
gerapporteerd, berusten op een schatting, eveneens gebruikmakend van een onderzoek 
van Gouwenberg en Schuyt (2004) onder vermogensfondsen. In dit onderzoek bleek dat 
183 vermogensfondsen € 111 miljoen hadden gegeven in 2002. Aangezien de vermogens-
fondsen hun giften niet opsplitsten naar type goede doelen hebben wij deze verdeling 
geschat op basis van eerder onderzoek (Gouwenberg & Schuyt 2000). De cijfers over 2005 
zijn gebaseerd op gegevens van 211 vermogensfondsen. In 2006 heeft de FIN 650 fondsen 
uit het fondsenboek aangeschreven met het verzoek hun bestedingen per sector op te 
geven voor 2005. Van de 650 fondsen hebben 85 fondsen de vragenlijst geretourneerd. 
Om het ‘tekort’ enigszins aan te vullen hebben de onderzoekers van 126 fondsen nog 
additionele informatie over het bestedingsbudget van deze fondsen uit het fondsenboek 
(Vereniging van Fondsen in Nederland 2006) gehaald. 

4 Bedrijven

De gegevens in de studie onder bedrijven zijn verzameld in het kader van het tweejaar-
lijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’ van de werkgroep Filantropische studies. Het onder-
zoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van bedrijven die in Nederland 
gevestigd zijn. Het veldwerk is verricht door TNS NIPO uit Amsterdam en vond plaats in 
het voorjaar van 2010.

4.1 Deelnemers en steekproef

TNS NIPO heeft 3.811 bedrijven uit hun bedrijvenbestand benaderd voor deelname aan het 
onderzoek. Uiteindelijk hebben 1.183 bedrijven de vragenlijst volledig ingevuld terugge-
zonden naar TNS NIPO. Het responsepercentage is 31 procent. 356 potentiële responden-
ten (9%) gaven aan niet verantwoordelijk te zijn voor sponsoring en giften en waren dus 
niet in staat deel te nemen aan het onderzoek. 114 respondenten (3%) zijn wel begonnen 
aan de vragenlijst maar hebben deze uiteindelijk niet volledig ingevuld. Alleen de bedrij-
ven die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn meegenomen in de gerapporteerde 
analyses. 2.158 bedrijven (57%) hebben niet gereageerd op de uitnodiging deel te nemen 
aan de studie. Volgens de gegevens van TNS NIPO is de steekproef behoorlijk representa-
tief voor de bedrijven in Nederland. De kleinere bedrijven en eenmanszaken (minder dan 
vijf medewerkers) zijn lichtelijk oververtegenwoordigd en bedrijven met meer dan 
50 medewerkers zijn enigszins ondervertegenwoordigd. Wat betreft de vertegenwoordigde 
sectoren is er sprake van een lichte oververtegenwoordiging van bedrijven in de bouw, 
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industrie en groothandel, en een lichte ondervertegenwoordiging van de autobranche en 
de bank/verzekeringen. De steekproef is iets groter dan in eerdere jaren. 

