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Inleiding 

In de Nederlandse samenleving leven meer dan drie miljoen allochtonen.
1
 Dit aantal zal in de nabije 

toekomst blijven stijgen (CBS 2006). Toch heeft er nog nauwelijks onderzoek plaatsgevonden naar het 

geefgedrag onder allochtonen. Er is een enkel artikel te vinden waarin een eerste kennismaking met 

internationale literatuur omtrent geefgedrag van allochtonen is te vinden (Belhaj & Schuyt 2002). In 

het tweejaarlijkse Geven in Nederland-onderzoek (GIN) is in 2007 voor het eerst het geefgedrag van 

allochtonen onderzocht (Egelie & Schuyt 2007). Dit hoofdstuk geeft nadere analyses van de gegevens 

die in GIN. 

Het gebrek aan aandacht voor geefgedrag onder allochtonen is verklaarbaar vanuit de 

geschiedenis van de filantropie. Daarin heeft de nadruk vaak gelegen bij het geefgedrag van blanke 

elitaire burgers. Het beeld dat in het verleden bestond van leden van etnische minderheden was 

tegengesteld hieraan; etnische minderheden werden slechts als ontvangers van filantropisch geld 

beschouwd (Smith e.a. 1999:1). De laatste jaren is echter steeds duidelijker geworden dat ook etnische 

minderheden aan filantropie doen. Uit de GIN-gegevens blijkt dat er behoorlijke bedragen omgaan in 

deze groep (Egelie & Schuyt 2007). Het geefgedrag van etnische minderheden bestaat niet alleen uit 

giften aan maatschappelijke organisaties, maar ook uit remittances, giften van geld en goederen 

bestemd voor onder andere familie en kennissen of vrienden in het land van herkomst.  

In de huidige bijdrage gaan we nader in op de verschillen in geefgedrag tussen etnische 

minderheden in Nederland, te weten Turken, Surinamers, Antillianen (inclusief Arubanen), 

Marokkanen, Somaliërs en Ghanezen. Een groot deel van de niet-westerse allochtonen in Nederland 

behoort tot één van deze zes groepen. We kunnen daarom met de GIN-gegevens een eerste uitspraak 

doen over het geefgedrag onder een substantieel deel van de minderheden in Nederland. Onze 

probleemstelling bestaat uit twee vragen: 

(1) Wat zijn de verschillen in geefgedrag tussen zes etnische minderheden in Nederland: 

Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen, Somaliërs en Ghanezen? 

(2) Hoe kunnen verschillen in geefgedrag tussen deze groepen worden verklaard?  

De zes groepen verschillen onderling in hun cultuur, immigratiegeschiedenis, sociaal-

economische positie en de mate van sociale integratie. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaren 

waarom etnische minderheden verschillen in geefgedrag. We beschrijven kort de migratiemotieven, de 

sociaal-economische positie, en de sociale integratie van minderheden in Nederland. 

 

Migratiemotieven 

De zes onderzochte etnische minderheden verschillen sterk in hun migratiemotieven. Vanaf de 

jaren zestig werden in landen rondom de Middellandse Zee actief gastarbeiders geworven voor het 

                                                 
1
 We gebruiken in deze bijdrage het begrip ‘allochtoon’ zoals dat door het CBS is gedefinieerd; minstens één van 

de ouders van de respondent is in het buitenland geboren. Onze conclusies hebben alleen op de door ons 

onderzochte groepen allochtonen betrekking, tenzij expliciet anders wordt aangegeven. 



 3 

verrichten van zwaar, ongezond en/of slecht betaald werk. Turken en Marokkanen kwamen om deze 

reden vooral vanaf die periode naar Nederland. In de jaren zeventig arriveerden ook veel Surinamers 

in Nederland. In eerste instantie waren dat vooral studenten en beroepskrachten, maar rond de 

onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werd deze groep meer divers (Strouken 2006). Daarna 

zorgden de militaire machtsovername in 1980 en de decembermoorden (1982) voor een grotere 

toestroom (Van der Meer 2004:39). Velen kwamen naar het land van de voormalige bezetter om een 

beter economisch bestaan op te bouwen. Dit geldt ook voor Antillianen; ook zij kwamen met 

economische migratiemotieven naar Nederland. De achtergrond van migratie vanuit Somalië ligt in de 

onrustige situatie in het land vanaf de jaren tachtig. Somaliërs in Nederland zijn in de meeste gevallen 

asielvluchtelingen. Voor Ghanezen geldt in de regel eenzelfde motief. Weinigen slagen er echter in om 

in Nederland asiel te krijgen omdat Ghana door de IND niet als een onveilig land wordt beschouwd. 

Als gevolg hiervan verblijven veel Ghanezen illegaal in Nederland (‘t Hart, Lucassen & Schmal 

1996:81).  

 

Sociaal-economische positie 

De sociaal-economische positie van etnische minderheden in Nederland is divers. Gegevens 

van het CBS laten zien dat het gemiddelde inkomen per huishouden onder Surinamers hoger is dan 

onder Antillianen, die weer een hoger inkomen hebben dan Turken; zij hebben op hun beurt weer een 

hoger inkomen dan Marokkanen (CBS 2007). Over Ghanezen en Somaliërs zijn geen cijfers bekend. 

We zien dezelfde volgorde terug in het percentage met een stabiele arbeidsmarktpositie (werknemers 

met een vast dienstverband en zelfstandig ondernemers van wie de onderneming één jaar of langer 

bestaat; Dagevos & Gesthuizen 2005). Het percentage 20-34 jarigen met een startkwalificatie is ook 

een relevante indicator. Surinamers en Antillianen scoren hier hoger dan Ghanezen; dan volgen 

Marokkanen, en tenslotte Turken (SCP/WODC/CBS 2005). 

Uit onderzoek in zowel Nederland (Wiepking 2004) als in andere landen (Havens, O’Herlihy 

& Schervish 2006) is bekend dat huishoudens met lagere of onzekere inkomens en personen zonder 

betaald werk minder geven aan goede doelen. Osili & Du (2005) stellen dat iets meer dan één vijfde 

van het verschil in giften tussen immigranten en in de VS geboren burgers toe te schrijven is aan het 

lagere huishoudinkomen van  immigranten. Verschillen in opleiding vormen een tweede belangrijke 

verklaring. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de giften aan maatschappelijke organisaties 

(Bekkers 2006). Een lager opleidingsniveau beperkt de kansen op de arbeidsmarkt, waardoor de 

toekomstige inkomenspositie onzekerder wordt. In het onderzoek van Osili & Du (2005) verklaart het 

lagere opleidingsniveau van immigranten ongeveer één derde van de verschillen in geefgedrag met 

native Americans. 

In het bovenstaande Amerikaanse onderzoek gaat het steeds over verschillen tussen 

‘autochtone’ Amerikanen en ‘allochtone’ immigranten. In ons onderzoek gaat het over verschillen in 

geefgedrag tussen etnische minderheden in Nederland. Er is ons geen onderzoek bekend naar 
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verschillen tussen etnische minderheden in het buitenland. De argumenten uit het Amerikaanse 

onderzoek zijn echter ook in ons onderzoek van toepassing. Gezien de variatie in inkomen tussen de 

verschillende etnische minderheidsgroepen in Nederland kan verwacht worden dat Surinamers en 

Antillianen het meest zullen geven, gevolgd door de Turken en de Marokkanen. Naar aanleiding van 

de cijfers over startkwalificaties van het SCP zou de volgorde van de laatste twee echter ook 

omgekeerd kunnen zijn, waarbij Somaliërs daar wellicht nog boven zitten.  

Voor geldzending liggen de zaken anders. Immigranten die geld overmaken naar het land van 

herkomst hebben in de regel banen met een lage sociale status en verdienen daardoor relatief weinig. 

Immigranten uit Suriname, de Nederlandse Antillen, Marokko en Turkije die zich in Nederland 

vestigden om geld te verdienen hadden meestal geen (in Nederland erkende) diploma’s die toegang 

geven tot banen met een hogere status. Veel immigranten kwamen juist in de jaren ’60 en ‘70 als 

gastarbeiders naar Nederland om tekorten aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te vangen. De 

belangrijkste sociaal-economische factor die bepaalt in welke mate minderheden aan geldzending 

doen is wellicht niet zozeer de hoogte van het inkomen, maar het hebben van werk. Werklozen en 

arbeidsongeschikten zullen na aftrek van de kosten voor levensonderhoud in Nederland niet veel 

overhouden om naar het land van herkomst te sturen. 

 

Sociale integratie 

De mate van sociale integratie is een belangrijke factor voor giften en geldzending. Het gaat 

dan om twee vormen van integratie: integratie in de eigen etnische groep en integratie in de 

Nederlandse samenleving. Hoe sterker de integratie in de eigen etnische groep, hoe groter de kans dat 

mensen aan geldzending doen en geld geven aan maatschappelijke organisaties binnen de eigen 

etnische groep, zoals zelforganisaties en de moskee of tempel. Hoe sterker de integratie in de 

Nederlandse samenleving, hoe groter de betrokkenheid bij de reguliere goede doelen zoals de KWF 

Kankerbestrijding. 

