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Samenvatting   

Dit rapport doet verslag van een uitgebreid onderzoek door de werkgroep Filantropie van de Vrije 
Universiteit op verzoek van de Hartstichting naar het geefgedrag van Nederlanders. In het onderzoek 
geven we antwoord op de volgende vragen:  
− Welke kenmerken heeft de donateur van de Hartstichting?  
− Welke motieven hebben donateurs om aan de Hartstichting te geven?  
− Op welke wijze steunen donateurs de Hartstichting? 
− Welke factoren bepalen de hoogte van het bedrag dat Nederlanders aan de Hartstichting geven? 
− Aan welke andere goede doelen geven donateurs van de Hartstichting nog meer?  
− Wat is de reputatie van de Hartstichting? 
 
In het onderzoek zijn de kenmerken van de Hartstichting en haar donateurs afgezet tegen de 
kenmerken van de Nederlandse bevolking, donateurs van KWF, de Nierstichting, het Astmafonds, en 
andere doelen op het gebied van gezondheid. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wie de 
donateur van de Hartstichting is, en op welke onderdelen de Hartstichting het goed doet vergeleken 
met andere doelen op het gebied van gezondheid en op welke onderdelen de Hartstichting naar 
verbetering of een andere oplossing zou kunnen streven. 
 
De analyses in dit onderzoek zijn gebaseerd op de data van het Geven in Nederland Onderzoek 2005. 
Het Geven in Nederland panelonderzoek bevat gedetailleerde informatie over het geven van 
Nederlanders aan goede en maatschappelijke doelen, alsmede over vrijwilligersactiviteiten. De 
gegevens zijn verzameld door TNS NIPO, marktleider op het gebied van opinieonderzoek. De eerste 
meting is gehouden in 1996. De metinge n worden om de twee jaar  herhaald. Zo zijn er in 1998, 
2000, 2002 en 2004 metingen verricht. Het onderzoek dat de werkgroep Filantropie voor de 
Hartstichting heeft uitgevoerd heeft betrekking op de steekproef van 2004, de publicatie ‘Geven in 
Nederland’ verschijnt in 2005. In de meting namen er 1316 respondenten deel aan het onderzoek. De 
respondenten vormen een representatieve steekproef van de Nederlandse samenleving. 
 
Sociaal-demografische kenmerken van donateurs van de Hartstichting 
De donateurs van de Hartstichting zijn op basiskenmerken een representatieve afspiegeling van de 
Nederlandse bevolking. Zij zijn voornamelijk ‘ouderen’ boven de 50 jaar en mensen met kinderen 
tussen de 25 en 50 jaar. Ze hebben vaak een partner. Mannen geven net zo vaak aan de Hartstichting 
als vrouwen. Donateurs van de Hartstichting hebben vaak een modaal inkomen, maar een wat lager 
dan gemiddelde opleiding. De Hartstichting krijgt vaker steun van inwoners van kleinere gemeenten, 
met name in het zuiden en westen van het land, en is vaker Katholiek of hervormd. 
 
Psychologische en leefstijlkenmerken van donateurs van de Hartstichting 
Donateurs van de Hartstichting zijn mensen met een gemiddeld vertrouwen in andere mensen, die 
wat meer dan gemiddeld emotioneel betrokken zijn bij het welzijn van anderen. De leefstijl van 
donateurs van de Hartstichting is vaker dan gemiddeld te karakteriseren als behoudend en zorgzaam, 
en minder vaak als ruimdenkend, geëngageerd, zakelijk en op zoek naar luxe. 
 
Motieven van de Hartstichting-donateur om geld te geven 
Donateurs van de Hartstichting blijken geld te geven aan goede doelen, waaronder de Hartstichting, 
vanuit intrinsieke motieven zoals verbeelding, deugd en moraliteit. Slechts één vijfde van de 
Hartstichting donateurs trekt zijn giften af van de inkomstenbelasting. De Hartstichting-donateur 
heeft iets meer dan gemiddeld vertrouwen in de Nederlandse goede doelen, maar is niet vaker dan 
gemiddeld op de hoogte van het bestaan van het CBF-Keur.  
 