4.2 Procedure en vragenlijst

De vragenlijsten zijn ingevuld door de persoon die binnen het desbetreffende bedrijf ver-
antwoordelijk is voor de sponsoring en giften. De vragen over sponsoring en giften heb-
ben allen betrekking op 2009. Het onderzoek is in het voorjaar van 2010 uitgevoerd. De 
vragenlijst is afgenomen via internet. Voor 2008 werd de vragenlijst telefonisch afgeno-
men. De beoogde respondenten zijn door TNS NIPO benaderd met het verzoek aan het 
onderzoek deel te nemen. In 2008 is ervoor gekozen de dataverzameling online te laten 
plaatsvinden omdat er in de vragenlijst naar een groot aantal gedetailleerde gegevens 
wordt gevraagd. Online dataverzameling biedt de respondent de gelegenheid de vragen-
lijst op een zelfgekozen tijdstip in te vullen en biedt de respondent tevens de tijd admini-
stratieve gegevens op te zoeken. 
In het eerste deel van de vragenlijst worden vragen gesteld over sponsoring door het 
bedrijf. Sponsoring wordt in de vragenlijst omschreven als giften met een ‘zakelijk belang’. 
De respondenten werd een aantal doelen voorgelegd (zoals ‘instellingen voor cultuur’), 
waarbij de respondenten voor ieder doel werd gevraagd of het bedrijf het betreffende doel 
in 2009 heeft gesponsord. Aansluitend werd gevraagd naar de hoogte van het bedrag in 
geld, in natura (uitgedrukt in euro) en in mankracht (uitgedrukt in euro). Er werden negen 
type doelen onderscheiden. Vervolgens werd gevraagd of het bedrijf de kosten van spon-
soring aftrekt van de vennootschapsbelasting. Aanvullend werd de respondenten gevraagd: 
(1) welk percentage van het bedrag aan sponsoring naar lokale doelen was gegaan, (2) of 
er een sponsoringbeleid aanwezig is in het bedrijf en wat de inhoud hiervan is, (3) de 
motieven voor sponsoring, (4) welke personen of groepen binnen of buiten het bedrijf 
initiatieven hadden genomen om te gaan sponsoren, (5) of het bedrijf de sponsoractivitei-
ten communiceert via populaire media of bedrijfsmedia en, (6) de frequentie en aard van 
de verzoeken om sponsoring die het bedrijf heeft gekregen. In het tweede deel van de vra-
genlijst zijn deze vragen nogmaals gesteld maar nu voor giften zonder zakelijk belang. 
Een derde deel van de vragenlijst bevat een aantal vragen over maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). MVO wordt in de vragenlijst omschreven als ‘naast het streven 
naar winst (profi t) ook rekening houden met het effect van activiteiten op het milieu (pla-
net) en oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).’ Naast 
vragen naar concrete activiteiten op het gebied van milieu en personeelsbeleid is gevraagd 
naar de motieven om aan MVO te doen en werd de respondent een aantal stellingen over 
MVO en de maatschappelijke taken van bedrijven voorgelegd. De vragenlijst eindigt met 
vragen over een aantal achtergrondkenmerken van het bedrijf, zoals het aantal medewer-
kers in het bedrijf, opleidingsniveau van de medewerkers, omzet en winst.