Contacten met leden van andere etnische groepen in de vrije tijd en huwelijken met leden van 

andere etnische groepen zijn goede indicatoren voor de mate van integratie in de Nederlandse 

samenleving. Zij wijzen op wederzijdse acceptatie tussen verschillende etnische groepen. Een gebrek 

aan contact met autochtonen en leden van andere etnische minderheden duiden juist op een hoge mate 

van integratie in de eigen etnische groep. Antillianen hebben het vaakst contact met autochtone 

Nederlanders in hun vrije tijd, gevolgd door Surinamers (Weijters & Scheepers 2003; Gijsberts & 

Dagevos 2005). Turken hebben veel minder vaak contacten met autochtone Nederlanders in hun vrije 

tijd; Marokkanen het minst. Huwelijken van mannen uit minderheden met autochtonen komen veel 

vaker voor onder Antillianen en Surinamers dan onder Marokkanen en Turken (Kalmijn & Van 

Tubergen 2007). Op basis van deze indicatoren kunnen we vaststellen dat Marokkanen het sterkst 

geïntegreerd zijn in de eigen groep, op de voet gevolgd door Turken, en op enige afstand gevolgd door 
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Surinamers en Antillianen. Op grond van deze rangorde kan worden verwacht dat Antilianen het minst 

vaak aan geldzending doen en er het minst aan besteden en Turken en Marokkanen het meest.  

Een andere belangrijke indicator voor de mate van integratie in de Nederlandse samenleving is 

de mate waarin etnische minderheidsgroepen willen remigreren naar het land van herkomst. Dit 

bepaalt immers een deel van het toekomstperspectief van migranten. Migranten die hun toekomst in 

het herkomstland zien liggen zullen zich sterker verbonden voelen met het herkomstland en minder 

investeren in binding met Nederland. Uit een onderzoek van de IKON blijkt dat 39% van de 

Marokkanen en 32% van de Turken zegt te willen remigreren. Bij de Ghanezen en de Somaliërs liggen 

deze percentages hoger; respectievelijk 55% en 67% (IKON 2003). Een groot deel van de 

Marokkanen en de Turken zien hun toekomst in Nederland; Ghanezen en Somaliërs beduidend 

minder. Het niet-vrijwillig verlaten van hun land zal bij Somaliërs hierin een grote rol spelen. Op 

grond van deze indicator verwachten we dat Somaliërs het meest aan geldzending zullen doen van de 

onderzochte groepen, en gevolgd worden door respectievelijk Ghanezen, Marokkanen en Turken. 

Onder migranten is de mate van binding met het bestemmingsland (Nederland) afhankelijk 

van de lengte van de periode waarin zij zich in het bestemmingsland bevinden. Doorgaans neemt de 

mate van binding met het bestemmingsland toe naarmate de tijd verstrijkt, en de binding met het 

herkomstland af. Dit wordt de assimilatie-hypothese genoemd. We zien deze hypothese terug in een 

publicatie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken: “Vervagen van familiecontacten na 

langdurig verblijf in het gastland leidt in de Nederlandse situatie vaak tot het sterk verminderen van 

‘remittances’.” (2005:50). 

Voorzover binding met het herkomstland en binding met het bestemmingsland (Nederland) 

communicerende vaten zijn, kan worden verwacht dat de volgorde van etnische minderheden in 

Nederland in de mate waarin zij aan filantropie doen omgekeerd is aan de volgorde waarin zij aan 

geldzending doen. Smith et al. (1999:153) stellen dan ook dat naarmate een etnische minderheidsgroep 

langer in de VS leeft, zij meer de Amerikaanse manier van leven gaat overnemen en meer aan 

(conventionele) filantropie gaat doen. Een dergelijk patroon wordt in de VS inderdaad gevonden door 

Osili & Du (2005). Zij vinden op individueel niveau bovendien dat giften toenemen met verblijfsduur 

in de VS. 

We verwachten ook voor etnische minderheden in Nederland dit patroon te zien; naarmate 

migranten langer in Nederland verblijven, zal de waarde van het geld en de goederen die zij naar hun 

land van herkomst sturen afnemen, en de giften aan algemene maatschappelijke doelen in Nederland 

toenemen. Volgens deze hypothese zouden Turken en Marokkanen juist minder aan geldzending en 

meer aan filantropie moeten doen dan Surinamers en Antillianen. Van de onderzochte etnische 

groepen zijn zij immers het langst in Nederland.  

De assimilatie-hypothese voorspelt niet alleen verschillen tussen etnische minderheden, maar 

ook verschillen tussen generaties binnen deze groepen. Migranten van de eerste generatie zullen een 

sterkere binding met het herkomstland hebben dan migranten van de tweede (of derde) generatie, en 
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daardoor meer aan geldzending doen. Jongere generaties daarentegen zouden een breder beeld hebben 

van een gemeenschap en zich sterker verbonden voelen met Nederland (Van der Meer 2004:2). Deze 

laatste groep zal minder aan geldzending besteden en meer geld aan algemene maatschappelijke 

doelen geven.  

De mate van sociale integratie van de zes onderzochte etnische minderheden, en daardoor ook 

het geefgedrag, wordt ook beïnvloed door de rol van het geloof binnen verschillende etnische groepen 

(Smith e.a.1999:xi). Hoewel alle wereldreligies geefgedrag aanmoedigen (Wuthnow 1991), heeft elke 

religie haar specifieke voorschriften aangaande het geven aan anderen. In de Islam, waarin de zakat 

één van de vijf pijlers van het geloof vormt, wordt bijvoorbeeld benadrukt dat giften in eerste instantie 

aan geloofsgenoten toe moeten komen (Alterman & Hunter 2004; Kochuyt, 2008). Binnen de Islam 

bestaan daarnaast nog verschillen tussen de Soennitische en de Sjiietische stroming (Benthall 1999: 

39). In het Christendom wordt vaak onder verwijzing naar de parabel van de barmhartige Samaritaan 

benadrukt dat dienstbaarheid niet alleen aan geloofsgenoten ten goede moet komen maar ook aan 

vreemdelingen (Wuthnow 1991). Volgens de integratietheorie van Durkheim, die eerder is toegepast 

om verschillen tussen religieuze groepen in Nederland te verklaren (Bekkers, 2002, 2003), verhoogt 

integratie in religieuze groepen die hun leden voorschrijven te geven de mate waarin zij daadwerkelijk 

geven. We verwachten dus dat etnische groepen waarin meer mensen lid zijn van religieuze groepen 

meer aan filantropie en geldzending doen.  

Onder autochtonen in Nederland vormt de ontkerkelijking een mogelijke bedreiging van de 

toekomst van de filantropie (zie hiervoor de bijdrage van Bekkers elders in deze bundel). Het proces 

van secularisatie heeft zich nog niet zo sterk doorgezet onder minderheden als onder autochtonen. 

Onder autochtone Nederlanders komt kerklidmaatschap veel minder voor dan onder minderheden. 

Surinamers en Antillianen lijken in dit opzicht meer op Nederlanders dan Marokkanen en Turken, die 

zichzelf vrijwel allemaal als Moslim beschouwen. Dit betekent echter niet dat zij ook allemaal 

geregeld de moskee bezoeken. Een onderzoek onder allochtonen in Rotterdam (Van Daal 2001) laat 

zien dat minderheden van de tweede generatie veel minder sterk betrokken zijn bij religieuze 

organisaties dan minderheden van de eerste generatie. We zouden hieruit kunnen concluderen dat de 

binding met de eigen religieuze groep af neemt naarmate de binding met Nederland sterker wordt. Van 

Tubergen (2003:348) concludeert in zijn artikel over religiositeit onder minderheden: “factoren die 

integratie in de meer seculiere Nederlandse samenleving bevorderen, leiden tot afnemende 

religiositeit. Een hogere opleiding en de wens te willen blijven in de Nederlandse samenleving hebben 

een duidelijk negatieve invloed op religieus geloof en het bijwonen van religieuze bijeenkomsten.” 

We verwachten dat we de verschillen tussen etnische minderheden in geldzending en giften 

aan algemeen nut beogende doelen in Nederland voor een groot gedeelte kunnen verklaren met de 

bovenstaande hypothesen. In vier studies uit de VS (O’Neill & Roberts 2000; Osili & Du 2005; 

Rooney et al. 2005; Mesch et al. 2006) verminderen de verschillen in geefgedrag tussen blanke 

Amerikanen en andere etnische groepen als er rekening wordt gehouden met verschillen in inkomen, 
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opleiding en immigratiestatus op geefgedrag. Ons onderzoek gaat nog een bescheiden stap verder dan 

het voorgaande Amerikaanse onderzoek door bovendien rekening te houden met de mate van binding 

met het land van herkomst.  