De manieren van geven 
De meeste Hartstichting donateurs geven aan de Hartstichting in ‘de Hartweek’, de jaarlijkse huis-aan-
huis collecte. Ook bij andere doelen op het gebied van gezondheid is de huis-aan-huis collecte de 
meest voorkomende wijze waarop geld gegeven wordt. De Hartstichting is daardoor een bekend goed 
doel dat veel Nederlanders steunen met een relatief klein bedrag. 
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Misvattingen onder het publiek over kosten voor fondsenwerving 
Donateurs van de Hartstichting blijken niet goed geïnformeerd te zijn over de kosten die goede 
doelen maken. Met name overschatten zij de kosten die goede doelen maken om fondsen te werven 
en onderschatten zij het percentage van de fondsen dat aan de doelstelling wordt besteed.  
 
De unieke invloed van sociaal-demografische kenmerken en motieven 
Hoe groot is nu de invloed van alle sociaal-demografische kenmerken en motieven op het geven aan 
de Hartstichting? Het blijkt dat de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het geven aan de 
Hartstichting zijn (in volgorde van meest naar minst belangrijk): het hebben van vertrouwen in goede 
doelen, het wonen in een kleinere plaats, het delen van een gevoel van sociale verantwoordelijkheid, 
een lager opleidingsniveau, het bezit van een eigen huis, en het kennen van mensen met hart- en 
vaatziekten, Katholiek zijn, en geen gebruik maken van belastingaftrek voor giften. Alle andere 
factoren hebben geen invloed op de kans om te geven aan de Hartstichting wanneer rekening 
gehouden wordt met de invloed van bovengenoemde factoren. 
 
De hoogte van het bedrag waarmee Nederlanders de Hartstichting steunen blijkt af te hangen van hele 
andere factoren. Van meest naar minst belangrijk zijn dat: een hogere leeftijd hebben, wonen in een 
grotere stad, een hogere opleiding genoten hebben, man zijn, geen gebruik maken van 
belastingaftrek. Overigens blijkt dat al deze factoren het bedrag beïnvloeden via het gebruik maken 
van acceptgiro’s of een vaste bijdrage. Wordt daarmee rekening gehouden, dan blijken er nauwelijks 
verschillen meer te zijn. Tenslotte blijkt dat de meeste van de bovengenoemde factoren alleen van 
belang zijn voor degenen die geen mensen in de eigen omgeving hebben die in het afgelopen jaar last 
hebben gehad van hart- en vaatziekten. Wie zo iemand wel kent, blijkt niet zozeer te karakteriseren 
door sociaal-demografische kenmerken, maar geeft uit vertrouwen, om een goed gevoel te krijgen, en 
vanuit een ruimdenkende leefstijl. 
  
Andere doelen waaraan Hartstichting donateurs geven 
De top vijf van specifieke goede doelen waaraan Hartstichting donateurs nog meer geven:  

1. KWF Kankerbestrijding  
2. De Nierstichting  
3. Astmafonds  
4. Reumafonds 
5. Jantje Beton  

KWF Kankerbestrijding is de grootste ‘concurrent’ van de Hartstichting. 65% van de Hartstichting 
donateurs geeft ook aan KWF Kankerbestrijding. Gemiddeld geven de Hartstichting donateurs die ook 
aan KWF Kankerbestrijding geven, € 18 aan KWF Kankerbestrijding. 43% van de Harstichting 
donateurs geeft ook aan De Nierstichting. 
 
De top vijf van categorieën goede doelen waaraan Hartstichting donateurs nog meer geven (behalve 
gezondheid):  

1. Maatschappelijke en sociale doelen  
2. Natuurbeheer 
3. Kerk en levensbeschouwing  
4. Internationale hulp  
5. Dierenbescherming. 