4.3 Schattingen op basis van een steekproef

Met het bedrijvenonderzoek van de Geven in Nederland-studie poogt de werkgroep Filan-
tropische Studies een zo goed mogelijke schatting te maken van de bedragen die de Neder-
landse bedrijven uitgeven in de vorm van sponsoring en giften zonder zakelijk belang. De 
gegevens van de steekproef van de bedrijven die ondervraagd zijn worden geëxtrapoleerd 
naar de totale populatie van Nederlandse bedrijven. Hiervoor wordt een wegingsfactor 
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gebruikt. De wegingsfactor is gebaseerd op het Kamer van Koophandel (KvK) bestand voor 
de profi tsector. Een van de nadelen van het gebruik van wegingsfactoren is dat deze fac-
toren er toe kunnen leiden dat de gegevens van één enkel bedrijf een zeer grote invloed 
hebben op de totale giften aan een bepaald doel of binnen een bepaalde branche. Wanneer 
er daarnaast ook nog twijfels zijn over de juistheid van de rapportage op basis van de 
bedrijfsomvang en omzet ontstaat de noodzaak de gegevens van zo’n bedrijf uit de analy-
ses te verwijderen. Dit jaar zijn op basis van deze criteria de gegevens van één bedrijf niet 
in de analyses meegenomen. Het is een bedrijf uit de autobranche met 400 medewerkers 
dat rapporteerde per medewerker € 400.000 te hebben gegeven, dit resulteert in een gift 
van ongeveer € 160 miljoen. Dit bedrag is veel hoger dan het gemiddelde bedrag dat door 
bedrijven in de autobranche wordt gegeven, namelijk € 8.400 met een maximum van 
€ 1,5 miljoen (dus na het genoemde bedrijf is het hoogste bedrag € 1,5 miljoen). Ook is het 
gerapporteerde bedrag van het betreffende bedrijf veel hoger dan het gemiddelde bedrag 
dat door bedrijven van meer dan 100 medewerkers wordt gegeven. Dit is namelijk gemid-
deld € 46.000 met een maximum van ongeveer € 6 miljoen. Het geschonken bedrag door 
het beschreven bedrijf wijkt dusdanig af van de bedragen die door de andere bedrijven in 
deze branche en met vergelijkbaar aantal medewerkers zijn gegeven dat we besloten heb-
ben de gegevens van dit bedrijf uit de steekproef te verwijderen. 
Daarnaast bleek, bij het analyseren van de gegevens, een aantal bedrijven een opvallend 
geefgedrag te rapporteren. Deze bedrijven rapporteren identieke bedragen voor sponsoring 
en giften en ook nog eens aan identieke doelen. Omdat er twijfel was over de validiteit 
van deze gegevens zijn twee mogelijke verklaringen onderzocht. Het zou zo kunnen zijn 
dat deze bedrijven geen strikt onderscheid maken tussen sponsoring en giften en zowel bij 
sponsoring als bij giften eenzelfde bedrag rapporteren terwijl dit bedrag maar één maal 
gegeven is. Dit zou dan leiden tot een overschatting van de bedragen aan sponsoring en 
giften in onze generalisatie. Een andere mogelijkheid zou zijn dat bedrijven ervoor kiezen 
het gegeven bedrag voor de helft bij sponsoring en voor de helft bij giften in te vullen. In 
dat geval zou er geen sprake zijn van een overschatting van de bedragen aan sponsoring 
en giften. Om te achterhalen welke verklaring meest waarschijnlijk was, is er een aanvul-
lend onderzoek uitgevoerd. De bedrijven waarbij deze situatie optrad zijn opnieuw bena-
derd door TNS NIPO om de twee mogelijke verklaringen te onderzoeken. De resultaten van 
deze aanvullende studie gaven aan dat ongeveer de helft van deze bedrijven geen strikt 
onderscheid in de administratie maakt tussen sponsoring en giften. Een deel van deze 
bedrijven bleek de bedragen twee keer te hebben opgevoerd, zowel bij sponsoring als bij 
giften en een paar bedrijven had het bedrag gedeeld over sponsoring en giften. Dit resul-
taat betekent dat er een overschatting van gegeven bedragen zou ontstaan als de door de 
respondenten gerapporteerde bedragen zonder correctie zouden worden gebruikt voor de 
schattingen voor de gehele populatie. De keuze om de gerapporteerde bedragen slechts 
voor de helft mee te laten tellen zou echter leiden tot een onderschatting. Naar aanleiding 
van deze aanvullende onderzoeksresultaten is besloten de gegeven bedragen voor alle 
desbetreffende bedrijven voor 0,75 mee te tellen. De resultaten in hoofdstuk 4 zijn op deze 
berekeningen gebaseerd. We geven u hier vervolgens een indicatie van de impact van deze 
keuze op de in hoofdstuk 4 gerapporteerde resultaten. In hoofdstuk 4 wordt nu een bedrag 
van € 1.302 miljoen voor sponsoring en € 392 miljoen voor giften gerapporteerd. Indien 
alle door de respondenten opgevoerde bedragen volledig zouden zijn meegeteld, zouden 
deze bedragen respectievelijk € 1.357 en € 447 miljoen bedragen. Zeker is dat dit een 
(forse) overschatting van het daadwerkelijke totaal zou zijn. Indien alle bedragen voor de 
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helft zouden zijn meegeteld, zou het totaalbedrag aan sponsoring 1.246 miljoen zijn en 
voor giften 337 miljoen. We zijn er echter ook zeker van dat dit weer een onderschatting 
van de daadwerkelijke totalen zou zijn. Wij zijn er van overtuigd dat we met onze keuze, 
op basis van het aanvullende onderzoek, tot de meest reële schatting zijn gekomen. 