 

Data en Methode 

Eerder onderzoek naar geefgedrag door minderheden heeft duidelijk laten zien dat het van 

belang is om in de opzet van onderzoek rekening te houden met taalbarrières en culturele verschillen 

in interpretatie van termen. In de VS bleek een woord als liefdadigheid (‘charity’), dat vaak in 

onderzoek naar filantropie wordt gebruikt, negatieve bijbetekenissen te hebben (Smith e.a. 1999:6). In 

Nederland is ‘het goede doel’ een gangbaar begrip. Maar het is de vraag in hoeverre het een bekend 

begrip is onder etnische minderheden. De mate waarin onder minderheden aan filantropie wordt 

gedaan is moeilijk meetbaar met eenvoudige meetinstrumenten waarin het begrip van deze termen 

verondersteld is.  

Daarnaast is van belang dat in onderzoek naar geefgedrag van etnische minderheden 

filantropie niet alleen wordt gemeten door “… de bijdragen te tellen aan formele organisaties met een 

gemeenschappelijk nut…”(Schuyt 2002:105). Het geven door allochtonen verschilt hiervan aangezien 

het geefgedrag zich voornamelijk afspeelt tussen familieleden en de gemeenschap. Het is voor leden 

van een etnische minderheid niet vanzelfsprekend om te doneren aan organisaties terwijl in de eigen 

gemeenschap hulp nodig is. Aangezien etnische filantropie eerder kan worden beschouwd als 

“philantrophy among friends” dan als “philanthropy among strangers”, zoals in de conventionele 

definitie van filantropie (Burnette 2002:4), moeten ook geldzendingen naar het land van herkomst en 

giften aan de eigen familie of gemeenschap gemeten worden. Dat is precies wat we in dit onderzoek 

hebben geprobeerd. 

 

Onderzoek 

Methode  

De gegevens die we in ons onderzoek gebruiken zijn in de periode eind september tot medio 

november 2006 verzameld door Foquz Etnomarketing, een bureau gespecialiseerd in marktonderzoek 

onder minderheden. De in totaal 917 respondenten zijn grotendeels geworven op straat (66,5%); in 

enkele gevallen ook op andere plekken waar allochtonen samenkomen zoals in de moskee/kerk 

(2,5%). De meeste interviews zijn in de grote steden afgenomen (28,0% in Amsterdam, 19,8% in 

Rotterdam, 11,5% in Den Haag) maar tevens in steden met grote concentraties allochtonen zoals 

Almere (9,1%) en Tilburg (9,7%). De vragenlijsten waren in het Nederlands opgesteld. De enquêteurs 

waren uit dezelfde etnische groepen afkomstig als de beoogde doelgroepen om bij eventuele 

taalproblemen toelichting te kunnen geven.  
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Deelnemers 

De respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn door de interviewers 

geselecteerd op de aspecten leeftijd, geslacht en of de persoon in kwestie voldeed aan de criteria van 

het CBS aangaande de definitie van allochtoon. Daarbij was het van belang dat de respondenten de 

Turkse, Surinaamse, Marokkaanse, Antiliaanse/Arubaanse, Somalische of Ghanese etniciteit bezaten. 

De keuze voor deze zes etniciteiten is eerder gevormd door de organisatie die dit veldonderzoek heeft 

gefinancierd, de NCDO. De zes etniciteiten zijn namelijk in eerder onderzoek (Consumentenbond 

2005) ondervraagd naar de manier van geld versturen naar het buitenland. Dit onderzoek heeft 

gedeeltelijk als vervolgonderzoek gefungeerd. In de werving van respondenten is gestreefd naar 

ongeveer 150 personen van elke etniciteit met daarin een gelijke verdeling van mannen en vrouwen, 

en een gelijke verdeling van personen onder en boven de 35 jaar.  

 

Vragenlijst 

De vragenlijst is op basis van eerdere onderzoek (GIN 2005, Consumentenbond 2005) 

samengesteld, waaruit zoveel als mogelijk dezelfde formuleringen zijn gebruikt.  

Giften aan goede doelen  zijn gemeten met een vragenlijst gebaseerd op de reguliere ‘Geven 

in Nederland’-module. In de inleiding werd het begrip ‘goede doelen’ omschreven als “organisaties 

die zich inzetten voor de samenleving. Dit kan zowel in Nederland zijn als ergens anders in de wereld. 

Voorbeelden waar deze organisaties zich voor kunnen inzetten zijn religie (moskee, kerk), 

gezondheid, internationale hulp, milieu (natuur en dieren), onderwijs en onderzoek (scholen, 

universiteiten), cultuur (radio, tv, dansgezelschappen), sporten en andere sociale en maatschappelijke 

doelen (kinderen, vrouwen).” Vervolgens liep de interviewer een lijst van 27 manieren langs waarop 

mensen kunnen geven. Dit was dezelfde lijst die in GIN 2007 is gebruikt, aangevuld met “Een donatie 

i.v.m. religie (ramadan, renteschenking, zakaat, sadaqa e.d.)” en “Na aangesproken te zijn door een 

vriend of kennis om voor een goed doel te doneren”. Deze manieren van geven zijn ingevoegd omdat 

zij naar verwachting regelmatig gebruikt worden onder etnische minderheden (Egelie, 2006) 

Vervolgens werd de vraag gesteld: “Kunt u aangeven of u heeft gegeven aan de volgende soorten 

doelen en zo ja welk bedrag aan geld en/of goederen dit ongeveer is geweest?” en liep de interviewer 

10 soorten doelen langs (zie bijlage 1). De indeling is overgenomen uit GIN 2007, maar de genoemde 

voorbeelden van organisaties zijn soms aangepast. Alle genoemde bedragen werden opgeteld tot de 

variabele ‘totaalbedrag aan giften in het afgelopen jaar’. 

Remittances. De interviewer las een inleiding voor, waarin werd gesproken over ‘geld 

overmaken naar het buitenland […] bijvoorbeeld door middel van een bank of money transfer, via 

belwinkels, reisbureaus en andere winkels, via de moskee of kerk, per post, geld meegeven aan een 

familielid of vriend, zelf het geld meenemen tijdens de vakantie, of uw bankpas met pincode aan 

iemand in het buitenland geven’. Vervolgens stelde de interviewer de vraag of de respondent ‘de 

laatste 12 maanden regelmatig geld en/of goederen’ heeft gestuurd naar het buitenland, zo ja naar welk 
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land, en voor wie hoeveel geld bestemd was (familie, vrienden, geloofsverwanten, dorps-

/stadsgenoten, clan/stam, zakelijke contacten, anderen). Alle genoemde bedragen werden opgeteld tot 

de variabele ‘totaalbedrag aan geldzending in het afgelopen jaar’. Nota bene: we spreken in de tekst 

steeds van geldzending, maar daarin is ook de waarde van verstuurde goederen meegeteld. 

Etniciteit. Om te bepalen of een respondent allochtoon was is de CBS-norm aangehouden: 

tenminste één ouder moet in het buitenland geboren zijn. De etniciteit wordt in eerste instantie bepaald 

aan de hand van het geboorteland van de moeder, waarbij zeven landen zijn onderscheiden: (1) 

Turkije, (2) Marokko, (3) Suriname, (4) Antillen, (5) Ghana, (6) Somalië en (7) Nederland. Wanneer 

de moeder in Nederland is geboren, bepaalt het geboorteland van de vader de etniciteit. Volgens deze 

normen is de etniciteit van 17,7% van de respondenten Turks, van 15,7% Marokkaans, van 17,7% 

Surinaams, van 16,2% Antilliaans, van 15% Ghanees, en van 17,7% Somalisch. 

Indicatoren van sociaal-economische positie, binding met herkomstland en de eigen etnische 

groep. In de vragenlijst hebben we een serie indicatoren beschikbaar van de sociaal-economische 

positie: het onderwijsniveau, de voornaamste bron van inkomsten, en de hoogte van het inkomen. De 

meting van deze indicatoren is beschreven in de bijlage. Als indicatoren voor de mate van binding met 

het herkomstland hebben we de volgende variabelen gemeten: eigen verblijfsduur in Nederland, of de 

ouders in het buitenland verblijven, verblijfsduur van ouders in Nederland, en of de respondent zelf in 

Nederland geboren is (‘tweede generatie’). Tenslotte hebben we als indicatoren van de mate van 

binding met de eigen etnische groep metingen van het lidmaatschap van religieuze groepen, het aantal 

kinderen, en de omvang van het huishouden beschikbaar. Ook deze metingen staan beschreven in de 

bijlage. 