48 % van de Hartstichting-donateurs geeft ook aan maatschappelijke en sociale doelen. Het gaat 
hierbij om een bedrage van € 37 gemiddeld. Het grote bedrag voor kerk en levensbeschouwing wordt 
veroorzaakt doordat protestanten vaak grote bedragen geven aan de kerk.  
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De reputatie van de Hartstichting  
Een eerste voorwaarde voor het verkrijgen van donateurs is bekendheid bij het publiek. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de Hartstichting bekender is dan KWF Kankerbestrijding. 68% van de 
respondenten zegt vaak of regelmatig van de Hartstichting te horen1.  
 
De Hartstichting oogst dezelfde waardering als KWF Kankerbestrijding als het gaat om de mate waarin 
ze erin slaagt haar doelstelling te verwezenlijken. Ook vinden respondenten dat beide doelen een 
even waardevolle functie in de maatschappij vervullen en dat de doelen evenveel compassie tonen.  
De respondenten hebben echter minder vertrouwen in de Hartstichting dan in KWF Kankerbestrijding. 
Tevens hebben bij de Hartstichting minder mensen het idee dat het geld daadwerkelijk besteed wordt 
aan het goede doel dan bij KWF Kankerbestrijding. Ook zijn respondenten minder positief over het 
beeld dat ze van de Hartstichting hebben dan over het beeld dat ze van KWF Kankerbestrijding 
hebben. Ook blijkt uit dit onderzoek dat respondenten minder positief zijn over het bestuur van de 
Hartstichting dan over het bestuur van KWF Kankerbestrijding. 
   
Belangrijkste aanbevelingen 

• Het gezegde “Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard” gaat helaas ook voor reputatie 
op. Het zal duidelijk zijn dat er gewerkt dient te worden aan het herstellen van het vertrouwen 
in de Hartstichting, maar dat het de nodige tijd zal kosten.  

• De Hartstichting doet er verstandig aan om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met de 
code van Wijffels. Dit moment kan benut worden om te laten zien dat de Hartstichting de 
wensen van de donateurs serieus neemt. De donateurs en de vrijwilligers van de Hartstichting 
dienen uitgebreid over de implementatie van de code van Wijffels geïnformeerd te worden. 

• Ga in op de bestedingen door de Hartstichting. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van 
de respondenten niet weet of de Hartstichting het geld ook daadwerkelijk aan het goede doel 
besteedt. De Hartstichting donateurs verwachten dat goede doelen gemiddeld 43% van het 
geld besteden aan het uitvoeren van projecten, terwijl dit percentage bij de Hartstichting 
beduidend hoger ligt (de Hartstichting noemt zelf twee percentages 78% en 81%). Breng de 
Hartstichting-donateurs hiervan op de hoogte.  

• Donateurs willen meer en meer een keuzemogelijkheid hebben. Doneren krijgt steeds meer 
het karakter van winkelen. Directe betrokkenheid wordt een sleutelwoord. Donateurs willen 
bijvoorbeeld specifiek aan onderzoek naar kinderen met een hartprobleem geven. Is daar een 
mogelijkheid voor? 

 
 
Amsterdam, 2 februari 2005  
 
René Bekkers, May-May Meijer en Theo Schuyt 
 

                                        
1 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Hartstichting voor en in de onderzoeksperiode (mei 2004) regelmatig 
in het nieuws was met berichten over de hoogte van het salaris van de directeur. 
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1. Inleiding   

Het onderzoek “Geven in Nederland” levert sinds 1997 elke twee jaar een macro-economische 
schatting van het geef- en sponsorgedrag van individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven. 
Daarvoor worden onder meer landelijke surveys onder representatieve steekproeven van de 
Nederlandse bevolking gehouden. Dit gebeurt met vragenlijsten, waarin items over het geefgedrag, 
maar ook vragen naar achtergrondvariabelen en gevalideerde schalen zijn opgenomen.  In verband 
met promotieonderzoek van onderzoekers van de werkgroep Filantropie van de Vrije Universiteit  
lopen er soms extra vragen met de vragenlijsten mee. Zo ook bij het survey in 2004. Daar is bij 
individuen en huishoudens specifiek gevraagd naar een aantal goede doelen organisaties die door 
individuen en huishoudens begunstigd worden.  
 