4.4 Correctie gegevens bedrijvenonderzoek Geven in Nederland 2009

Tijdens de analyse van de nieuwe gegevens en na vergelijking met eerdere studies is aan 
het licht gekomen dat er bij de analyse van de gegevens van het bedrijvenonderzoek van 
Geven in Nederland 2009 helaas enkele fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn het gevolg 
van een samenloop van omstandigheden, namelijk een verandering in de methoden van 
dataverzameling (van telefonische dataverzameling naar online dataverzameling), een 
vernieuwde vragenlijst en wijziging in de samenstelling van het team van onderzoekers 
van het bedrijvenonderzoek. De juiste gegevens zijn alsnog opgenomen in de huidige rap-
portage. De belangrijkste aanpassing is het naar boven bijstellen van het totaalbedrag van 
giften en sponsoring van bedrijven van Geven in Nederland 2009. Als gevolg daarvan 
was het ook noodzakelijk een aantal wijzigingen door te voeren in de tabellen 4.1-4.4. 
Hiervan wordt ook steeds kort melding gemaakt bij de betreffende tabellen.

4.5 Vergelijken van gegevens over meerdere jaren

Er is reeds opgemerkt dat de bedragen die worden gerapporteerd schattingen zijn op basis 
van een steekproef. Het betreft echter wel een grote en representatieve steekproef en de 
methode van extrapolatie is gebruikelijk in dit soort onderzoek. Wij gaan er dan ook van 
uit – en vinden daarvoor ook aanwijzingen in ons onderzoek – dat de fl uctuaties van de 
gerapporteerde bedragen door de jaren heen daadwerkelijke fl uctuaties in het geefgedrag 
betreffen en niet veroorzaakt worden door (grote) meetfouten in het onderzoek of een 
gebrekkige kwaliteit van de steekproeven. Deels zullen de fl uctuaties in de giften en spon-
soring van de bedrijven het gevolg zijn van de economische situatie binnen het specifi eke 
bedrijf. Een bedrijf dat mensen heeft moeten ontslaan of anderszins moet bezuinigen kan 
een deel van de bezuinigingen natuurlijk ook zoeken bij giften en sponsoring. Ook kun-
nen bepaalde branches zwaarder door economische neergang worden getroffen dan 
andere. Verder kunnen belangrijke gebeurtenissen op wereldschaal (vaak natuurrampen) 
voor plotselinge toenames in giften zorgen. Resultaten van diverse vragen uit ons onder-
zoek laten dan ook zien dat fl uctuaties in geefgedrag zeer waarschijnlijk zijn. Immers, een 
grote meerderheid van de bedrijven heeft geen sponsoring- of geefbeleid en een vrijwel 
even grote groep bedrijven geeft aan niet van tevoren een maximum bedrag vast te stellen 
dat aan sponsoring of giften kan worden besteed. Dit suggereert dat bedrijven vaak een 
ad-hocbeleid voeren en gedurende het jaar besluiten aan welk doelen gegeven zal worden. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat die besluiten vaak genomen worden wanneer er om spon-
soring of giften wordt gevraagd door de buitenwereld. Ten slotte laten de longitudinale 
gegevens zien dat – met name bij giften – veel bedrijven in 2009 inderdaad een heel ander 
geefpatroon hadden dan in 2007. 
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5 Goededoelenloterijen

Er zijn in Nederland vijf landelijke, (semi)permanente kansspelvergunninghouders die hun 
opbrengst afdragen aan goede doelen: de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Lote-
rij) de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroloterij (in 2004 zijn deze drie ondergebracht 
onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.), de Stichting de Nationale Sport-
totalisator (De Lotto) en Scientifi c Games Racing B.V. De gegevens over de giften van deze 
goededoelenloterijen ontlenen we sinds 2003 aan het jaarverslag van het College van Toe-
zicht op de Kansspelen. Voor 2003 rapporteerden we de giften van de goededoelenlote-
rijen als onderdeel van de giften van geldwervende instellingen. Vanaf 2005 bevatten 
onze rapportages ook de bijdragen van de stichting ‘Samenwerkende Non-profi t Loterijen’ 
(SNL). Dit zijn de vijf grootste goededoelenorganisaties met een eigen loterij, zoals KWF 
Kankerbestrijding, De Grote Clubactie/Support, Jantje Beton, Scouting Nederland en de 
Zonnebloem. 