Opzet regressie-analyses. In een serie regressie-analyses hebben we geprobeerd de verschillen 

tussen etnische minderheidsgroepen te verklaren in de kans waarin zij aan filantropie en geldzending 

doen en de hoeveelheid geld die zij hieraan besteden. Dit hebben we gedaan door de verschillen tussen 

etnische groepen te schatten en stapsgewijs rekening te houden met steeds meer kenmerken van 

respondenten die deze verschillen zouden kunnen verklaren. In een eerste stap schatten we het ‘bruto’-

verschil tussen respondenten met een Antilliaanse achtergrond en respondenten van de andere 

onderzochte etnische groepen. In dit model wordt ook het effect van een etnisch gemengde 

achtergrond geschat. In een tweede stap houden we vervolgens rekening met leeftijd, geslacht, en 

indicatoren van de sociaal-economische positie. In een derde stap houden we rekening met indicatoren 

van de binding met het herkomstland. In een vierde stap tenslotte houden we rekening met indicatoren 

van de mate van binding met de eigen etnische groep. Door in elk van deze stappen de verschillen 

tussen etnische groepen te bezien kunnen we nagaan in hoeverre zij door verschillen in sociaal-

economische positie, binding met het herkomstland en binding met de eigen etnische groep. Als de 

verschillen kleiner worden is dat een aanwijzing dat de verschillen veroorzaakt worden door de 

variabelen die zijn toegevoegd. 
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Resultaten 

 

Verschillen tussen etnische minderheden in giften en geldzending 

Zoals in tabel 1 zichtbaar is verschillen etnische minderheden niet erg sterk in de kans om te 

geven aan maatschappelijke organisaties. Antillianen geven het minst vaak (55,7%). Surinamers geven 

het vaakst, op de voet gevolgd door Turken en Marokkanen. Somaliërs en Ghanezen vormen een 

middengroep. Het percentage respondenten dat geld en/of goederen naar het buitenland verstuurt ligt 

in alle groepen lager dan het percentage dat geld geeft aan maatschappelijke organisaties. Vooral 

Turken, Marokkanen en Ghanezen zeggen aan geldzending te doen (respectievelijk 44,7%, 46,5% en 

41,3%). In de overige groepen is het aantal respondenten dat geld en/of goederen verstuurt minder 

hoog; onder Antilianen zegt slechts 19,9% dat regelmatig gedaan te hebben in het afgelopen jaar. 

Somaliërs (29,0%) en Surinamers (27,3%) vormen de middengroep; bijna eenderde van deze etnische 

minderheden stuurt wel eens geld of goederen naar het land van herkomst. Informatief is ook dat de 

waarde van het geld en/of de goederen die naar het land van herkomst wordt gestuurd vele malen 

hoger ligt dan de bedragen die aan goede doelen worden gegeven. Voor Antillianen is de verhouding 

één staat tot drie; voor Turken één staat tot zes. Als degenen die niet aan geldzending en giften doen 

buiten beschouwing gelaten worden zijn de verschillen kleiner. Dan is de verhouding in alle groepen 

ongeveer één staat tot negen, behalve onder Surinamers en Somaliërs (één staat tot zes).  

  

TABEL 1 ONGEVEER HIER 

 

Turken en Marokkanen geven gemiddeld het hoogste bedrag aan maatschappelijke 

organisaties, €49 resp. €41. Ook bij geldzending voeren deze twee etnische groepen de rangorde aan. 

Net als bij het percentage gevers nemen Ghanezen ook wat betreft de bedragen van zowel giften als 

van geldzending een derde plaats in met €35 bestemd voor goede doelen en €201 voor het land van 

herkomst. Dit is opmerkelijk aangezien deze doelgroep het laagste inkomen heeft. Somaliërs en 

Surinamers geven zo goed als hetzelfde bedrag aan giften (€35 en €36) maar tussen de bedragen aan 

geldzending is wel degelijk verschil te bekennen. Somaliërs geven gemiddeld €106 aan remittances 

terwijl ze minder verdienen dan Surinamers, die gemiddeld geld en goederen ter waarde van €80 

versturen. Net zoals in kolom 1 nemen Antillanen ook wat betreft de gegeven en verstuurde bedragen 

de laatste plek in van de zes onderzochte etnische groepen. Antiliaanse respondenten geven aan 

gemiddeld €25 aan goede doelen te doneren en €74 terug te sturen naar de Nederlandse Antillen. In de 

regressie-analyses nemen we de Antillianen als vergelijkingsgroep omdat zij op drie van de vormen 

van geefgedrag het laagste scoren. 
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Verschillen tussen etnische minderheden verklaard? 

De regressie-analyses die we hebben uitgevoerd om de verschillen tussen etnische 

minderheden te verklaren geven geen steun aan de hypothese dat verschillen tussen minderheden terug 

te voeren zijn op verschillen in sociaal-economische positie, binding met het herkomstland en binding 

met de eigen etnische groep. Hoewel enkele verschillen blijken te verminderen, blijven de meeste 

verschillen bestaan als rekening gehouden wordt met de sociaal-economische positie, binding met het 

herkomstland en binding met de eigen etnische groep. We bespreken de resultaten eerst afzonderlijk 

voor de kans om te geven aan goede doelen, het totaal gegeven bedrag, de kans om aan geldzending te 

doen en het totaalbedrag aan geldzending. 

 

FIGUUR 1 ONGEVEER HIER 

 
De kans om te geven aan goede doelen. In figuur 1 zijn de bruto- en netto-verschillen tussen 

Antillianen en de overige etnische groepen weergegeven in de kans om te geven aan goede doelen. 

Het bruto-verschil is het verschil tussen het gemiddelde van alle leden van een etnische groep met het 

gemiddelde van alle Antillianen. Het netto-verschil is het verschil dat overblijft als rekening gehouden 

wordt met verschillen in sociaal-economische positie, de mate van binding met het herkomstland en de 

eigen etnische groep. Uit tabel 1 wisten we al dat alle andere etnische groepen vaker geven dan de 

Antillianen, behalve de respondenten met een gemengde etnische achtergrond. De regressie-analyse 

laat zien dat de bruto-verschillen met Marokkanen en Surinamers statistisch significant zijn, maar de 

verschillen met Turken, Ghanezen, Somaliërs en respondenten met een gemengde etnische 

achtergrond niet (zie ook tabel B, model 1). Als rekening gehouden wordt met verschillen in sociaal-

economische positie, de mate van binding met het herkomstland en de eigen etnische groep 

verminderen de verschillen tussen Antillianen en Turken, Marokkanen en degenen met een gemengde 

etnische achtergrond enigszins, maar blijken de verschillen met Ghanezen, Somaliërs en Surinamers 

juist sterker te worden. Verschillen tussen etnische groepen in de kans om te geven blijken dus slechts 

gedeeltelijk terug te voeren op verschillen in sociaal-economische positie, binding met het 

herkomstland en binding met de eigen etnische groep. De regressie-analyses laten zien dat de 

verschillen tussen Antillianen en Turken, Marokkanen en Surinamers met name te wijten zijn aan 

verschillen in de sociaal-economische positie (zie tabel B, model 2). Antillianen geven minder vaak 

dan Turken, Marokkanen en Surinamers omdat zij vaker in de bijstand zitten, een lager 

opleidingsniveau hebben en een lager inkomen. Door rekening te houden met verschillen in binding 

met het herkomstland en binding met de etnische groep nemen de verschillen tussen Antillianen en 

Surinamers echter weer toe.  

Het totaalbedrag aan giften aan goede doelen. Naast de kans op het geven aan goede doelen 

hebben we tevens het totaalbedrag aan giften onder de gevers geanalyseerd. Degenen die niet geven 

zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. In figuur 2 zijn wederom de bruto- en netto-

verschillen tussen Antillianen en andere etnische groepen weergegeven (de volledige resultaten staan 
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in tabel C). In het eerste model zijn grote en significante verschillen zichtbaar. In vergelijking met de 

Antillianen geven Turken, Marokkanen en Ghanezen ruim 30% meer als ze doneren aan goede doelen. 

Ook Surinamers, Somaliërs en respondenten uit gemengde huwelijken geven meer, maar deze 

verschillen zijn niet significant en zijn waarschijnlijk gebaseerd op toeval. Wanneer we rekening 

houden met verschillen in sociaal-economische positie, binding met het herkomstland en binding met 

de eigen etnische groep nemen de verschillen alleen maar toe.  

 

FIGUUR 2 ONGEVEER HIER 
 

De kans om aan geldzending te doen. Figuur 3 laat de bruto- en netto-verschillen zien tussen 

Antillianen en de andere etnische groepen in de kans om aan geldzending te doen (zie tabel D voor de 

resultaten van de regressie-analyse). Antilianen sturen significant minder vaak geld of goederen dan de 

andere etnische groepen, behalve respondenten met een gemengde etnische achtergrond. Zij 

verschillen ook significant van Antilianen, alleen geven zij minder vaak. Door rekening te houden met 

verschillen in de sociaal-economische positie, binding met het herkomstland en binding met de eigen 

etnische groep in Nederland veranderen de verschillen tussen etnische minderheidsgroepen niet veel. 