Door deze omstandigheid werd een mogelijkheid geschapen nadere analyses op deze goede doelen 
organisaties uit te voeren. Deze mogelijkheid is aan de bewuste organisaties kenbaar gemaakt. Voor 
een relatief bescheiden bedrag konden deze organisaties “meeliften” met de analyses van het “grote” 
onderzoek. Voor de onderzoekers was het, hoewel extra werk, een inspirerende ervaring de 
organisaties zelf beter en intensiever te leren kennen.  
 
De Filantropische sector, de verzameling van goede doelen organisaties, wordt maatschappelijk van 
steeds groter belang. Zij wordt zichtbaarder voor het gevende publiek, voor non-profit instellingen, 
voor de overheid en voor de media. Maatschappelijke zichtbaarheid impliceert maatschappelijke 
verantwoording. Goede doelenorganisaties mobiliseren betrokkenheid van hun draagvlak. Het 
zorgvuldig omgaan met hun draagvlak is een levensvoorwaarde. Professionaliteit in deze is geboden. 
Voor het vergroten van professionaliteit is onderzoek, en vooral wetenschappelijk onderzoek een 
belangrijke peiler.      
 
De Hartstichting heeft aan de onderzoekers van het “Geven in Nederland”- onderzoek gevraagd een 
deel-analyse uit te voeren naar de volgende vragen:     
      
- Wat zijn de sociaal-economische kenmerken van de Hartstichting donateur? Wat zijn de sociaal-

economische kenmerken van de donateurs van vergelijkbare goede doelen organisaties? Welke 
leefstijl kenmerkt de Hartstichting donateur? 

- Op welke manier geven de donateurs?   
- Wat zijn de motieven van de Hartstichting donateurs om te geven?  
- Welke andere organisaties steunen de Hartstichting donateurs nog meer?  
- Wat voor reputatie heeft de Hartstichting? Wat is de reputatie van vergelijkbare goede doelen 

organisaties? 
- Welke factoren bepalen de hoogte van het gegeven bedrag? 
 
Zoals blijkt uit bovenstaande deelvragen richt het onderzoek zich niet alleen op de Hartstichting maar 
ook op de vergelijkbare goede doelen, het zogenaamde benchmarking. Door middel van 
benchmarking wordt de positie van de Hartstichting ten opzichte van de andere goede doelen in kaart 
gebracht. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt op welke terreinen de Hartstichting het beter doet dan 
vergelijkbare goede doelen en op welke terreinen de Hartstichting haar prestaties kan verbeteren.  
 
De opbouw van dit rapport is als volgt. Allereerst komt de onderzoeksmethode aan bod. Daarna 
worden de resultaten van het onderzoek besproken. Tenslotte zetten we de conclusies en 
aanbevelingen uit het onderzoek op een rij. 
 



10 
 
 
 



11 
 
 

 

 

2. Gegevens en onderzoeksmethode 

Allereerst geven wij u graag achtergrondinformatie over het Geven in Nederland Onderzoek 2005 (GIN 
2005).  
 
Het Geven in Nederland panelonderzoek bevat gedetailleerde informatie over het geven van 
Nederlanders aan goede en maatschappelijke doelen, alsmede over vrijwilligersactiviteiten. De 
gegevens zijn verzameld door TNS NIPO (het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het 
Marktonderzoek), marktleider op het gebied van opinieonderzoek. De eerste meting is gehouden in 
1996. De metingen worden om de twee jaar  herhaald. Zo zijn er in 1998, 2000, 2002 en 2004 
metingen verricht. Het onderzoek dat de werkgroep Filantropie voor de Hartstichting heeft uitgevoerd 
heeft betrekking op de steekproef van 2004. Let op, de respondenten worden gevraagd naar hun 
geefgedrag in het afgelopen jaar, dat wil zeggen, in 2003. In de meting van 2004 namen 1316 
respondenten deel aan het onderzoek, waarvan 1310 de volledige vragenlijst hebben afgerond. De 
respondenten vormen een representatieve steekproef van de Nederlandse samenleving.  
 