6 Vrijwilligerswerk

De schattingen van het vrijwilligerswerk in Nederland zijn gebaseerd op antwoorden van 
respondenten op vragen uit de module ‘vrijwilligerswerk’ in de vragenlijst (zie paragraaf 
1.1.2). De module werd als volgt ingeleid: ‘De volgende vragen gaan over betrokkenheid 
bij maatschappelijke organisaties. Veel mensen zijn betrokken bij verenigingen, clubs en 
stichtingen. Dit kan een kerk of een religieuze groep zijn, een vakbond of politieke organi-
satie, een sportclub, een zelfhulpgroep of een overheidsinstelling. Er zijn verschillende 
vormen van betrokkenheid. Mensen kunnen lid zijn, deelnemen aan activiteiten of onbe-
taald werk doen voor die organisaties.’ Het gaat dus over betrokkenheid bij organisaties. 
Ongeorganiseerde hulp aan buren, familieleden, vrienden of kennissen, die mensen soms 
ook als vrijwilligerswerk beschouwen, zijn door de inleiding uitgezonderd. De responden-
ten kregen vervolgens de vraag voorgelegd of zij als vrijwilliger op verschillende terreinen 
actief zijn bij een organisatie. Vrijwilligerswerk werd omschreven als ‘werkzaamheden 
waarvoor u geen salaris of loon ontvangt, maar eventueel wel een kleine onkostenvergoe-
ding.’ Er werden aparte vragen gesteld over vrijwilligerswerk in organisaties op het terrein 
van natuurbehoud, milieu en dierenbescherming; antwoorden op deze vragen werden later 
samengevoegd. Als ‘vrijwilligers’ worden beschouwd die respondenten die in minstens een 
van de sectoren vrijwilligerswerk rapporteren. Alle vragen over vrijwilligerswerk gaan 
over activiteiten in de afgelopen 12 maanden en gaan dus over de periode mei 2009 tot 
mei 2010. De schattingen op basis van de module over vrijwilligerswerk in Geven in 
Nederland komen sterk overeen met de schattingen van het Permanent Onderzoek Leef-
situatie (POLS) van het CBS (Van Herten 2008).

7 Special ‘Geven door vermogende Nederlanders’

Met het tweejaarlijkse Geven in Nederland-onderzoek hebben we inmiddels veel kennis 
vergaard over het geefgedrag van het gemiddelde Nederlandse huishouden, waarbij giften 
en motieven voor vrijgevigheid uitgebreid in kaart zijn gebracht. Echter, we zijn ons al 
enkele jaren bewust van het feit dat vermogende en zeer vermogende Nederlanders in dit 
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onderzoek ondervertegenwoordigd zijn. We hebben dan ook tot nu toe weinig informatie 
over het geefgedrag en de motieven voor vrijgevigheid van vermogenden. Deze special 
poogt deze leemte op te vullen.