 

FIGUUR 3 ONGEVEER HIER 

 
Totaalbedrag aan geldzending. In figuur 4 tenslotte zien we de bruto- en netto-verschillen 

zien tussen Antillianen en de andere etnische groepen in het totaalbedrag aan geldzending onder 

degenen die aan geldzending doen (zie tabel E voor de resultaten van de regressie-analyse).  We zien 

dat enkel Turken (28,2%) en Marokkanen (17,4%) gemiddeld meer besteden aan geldzending dan de 

Antilianen die aan geldzending doen, maar deze verschillen zijn niet significant. Andere etnische 

minderheidsgroepen sturen gemiddeld kleinere bedragen aan geld en goederen naar het land van 

herkomst, maar ook deze verschillen zijn waarschijnlijk op toeval gebaseerd. Opvallend is dat de 

verschillen tussen Antillianen en Turken en Marokkanen groter worden naarmate er meer kenmerken 

worden meegenomen in de analyse. In het laatste model, waarin rekening wordt gehouden met 

inkomen, inkomensbron, opleiding, verblijfsduur, generatie en religie sturen Turken (81,9%) en 

Marokkanen (75,4%) significant meer naar het land van herkomst dan Antilianen. De verschillen 

tussen de Antillianen en de overige minderheden zijn kleiner. 

 

FIGUUR 4 ONGEVEER HIER 
 

Factoren die geefgedrag en geldzending onder minderheden bevorderen 

In onze analyses hebben we indicatoren van de sociaal-economische positie, binding met het land van 

herkomst en binding met de eigen etnische groep opgenomen. We bespreken nu enkele opvallende 
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bevindingen over de verbanden tussen deze indicatoren en geefgedrag en geldzending onder 

minderheden. 

Sociaal-economische positie. Het blijkt dat het verband tussen de hoogte van de opleiding en 

geefgedrag onder minderheden minder sterk is dan onder autochtone Nederlanders. In het reguliere 

onderzoek naar geefgedrag blijkt steevast dat de hoogte van de opleiding een belangrijke voorspeller is 

van geefgedrag: hoger opgeleiden geven vaker en meer (Bekkers, 2006). In de analyses van het 

geefgedrag onder minderheden blijkt dit lang niet altijd het geval. De kans om te geven aan goede 

doelen is weliswaar lager onder degenen die geen basisopleiding hebben dan onder andere 

respondenten, maar de kans neemt niet verder toe bij een stijgend opleidingsniveau. De hoogte van de 

gevolgde opleiding vertoont in het geheel geen verband met het totaalbedrag aan giften aan goede 

doelen. Misschien komt dit doordat de hoger opgeleiden in onze steekproef relatief jong zijn. Ondanks 

hun hogere opleidingsniveau hebben zij wellicht nog weinig zekerheid over hun toekomstige 

inkomenspositie. Geldzending komt vaker voor onder universitair opgeleiden dan onder respondenten 

met lagere opleidingsniveaus. Het sterkste verband met opleiding vinden we in de analyse van het 

totaalbedrag aan geldzending. Dit neemt wel sterk toe met de hoogte van de opleiding. Onder MBOers 

is dat ongeveer het dubbele van het bedrag onder degenen zonder basisopleiding; onder universitair 

opgeleiden is het anderhalf keer hoger. Deze cijfers suggereren dat het toenemende onderwijsniveau 

onder etnische minderheden van de tweede generatie nauwelijks een stijging van de giften aan goede 

doelen of geldzending tot gevolg zullen hebben.  

De hoogte van het inkomen heeft geen verband met de kans om te geven aan goede doelen, of 

het totaalbedrag aan giften. Als het inkomen toeneemt, nemen de giften aan goede doelen dus niet toe. 

Inkomen heeft ook geen verband met het totaalbedrag aan geldzending onder degenen die remittances 

versturen. Inkomen heeft wel een licht positief verband met de kans op geldzending. De kans op 

geldzending neemt met 1% toe als het inkomen met 10% toeneemt. De verbanden die we vinden 

tussen inkomen en geefgedrag zijn in ons onderzoek veel kleiner dan in eerder onderzoek naar giften 

door autochtone Nederlanders (Bekkers 2006; Wiepking 2006). Wellicht worden de verschillen 

veroorzaakt doordat het inkomen van onze respondenten gemiddeld lager is dan dat van autochtone 

Nederlanders. Het gemiddelde jaarinkomen in onze steekproef is slechts €15.625. Onder autochtone 

Nederlanders geldt dat een hoger inkomen pas samengaat met hogere giften als het inkomen boven de 

€35.000 uitkomt (Wiepking 2004). Hoe het ook zij, de gegevens suggereren dat een verbetering van de 

inkomenspositie onder minderheden geen toename van de giften aan goede doelen of geldzending tot 

gevolg zullen hebben. 

De inkomensbron maakt wel verschil voor giften. Respondenten met inkomen uit betaald 

werk geven meer aan goede doelen en doen vaker aan geldzending. Andere inkomensbronnen blijken 

niet erg belangrijk voor giften of geldzending. Deze cijfers duiden erop dat een toename van de 

arbeidsparticipatie onder minderheden wel een stijging van giften en geldzendingen tot gevolg kunnen 

hebben. 
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Binding met herkomstland. Een langere verblijfsduur in Nederland hangt samen met een 

grotere kans op giften, een hoger totaalbedrag aan giften, en een lager totaalbedrag aan geldzending. 

Wie langer in Nederland verblijft gaat gaandeweg meer geven aan goede doelen en stuurt minder terug 

naar het land van herkomst. Het is te kort door de bocht om hieruit te concluderen dat minderheden in 

Nederland in de toekomst meer gaan geven. Allochtonen van de tweede generatie geven namelijk een 

stuk minder aan goede doelen en zij doen minder vaak aan geldzending dan eerste generatie 

allochtonen. 

Binding met de eigen etnische groep. Leden van religieuze groepen geven vaker aan goede 

doelen (waaronder religieuze organisaties) dan niet-leden. Religieuze respondenten zenden echter 

minder geld terug naar het land van herkomst. Wellicht komt dit doordat een deel van de giften aan 

religieuze organisaties in Nederland bestemd zijn voor hulp aan geloofsgenoten in het land van 

herkomst. Een sterkere band met de eigen etnische groep kan ook tot stand komen via familierelaties. 

Die blijken echter geen eenduidig verband te hebben met geefgedrag. We vinden weliswaar dat 

respondenten zonder kinderen minder vaak aan geldzending doen, maar we vinden ook dat 

respondenten in grotere huishoudens minder vaak geven aan goede doelen en minder vaak aan 

geldzending doen. Dit staat in tegenstelling tot het vaak positieve verband tussen de omvang van het 

huishouden en geefgedrag onder autochtone Nederlanders (Schuyt en Gouwenberg 2005: 102-133).  

 
Conclusie 

Als we onze resultaten overzien moeten we concluderen dat de verschillen tussen etnische 

minderheden in geefgedrag grotendeels blijven bestaan als we rekening houden met de sociaal-

economische positie en de binding met Nederland en het herkomstland. We vinden in sommige 

gevallen wel de verbanden die we hadden verwacht tussen kenmerken van leden van etnische 

minderheden en geefgedrag op individueel niveau. Maar de verschillen tussen etnische 

minderheidsgroepen in geefgedrag zijn niet te verklaren met verschillen tussen de leden van die 

groepen in de door ons onderzochte kenmerken. We zien dat verschillen in geefgedrag slechts 

gedeeltelijk te wijten zijn aan verschillen in opleiding, arbeidsmarktpositie, en inkomen. Ook onze 

verwachting dat verschillen in giften en geldzending toegeschreven kunnen worden aan verschillen in 

de mate van binding met de eigen etnische groep, gaat niet op. Tenslotte blijkt dat verschillen in 

geefgedrag en geldzending tussen etnische groepen nauwelijks toegeschreven kunnen worden aan de 

verschillen in de verblijfsduur in Nederland.  

Dit betekent dat deze verschillen een andere achtergrond hebben. Welke die achtergrond 

precies is, moet nader onderzoek uitwijzen. Wellicht is de verklaring voor de gevonden verschillen 

gelegen in verschillen in waarden en normen tussen de diverse groepen. In eerder onderzoek naar 

verschillen tussen religieuze groepen in Nederland bleken verschillen in maatschappelijke waarden 

een belangrijke factor te zijn (Bekkers 2002, 2003). Echter, een andere belangrijke factor die in ons 

onderzoek ontbreekt is de mate van religieuze betrokkenheid. Verschillen tussen christelijke religieuze 
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groepen in Nederland in giften aan maatschappelijke organisaties zijn grotendeels te verklaren met 

verschillen in frequentie van kerkgang. Het ligt voor de hand dat ook verschillen in giften en 

geldzending tussen etnische minderheden in Nederland gedeeltelijk te verklaren zijn aan de hand van 

verschillen in kerk-, moskee- en tempelbezoek.  