7.1 Procedure en steekproef

De basis van de steekproef is de ‘Miljonairs Database’ van Elite Research, samengesteld 
door Jos van Hezewijk (Elite Miljonairs). Deze database bevat 120.000 adressen van ver-
mogende huishoudens in Nederland. Elite Research selecteert de vermogende huishoudens 
voor deze database op basis van openbare informatie over onder andere topmanagers, 
ondernemers en nalatenschappen. De database is redelijk representatief voor de miljonairs 
in Nederland. De gegevens in de Miljonairs Database zijn in 2009 vergeleken met de data-
base van klanten van een grote bank. Uit deze vergelijking bleek dat 60% van de door de 
bank geïdentifi ceerde vermogenden in de Miljonairs Database zijn opgenomen.
In juni 2010 heeft de werkgroep Filantropische Studies een aselecte steekproef van 10.000 
adressen uit de Miljonairs Database getrokken. De werkgroep heeft aan deze adressen een 
brief gestuurd waarin zij een onderzoek naar geefgedrag introduceerde. In deze brief werd 
de opzet van het onderzoek uitgelegd en de brief bevatte tevens een link naar een website 
waar de vragenlijst over geefgedrag online kon worden ingevuld door de respondenten. 
Een week later ontvingen alle 10.000 huishoudens dezelfde vragenlijst met een antwoord-
envelop via de post. Twee weken later ontvingen de adressen een herinnering deel te 
nemen aan de studie. 
Uiteindelijk hebben we 1.342 ingevulde vragenlijsten ontvangen, waarvan er 358 online 
werden ingevuld. Van de ingevulde vragenlijsten bleken er 126 incompleet, wat de onder-
zoekspopulatie tot 1.216 respondenten reduceerde. Dit houdt in dat de respons onder de 
benaderde groep van 10.000 huishoudens 12% is. De personen die de vragenlijst online 
hebben ingevuld zijn iets ouder (70 jaar tegenover 63 jaar) en hebben wat lagere gemid-
delde bedragen gedoneerd (€ 2.312 tegenover € 2.665) dan degenen die de vragenlijst 
schriftelijk hebben ingevuld. Verder onderzoek moet duidelijk maken of er mogelijk meer 
verschillen zijn tussen beide manieren van invullen en of dit van invloed is op de resulta-
ten van het onderzoek. 
Naast de complete vragenlijst is er ook een korte vragenlijst gestuurd als herinnering. 
Deze vragenlijst bevatte naast twee vragen over geefgedrag (gegeven in 2009 ja of nee, en 
zo ja, met welk bedrag) drie vragen over relevante achtergrondkenmerken (onderwijsni-
veau, religiositeit en leeftijd). In totaal zijn er 978 van deze verkorte vragenlijsten terug-
gestuurd. Dit aantal komt bovenop de 1.216 uitgebreide interviews die ontvangen zijn. 
Geen van de respondenten heeft beide vragenlijsten ingestuurd. De respondenten die de 
korte vragenlijsten hebben ingevuld zijn niet meegenomen in de analyses voor de special. 

7.2 Vermogen

Er is in de vragenlijst zowel gevraagd naar het besteedbaar huishoudinkomen van de res-
pondenten, alsook naar de omvang van hun vermogen. Het huishoudinkomen is het totaal 
van de inkomsten uit loon, winst en inkomen uit vermogen vermeerderd met ontvangen 
uitkeringen en andere toelagen, en verminderd met de betaalde premies en belastingen 
(CBS 2010). Het vermogen is exclusief de waarde van de eigen woning. Om de response zo 
hoog mogelijk te houden, konden de respondenten kiezen uit elf categorieën. In het geval 
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van netto maandinkomen varieerden deze categorieën van minder dan € 1.000 tot meer 
dan € 50.000. In het geval van het totale vermogen liepen de categorieën van minder dan 
€ 50.000 tot meer dan € 25 miljoen.
Als selectiecriteria voor de analyses in de special over vermogenden is een ondergrens van 
€ 60.000 netto aan bezit in 2010 genomen. Dit jaarinkomen is berekend op basis van de 
omvang van het vermogen samen met het besteedbaar huishoudinkomen. Deze selectie 
reduceert de totale groep respondenten van 1.216 tot 1.116. Van deze 1.116 respondenten 
heeft 40% een netto huishoudinkomen van minimaal € 100.000 per jaar. De hoogte van 
het vermogen onder alle respondenten bedroeg in 2010 gemiddeld € 1,4 miljoen. Op basis 
van de omvang van het vermogen samen met het besteedbaar huishoudinkomen heeft iets 
minder dan de helft (47%) van de respondenten in 2010 een bezit van € 500.000 netto. 
Ruim een tiende van de respondenten (13%) heeft in 2010 beschikking over minimaal € 2 
miljoen.