 

Discussie 

In dit artikel hebben we verschillen aangetoond in de hoeveelheid geld en goederen die zes etnische 

minderheden in Nederland doneren aan goede doelen en/of versturen naar het land van herkomst. We 

willen graag nog enkele beperkingen van het onderzoek bespreken die in vervolgonderzoek 

gerepareerd kunnen worden. 

Hoewel in de vragenlijst gevraagd is naar manieren van geven die specifiek onder 

minderheden regelmatig voorkomen is de vragenlijst wellicht niet volledig geweest. Naast de zakaat 

en de sadaqa kent de Islam de waqf (Sadeq 2002), die wellicht in Nederland ook voorkomt maar waar 

we nu niet naar hebben gevraagd. Evenmin hebben we gevraagd naar giften aan bekenden, vrienden, 

familie in Nederland. Naar verluid maken deze giften onder minderheden een groter gedeelte van de 

uitgaven uit dan onder autochtonen. De kans is groot dat we een belangrijk deel van het geefgedrag 

onder minderheden daardoor niet boven water hebben gekregen. Eén van de aanbevelingen die we 

willen doen voor vervolgonderzoek is dan ook dat in de vragenlijst nog meer cultuur-specifieke 

gelegenheden en manieren van geven genoemd moeten worden, zoveel mogelijk in termen van de te 

bestuderen etnische minderheden. Medewerking van onderzoekers en assistenten afkomstig uit deze 

groepen is daarbij een voordeel.  

Een tweede aanbeveling voor toekomstig onderzoek betreft de onderzochte groepen. We 

hebben ons gericht op niet-westerse allochtonen. Met de uitbreiding van de Europese Unie komen 

echter ook steeds meer ‘westerse’ migranten naar Nederland, zoals Polen. De hypothesen die we 

hebben getoetst zouden ook getoetst moeten worden voor deze nieuwe groepen, die in veel gevallen in 

cultureel opzicht minder van autochtone Nederlanders verschillen.  

Een derde aanbeveling betreft meer aandacht voor de rol van religie. Het blijkt dat moslims 

geven meer aan maatschappelijke organisaties, maar minder aan geldzending doen dan de andere 

religieuze groepen. Er is waarschijnlijk veel variatie onder degenen die van zichzelf zeggen dat ze bij 

een religieuze groep horen (Van Daal 2001). Omdat in ons onderzoek een vraag over het bijwonen van 

religieuze bijeenkomsten ontbrak kunnen we deze variatie niet verder onderzoeken. Dat is wel nodig 

om een goed beeld te krijgen van de rol van religie in het geefgedrag onder minderheden. In ons 

onderzoek hebben we alle giften aan goede doelen bij elkaar opgeteld. Het is waarschijnlijk dat een 

groot deel van de giften van moslims via de moskee gedaan wordt. Splitsing in giften aan religie en 

andere doelen maakt het mogelijk interessante patronen te ontdekken. Hoe vervolgens deze giften 

precies hun weg vinden naar welke doelen is ook een interessant terrein voor toekomstig onderzoek.  
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Een vierde aanbeveling luidt dat in toekomstig onderzoek steekproeven op basis van toeval 

samengesteld moeten worden. Helaas weten we niet precies op welke manier onze steekproef tot stand 

is gekomen, maar dat is zeker niet volledig per toeval gegaan. In aanvullende analyses is gecontroleerd 

of respondenten systematisch anders hebben geantwoord wanneer zij op verschillende plaatsen zijn 

geïnterviewd. Als de groep respondenten die op straat is geïnterviewd bijvoorbeeld systematisch 

anders antwoordt kan dit erop duiden dat mensen die zich vaker op straat begeven andere geefpatronen 

hebben. De resultaten van onze analyses bleken echter niet beïnvloed te zijn door de plaats waar het 

interview is gehouden. Dit is een aanwijzing dat de bevindingen valide zijn; het is echter nog geen 

afdoende bewijs. 

Tenslotte blijkt uit ons onderzoek dat de achtergronden van geefgedrag onder minderheden 

vaak anders zijn dan de achtergronden van geefgedrag onder autochtone Nederlanders. Toekomstig 

onderzoek moet nader ingaan op deze verschillen. 

Niettegenstaande de beperkingen van het onderzoek willen we enkele implicaties van ons 

onderzoek benoemen voor de praktijk van fondsenwerving. We hopen dat ons onderzoek een eerste 

aanzet kan geven voor goede doelenorganisaties om beter in te springen op de veranderingen in de 

samenstelling Nederlandse samenleving. De goede doelenorganisaties laten zich nog te weinig leiden 

door deze veranderingen. Zij richten zich nog steeds voornamelijk op oudere, kerkelijke, autochtone 

Nederlanders (Bekkers 2005). Maar het is zeker niet zo dat minderheden niet geven. Ook onder 

minderheden is er een ‘markt’ voor fondsenwerving. Zij moeten wel meer vertrouwd gemaakt worden 

met goede doelen. In onze steekproef bleef op de open vraag of men een aantal namen van goed doel 

kon noemen 26.6% van de respondenten het antwoord schuldig.  

Met het oog op de toekomst zou de werving zich het beste kunnen richten op minderheden van 

de tweede generatie. Zij geven in het algemeen minder, zowel voor wat betreft maatschappelijke 

organisaties als geldzending. In dit opzicht wijken minderheden niet af van autochtone Nederlanders. 

Ook onder autochtonen geven oudere generaties meer dan jongere (Bekkers 2007). Maar de tweede 

generatie is beter opgeleid, heeft in de aangetrokken economie weer meer uitzicht op werk, en heeft 

daarmee een toekomst in Nederland. Voor goede doelen betekent dit dat zij ook onder allochtonen 

binding met jongeren moeten krijgen om in de toekomst donaties te blijven ontvangen. 
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Tabel 1. Giften en remittances naar etniciteit (n=917) 

 

 Percentage dat geeft In euro  

(alle respondenten) 

In euro  

(alleen gevers) 

Etniciteit Giften Geldzending Giften Geldzending Giften Geldzending 

Turks 66,1 44,4 49 253 74 652 

Marokkaans 66,7 46,5 41 252 61 596 

Ghanees 62,0 40,9 35 199 57 505 

Somalisch 60,3 29,2 35 107 57 374 

Surinaams 68,3 27,3 36 81 53 310 

Antilliaans 56,5 19,7 26 75 45 422 

Gemiddeld 63,4 34,5 37 160 58 500 
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Figuur 1. Bruto- en netto-verschillen tussen Antillianen en andere etnische groepen in de 

kans om te geven aan goede doelen 
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Figuur 2. Bruto- en netto-verschillen tussen Antillianen en andere etnische groepen in het 

totaalbedrag gegeven goede doelen (onder gevers) 
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Figuur 3. Bruto- en netto-verschillen tussen Antillianen en andere etnische groepen in de 

kans om aan geldzending te doen 
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Figuur 4. Bruto- en netto-verschillen tussen Antillianen en andere etnische groepen in het 

totaalbedrag aan geldzending (onder de zenders) 
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Bijlage 

 

Typen organisaties in de vragenlijst 

1. Levensbeschouwing (bijvoorbeeld kerk, moskee, tempel, andere gebedshuizen) 

2. Gezondheid (bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, giften voor 

andere medische instellingen) 

3. Internationale hulp (bijvoorbeeld Islamic Relief, Cordaid, Seva Network Foundation, Oxfam Novib, 

Unicef) 

4. Milieu en natuurbehoud (bijvoorbeeld Vereniging Natuurmonumenten, Greenpeace) 

5. Dierenbescherming (bijvoorbeeld WNF, Greenpeace) 

6. Onderwijs en onderzoek (bijvoorbeeld scholen, wetenschappelijke instituten, maar geen 

ouderbijdrage) 

7. Cultuur (bijvoorbeeld muziek- en dansgezelschappen, radio, tv, culturele fondsen) 

8. Sport/recreatie (niet de normale contributies of bijdragen aan verenigingen waar respondent zelf lid 

van is) 

9. Maatschappelijke en sociale doelen (bijvoorbeeld vrouwenbeweging, Leger des Heils, collectes 

voor rampen) 

10. Anders namelijk: [open antwoord]. 
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Meting van variabelen 

 

Indicatoren van sociaal-economische positie 

Opleiding. We hebben de respondenten gevraagd naar hun hoogste, al dan niet voltooide, 

opleiding. Hierbij zijn acht categorieën onderscheiden: (1) Lager onderwijs, (2) LBO/VMBO, (3) 

MAVO, (4) MBO, (5) HAVO-VWO, (6) HBO, WO-eerstejaars, (7) WO (doctoraal/master), (8) Geen 

opleiding.   

Inkomensbron. We hebben de respondent gevraagd wat zijn of haar belangrijkste bron van 

inkomsten is en die van de eventuele partner. De antwoordcategorieën waren: (1) Betaald werk (full 

time/parttime), (2) Huishouden, (3) Bijstanduitkering, (4) Werkloosheidsuitkering (WW/wachtgeld), 

(5) Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, IVA, WGA, WAZ, Wajong, WAO), (6) Pensioen, AOW, 

VUT/FPU, (7) Studiefinanciering, (8) Alimentatie, (9) Andere uitkering, (10) Anders, (11) Wil niet 

zeggen. 65,1% had betaald werk; 14,7% gaf studiefinanciering als belangrijkste bron van inkomsten 

op. Dit percentage is hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat hangt samen met het feit dat de 

interviews relatief vaak plaatsvonden in de studentensteden Amsterdam (28,0%) en Rotterdam 

(19,8%).  

Inkomen. Het netto huishoudinkomen per jaar is het totaal van het netto maandinkomen van de 

respondent en dat van de eventuele partner. Het inkomen is in eerste instantie vastgesteld door de 

vraag ‘Hoeveel ontvangt u [hij/zij] netto per maand?”Als de respondent het bedrag niet exact kon of 

wilde zeggen is de mogelijkheid geboden een keuze te maken uit acht categorieën, variërend van 

minder dan €1.000 per maand tot €3.000 of meer per maand. Tenslotte was er ook een mogelijkheid 

‘wil niet zeggen’. Respondenten voor wie het huishoudinkomen onbekend was zijn op het gemiddelde 

gezet (€1.302 per maand). 

 

Indicatoren van binding met Nederland en het herkomstland 

Gemengde etniciteit. Een aparte variabele is aangemaakt voor het geval dat respondenten 

ouders hadden met een verschillend geboorteland. In de meeste gevallen betreft het respondenten met 

één ouder geboren in Nederland en één ouder geboren in het buitenland (n=67, 7,3%). In de meeste 

gevallen gaat het dan om ouders waarvan er één afkomstig is uit Suriname of de Nederlandse Antillen. 

In zes gevallen (0,7%) ging het om een onderlinge combinatie van deze herkomstlanden. Een 

gemengde etnische achtergrond zal in veel gevallen een minder sterke etnische binding inhouden. 

Tweede generatie. Respondenten die in Nederland zijn geboren zijn beschouwd als tweede 

generatie allochtonen (n=312, 34,0%). Allochtonen van de tweede generatie zijn in veel gevallen 

sterker verbonden met Nederland dan die van de eerste generatie, en minder met het land van 

herkomst van hun ouders. 

Verblijfsduur in Nederland. Respondenten beantwoordden ook de vraag hoe lang zijzelf en 

hun vader en moeder in Nederland woonden. De verblijfsduur van ouders is het gemiddelde van de 
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verblijfsduur van de vader en de moeder. Hoe langer de verblijfsduur van de ouders in Nederland, hoe 

sterker de binding met Nederland. 

Vader/moeder in buitenland. Aparte variabelen zijn aangemaakt voor het geval de vader en de 

moeder op het moment van de ondervraging in het buitenland woonden. Dit zal een sterkere band met 

het herkomstland indiceren. 

Kerkelijkheid. Kerkelijkheid is vastgesteld met een ééntrapsvraag: “Wat is uw 

religie/geloofsovertuiging?”. Antwoordmogelijkheden waren: (1) Humanistisch, (2) Rooms-katholiek, 

(3) Christelijk; anders, (4) Moslim-soenitisch, (5) Moslim-sjiitisch, (6) Moslim; anders, (7) Hindoe, 

(8) Boeddhist, (9) Anders, namelijk… en (10) Wil niet zeggen. Respondenten die niet kerkelijk waren 

zijn in de laatste categorie geplaatst. Binding met religieuze groepen houdt meestal een sterkere 

binding met de eigen etnische groep in. 

Huishoudenssamenstelling. De omvang van het huishouden en het aantal kinderen zijn direct gemeten 

door middel van open vragen. We veronderstellen dat een groter aantal personen in het huishouden en 

het hebben van kinderen duiden op een sterkere binding met de eigen etnische groep.
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Tabel A. Gemiddelden naar etniciteit 

 Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Ghanees Somalisch Verschilt 

Etniciteit verschilt 1.9 4.9 14.3 11.6 5.8 6.2 100.0 

Leeftijd (in jaren) 35.4 35.3 35.7 34.3 33.0 34.0 30.2 

Vrouw 49.4 50.0 50.9 48.3 52.6 49.1 58.9 

Ander inkomen 2.5 3.5 3.1 3.4 2.9 5.0 5.9 

Overig inkomen 64.8 62.5 64.6 66.7 69.3 62.7 63.2 

Huishouden 5.6 9.0 0.0 2.0 3.7 6.2    0.0 

Bijstand 4.9 2.1 6.8 10.2 3.7 3.1 4.4 

Ww 2.5 0.7 2.5 4.1 0.7 3.1 1.5 

Wao 4.3 4.9 3.1 1.4 2.9 1.9 0.0 

Aow/vut 1.9 0.7 4.4 3.4 0.7 0.0 0.0 

Studiefinanciering 13.0 16.0 15.5 8.8 16.1 17.4 25.0 

Geen opleiding 1.2 2.8 0.0 3.4 5.1 3.7 0.0 

LO 17.3 13.2 3.7 5.4 8.0 8.1 1.5 

LBO/VMBO 12.4 10.4 8.7 9.5 9.5 8.1 2.9 

MAVO 16.1 13.9 15.5 21.8 15.3 18.0 20.6 

MBO 18.5 18.1 24.2 27.9 29.9 26.7 19.1 

HAVO/VWO 14.2 13.2 19.9 14.3 21.9 14.3 25.0 

HBO 17.9 22.9 24.8 14.3 8.0 16.8 27.9 

WO 2.5 4.9 3.1 3.4 2.2 3.7 2.9 

Inkomen (euro) 13.5 13.7 15.0 12.7 11.0 11.9 10.4 

Verblijfsduur  23.4 25.0 27.1 24.8 21.3 19.4 27.7 

Verblijfsduur ouders  30.9 31.8 34.2 31.2 31.0 29.5 40.6 

Vader in buitenland 42.6 43.1 31.7 42.9 39.4 46.0 19.1 

Moeder buitenland 40.7 43.1 28.0 38.1 31.4 41.6 20.6 

Tweede generatie 24.1 31.3 45.3 42.2 35.0 26.1 77.9 

Geen religie/wnz 3.7 0.7 9.9 10.9 3.7 0.6 8.8 

Humanistisch 1.9 0.0 4.4 1.4 2.2 1.2 5.9 

Katholiek 1.2 0.0 24.2 38.1 16.8 0.0 20.6 

Christelijk 3.1 0.0 33.0 47.6 53.3 5.6 39.7 

Soennitisch 61.1 55.6 0.0 0.0 14.6 70.8 10.3 

Sjiitisch 3.1 11.1 0.0 0.0 0.7 7.5 5.9 

Overig moslim 25.9 31.9 1.2 1.4 8.8 13.7 5.9 

Hindoe 0.0 0.0 26.7 0.7 0.0 0.0 2.9 

personen huishouden 4.0 4.1 3.0 3.1 3.5 3.7 3.5 

Geen kinderen 20.4 22.9 39.1 40.1 27.0 24.8 26.5 
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Tabel B. Probit regressie-analyse van de kans om te geven aan goede doelen (n=917) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Turks 8.2  5.0  4.4  7.2  

Marokkaans 9.0 (*) 5.3  4.3  8.0  

Surinaams 11.5 * 7.5  7.9  13.4 * 

Antilliaans --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ghanees 4.7  6.3  7.0  8.0  

Somalisch 3.0  2.7  3.1  5.6  

Etniciteit vader/moeder verschilt -9.7  -6.5  -4.3  -5.2  

Leeftijd (in jaren)   0.5  0.2  0.3  

Vrouw   -2.5  -2.0  -1.9  

Ander inkomen   -19.9 * -19.3 * -17.0 (*) 

Betaald werk   --- --- --- --- --- --- 

Huishouden    8.9  9.8  8.4  

Bijstand   -8.2  -6.1  -4.2  

Ww    3.6   5.7  3.8  

Wao    8.7  10.1  7.1  

Aow/vut   -11.4  -10.5  -12.8  

Studiefinanciering   -4.3  -4.1  2.0  

Geen opleiding   --- --- --- --- --- --- 

LO   31.8 *** 29.5 ** 29.9 ** 

LBO/VMBO   29.0 ** 26.5 ** 26.1 * 

MAVO   29.9 ** 26.5 ** 27.0 * 

MBO   38.1 *** 34.7 *** 34.8 *** 

HAVO/VWO   36.0 *** 33.7 *** 33.1 *** 

HBO   40.3 *** 38.0 *** 38.6 *** 

WO   33.6 *** 32.2 ** 31.6 ** 

Inkomen (+10%)   7.1 *** 6.9 *** 6.2 *** 

Verblijfsduur in Nederland (+10%)     9.4 * 7.1 (*) 