7.3 Vragenlijst en verkennende studie

De vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de huishoudensstudie van het Geven in Neder-
land-onderzoek (zie paragraaf 1.1.2). Aan de vragenlijst zijn enkele extra vragen toege-
voegd afkomstig uit het onderzoek naar het geefgedrag onder Amerikaanse vermogenden, 
uitgevoerd door het ‘Center on Philanthrophy’ van Indiana University in de Verenigde 
Staten. Deze zogenaamde ‘High Net Worth Study’ wordt sinds 2006 om de twee jaar afge-
nomen (Center on Philanthropy 2010). Additionele vragen gaan onder meer over de 
samenstelling van het vermogen en over geefgedrag aan goede doelen anders dan aan de 
traditionele goededoelenorganisaties. Ook is de respondenten gevraagd in hoeverre men 
het er mee eens is dat rijken een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de maat-
schappij.
Om een idee krijgen van de problemen die bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek 
kunnen ontstaan, is er in november 2009 een verkennende studie gehouden onder een 
kleine groep vermogenden. Hiervoor zijn 500 huishoudens aangeschreven, afkomstig uit 
dezelfde Miljonairs Database. Uiteindelijk zijn er 94 ingevulde vragenlijsten ontvangen, 
waarvan 31 online ingevuld en 63 schriftelijk. Op basis van deze gegevens is een eerste 
rapport geschreven dat is verschenen in april 2010. Dit rapport vormt de basis voor de 
special in dit boek (Wiepking, Bekkers & Janssen 2010).

7.4 Representativiteit

We vergelijken de respondenten uit de vermogendenstudie met de respondenten uit het 
reguliere Geven in Nederland-onderzoek, waarover in hoofdstuk 1 verslag wordt gedaan. 
Hoewel het aantal respondenten (n=1.116) groot genoeg is om uitspraken te kunnen doen 
over hun geefgedrag, is er nog niet gecontroleerd of deze groep respondenten daadwerke-
lijk een representatieve afspiegeling vormt van alle vermogende huishoudens in Neder-
land. Hiervoor hebben we gegevens nodig over bepaalde sociaaldemografi sche kenmerken 
(zoals leeftijd en opleidingsniveau) die de groep vermogende huishoudens in Nederland 
typeert. Er zijn dus nog geen totaalbedragen gegeneraliseerd, zoals bij de autochtone en 
allochtone huishoudens. Op basis van gegevens van de Belastingdienst zal het op termijn 
mogelijk zijn de informatie over de vermogenden te integreren in de schattingen over 
geefgedrag onder de totale Nederlandse bevolking.
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Waar de meting onder de niet-vermogende autochtone en allochtone huishoudens repre-
sentatief is voor de Nederlandse bevolking, is de groep vermogenden gemiddeld ouder (65 
tegenover 45 jaar) en religieuzer (47% tegenover 33%) dan de respondenten uit de repre-
sentatieve meting. Dit zijn twee factoren die het geefgedrag positief beïnvloeden (Bekkers 
& Wiepking 2010). Bovendien zijn mannen in het vermogendenonderzoek sterk oververte-
genwoordigd (70%). Uit eerder onderzoek blijkt dat zij gemiddeld hogere bedragen geven 
dan vrouwen (Bekkers & Wiepking 2010). Dit bemoeilijkt een vergelijking van de vermo-
genden met de niet-vermogende gever. Omdat er echter nog geen gebruik is gemaakt van 
gegevens over de basiskenmerken van de samenstelling van de groep van de vermogende 
huishoudens in Nederland, is het op dit moment nog niet mogelijk deze steekproef door 
weging ‘recht te trekken’. 

8 Special ‘Wie is de niet-westerse allochtone gever?’

Sinds Geven in Nederland 2007 brengen we tweejaarlijks het geefgedrag van niet-westerse 
allochtonen in Nederland in kaart. In de special van dit jaar worden de niet-westerse 
allochtonen die geven aan goede doelen in Nederland op essentiële kenmerken beschre-
ven. We gebruikten multipele OLS om de kenmerken en logistische regressie analyses om 
de relatie tussen deze kenmerken en de kans van geven en hoogte van de giften te toetsen. 
De resultaten van deze analyses zijn betrouwbaarder wanneer er een groter aantal respon-
denten in de analyse wordt betrokken, daarom hebben we de gegevens van Geven in 
Nederland 2009 en de huidige studie (2011) samengevoegd. Het samenvoegen van de twee 
studies resulteerde in een toename van het aantal respondenten van 495 (databestand 
2011) tot 1.393 (samengevoegd databestand 2009 en 2011). Meer informatie over de immi-
grantenstudie 2011 (GINIS) treft u aan in paragraaf 1 van deze methodologische verant-
woording. 
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