Verblijfsduur ouders (+10%)     -6.8  -6.2  

Vader woont in buitenland     3.4  3.9  

Moeder woont in buitenland     10.9  0.7  

Tweede generatie     -7.4  -6.4  

Geen religie/wil niet zeggen       --- --- 

Humanistisch       11.6  

Katholiek       26.4 *** 

Christelijk       14.6 (*) 

Soennitisch       16.9 (*) 

Sjiitisch       5.8  

Overig moslim       19.4 * 

Hindoe       2.2  

Aantal personen in huishouden       -2.9 * 

Geen kinderen       -6.9  

Referentiecategorie: (1) Antilliaans, (2) man, ander inkomen, geen opleiding, (3) eerste generatie, (4) geen religie/wil niet 

zeggen, wel kinderen.  
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Tabel C. Regressie-analyse van totaalbedrag aan giften onder gevers (n=581) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Turks 31.5 * 30.4 * 30.5 * 41.6 (*) 

Marokkaans 30.6 * 27.8 (*) 27.6 (*) 35.6  

Surinaams 10.6  11.4  10.8  16.2  

Antilliaans --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ghanees 35.7 * 39.0 * 38.8 * 43.0 ** 

Somalisch 6.4  7.3  9.1  20.3  

Etniciteit vader/moeder verschilt 20.4  31.2 (*) 42.0 * 40.9 * 

Leeftijd (in jaren)   1.9 *** 1.2 * 1.3 * 

Vrouw   -7.1  -6.4  -6.6  

Ander inkomen   25.6  27.0  30.6  

Betaald werk   --- --- --- --- --- --- 

Huishouden   -39.6 (*) -38.3 (*) -37.1 (*) 

Bijstand   -38.2 (*) -36.3  -35.8  

Ww   -76.4 ** -68.8 * -72.7 ** 

Wao   -51.0 * -52.7 * -56.9 * 

Aow/vut   -82.0 * -73.9 * -86.0 * 

Studiefinanciering   -21.2  -21.4  -18.1  

Geen opleiding   --- --- --- --- --- --- 

LO   37.7  12.6  12.7  

LBO/VMBO   1.0  -24.4  -25.7  

MAVO   -1.7  -28.4  -27.7  

MBO   10.8  -16.7  -16.2  

HAVO/VWO   1.3  -22.1  -22.6  

HBO   1.9  -21.0  -17.1  

WO   14.2  -10.2  -8.6  

Inkomen (+10%)   1.0  -0.2  -1.3  

Verblijfsduur in Nederland (+10%)     22.9 * 22.0 * 

Verblijfsduur ouders (+10%)     -21.9  -25.0  

Vader woont in buitenland     4.3  7.1  

Moeder woont in buitenland     -7.0  -9.7  

Tweede generatie     -28.1 * -28.2 * 

Geen religie/wil niet zeggen       --- --- 

Humanistisch       37.4  

Katholiek       46.5 (*) 

Christelijk       31.5  

Soennitisch       23.5  

Sjiitisch       37.8  

Overig moslim       43.3  

Hindoe       29.8  

Aantal personen in huishouden       0.6  

Geen kinderen       11.4  

Referentiecategorie: (1) Antilliaans, (2) man, ander inkomen, geen opleiding, (3) eerste generatie, (4) geen religie/wil niet 

zeggen, wel kinderen. 
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Tabel D. Probit regressie-analyse van de kans van het versturen van remittances (n=917) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Turks 25.9 *** 25.9 *** 23.8 *** 30.4 ** 

Marokkaans 28.6 *** 27.6 *** 26.2 *** 32.6 ** 

Surinaams 10.1 (*) 7.2  7.5  7.8  

Antilliaans --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ghanees 23.2 *** 30.4 *** 30.4 *** 33.8 *** 

Somalisch 10.8 (*) 11.9 (*) 9.9  16.3 (*) 

Etniciteit vader/moeder verschilt -16.7 ** -9.8  -3.4  -4.2  

Leeftijd (in jaren)   1.1 *** 0.7 ** 0.9 *** 

Vrouw   -8.8 * -8.0 * -7.8 * 

Ander inkomen   3.3  6.0  8.9  

Betaald werk   --- --- --- --- --- --- 

Huishouden   - 7.7  -7.9  - 7.9  

Bijstand   - 6.6  -5.9  - 4.1  

Ww   -12.9  -9.7  -13.3  

Wao   -4.4  -3.7  - 6.8  

Aow/vut   -24.6 * -22.9 * -23.1 * 

Studiefinanciering   -11.4 (*) -8.1  - 6.5  

Geen opleiding   --- --- --- --- --- --- 

LO   10.8  8.6  10.6  

LBO/VMBO   2.3  0.7  0.1  

MAVO   5.7  4.1  6.0  

MBO   1.5  1.5  3.1  

HAVO/VWO   0.2  2.0  2.7  

HBO   7.3  10.4  13.5  

WO   27.0 (*) 24.0  23.7  

Inkomen (+10%)   10.1 *** 9.6 *** 9.7 *** 

Verblijfsduur in Nederland (+10%)     5.5  2.2  

Verblijfsduur ouders (+10%)     -4.0  -3.6  

Vader woont in buitenland     -2.9  -3.6  

Moeder woont in buitenland     8.2  8.7  

Tweede generatie     -20.2 *** -18.6 *** 

Geen religie/wil niet zeggen       --- --- 

Humanistisch       -5.8  

Katholiek       -6.3  

Christelijk       -15.6 * 

Soennitisch       -18.5 * 

Sjiitisch       -11.6  

Overig moslim       -5.4  

Hindoe       -11.5  

Aantal personen in huishouden       -4.3 ** 

Geen kinderen       -11.6 * 

Referentiecategorie: (1) Antilliaans, (2) man, ander inkomen, geen opleiding, (3) eerste generatie, (4) geen religie/wil niet 

zeggen, wel kinderen. 
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Tabel E. Regressie-analyse totaalbedrag aan remittances onder personen die terugzenden (n=293) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Turks 28.2  34.3  45.4 * 81.9 ** 

Marokkaans 17.4  18.8  32.6  75.4 * 

Surinaams -19.3  -24.0  -12.4  -29.1  

Antilliaans --- --- --- --- ---- --- --- --- 

Ghanees -25.7  -13.1  -8.6  -3.5  

Somalisch -15.0  -12.4  -18.3  15.5  

Etniciteit vader/moeder verschilt -39.0  -42.9  -27.4  -32.2  

Leeftijd (in jaren)   0.3  0.7  1.1  

Vrouw   8.6  8.1  5.8  

Ander inkomen   --- --- --- --- --- --- 

Overig inkomen    44.2  44.2  55.6  

Huishouden    11.1  7.0     0.0  

Bijstand   40.0  31.4  30.5  

Ww   -0.0  -1.5  -14.5  

Wao   23.0  20.0  5.3  

Aow/vut   -57.1  -73.20  -69.1  

Studiefinanciering   -87.7 ** -93.6 ** -72.8 * 

Geen opleiding   --- --- --- --- --- --- 

LO   74.5 * 85.5 *  95.5 ** 

LBO/VMBO   88.5 * 104.1 ** 99.8 ** 

MAVO   80.1 *  94.5 * 93.4 * 

MBO   103.1 ** 131.2 *** 138.2 *** 

HAVO/VWO   75.6 *  100.0 ** 105.7 ** 

HBO   111.3 ** 135.9 *** 132.8 ** 

WO   155.3 *** 164.0 *** 159.4 *** 

Inkomen (+10%)   -2.9  -1.9  -0.2  

Verblijfsduur in Nederland (+10%)     -32.5 * -36.7 ** 

Verblijfsduur ouders (+10%)     -20.3  -22.6  

Vader woont in buitenland     25.5  24.7  

Moeder woont in buitenland     6.8  0.6  

Tweede generatie     15.5  16.2  

Geen religie/wil niet zeggen       --- --- 

Humanistisch       -39.7  

Katholiek       5.0  

Christelijk       -0.3  

Soennitisch       -35.3  

Sjiitisch       -85.7 * 

Overig moslim       -30.7  

Hindoe       41.2  

Aantal personen in huishouden       -11.9 * 

Geen kinderen       -18.7  

Referentiecategorie: (1) Antilliaans, (2) man, ander inkomen, geen opleiding, (3) eerste generatie, (4) geen religie/wil niet 

zeggen, wel kinderen. 