Steekproeftrekking en gegevensverzameling  
De respondenten zijn door TNS NIPO geselecteerd uit een grote pool van respondenten (zo’n 40.000 
huishoudens). De huishoudens ontvangen en retourneren de vragenlijsten per computer met internet-
aansluiting. Dit biedt het voordeel dat er geen beïnvloeding door een interviewer plaats kan vinden, 
de vragen kunnen in volstrekte anonimiteit worden beantwoord. Er worden extra inspanningen 
verricht om een aanzienlijk volume te creëren in de categorie respondenten met een laag pc-bezit 
(voornamelijk ouderen en lager opgeleiden). 
 
Vragenlijst  
Het GIN panel onderzoek bestaat uit 6 modules: (1) geven door huishoudens; (2) geven door 
individuen; (3) motieven om te geven; (4) vrijwilligerswerk; (5) socio-demografische en andere 
individuele (onder andere psychologische) karakteristieken; (6) reputatie van een aantal geselecteerde 
goede doelen. 
De vragen over geven door huishoudens en geven door individuen bestaan onder andere uit: (a) een 
lijst met 24 verschillende manieren waarop mensen kunnen hebben gegeven, (b) een lijst met 9 
categorieën van doelen waar mensen het afgelopen kalenderjaar (2003) aan kunnen hebben gegeven, 
en (c) een lijst van 65 specifieke Nederlandse goede doelen waar mensen in 2003 aan kunnen hebben 
gegeven. Naast de Hartstichting kwamen ook vele andere doelen op het gebied van gezondheid op de 
lijst voor. We hebben in het rapport  een vergelijking gemaakt van de Hartstichting met de drie andere 
doelen uit de lijst waar meer dan één derde van de Nederlanders aan heeft gegeven: het KWF (63.6%), 
het Astmafonds (34.9%) en de Nierstichting (40.7%). Ook hebben we de donateurs van de 
Hartstichting vergeleken met de donateurs van doelen op het gebied van gezondheid als geheel en 
met de Nederlandse bevolking. 
 
De motieven-module bevat metingen van twee soorten motieven: metingen van algemene sociale 
waarden en psychologische kenmerken, en metingen van specifieke motieven om te geven aan goede 
doelen.  
 
De vrijwilligers-module gaat in op de vrijwilligersactiviteiten van de respondent. Vervolgens wordt 
gevraagd aan welke type vrijwilligerswerk de respondent heeft deelgenomen. Mensen die niet 
deelnamen aan vrijwilligerswerk zullen gevraagd worden of ze wel eens benaderd zijn om te 
participeren in vrijwilligerwerk en wat hun motieven waren om af te zien van vrijwilligerswerk. De 
module over vrijwilligerswerk is in het rapport niet gebruikt. 
 
De socio-demografische achtergrond-module bevat onder andere gedetailleerde informatie over het 
opleidingsniveau, de religie, het beroep, het inkomen en de politieke attitude van de respondent.  
 
De reputatie module verschaft uitgebreide informatie over het beeld dat de respondenten hebben van 
de Hartstichting. Om te voorkomen dat er ‘respons moeheid’ optreedt zijn de reputatievragen niet aan 
alle respondenten voorgelegd. Er is voor gezorgd dat de verhouding van donateurs – niet donateurs 
50-50. Hierdoor kan een verschil in reputatie van goede doelen niet toegeschreven worden aan 
verschillen in het percentage  donateurs.  
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3. Resultaten 

3.1 Giften aan de Hartstichting 

Uit het Geven in Nederland Onderzoek blijkt dat de Hartstichting veel steun vindt onder de 
Nederlandse bevolking: 65,5 % van de respondenten in 2003 heeft geld gegeven aan de Hartstichting. 
Dit zijn 861 mensen van de in totaal 1316 respondenten. 2 De Hartstichting ontvangt voornamelijk 
kleine bedragen. In twee derde van de gevallen gaat  het om giften van vijf euro of minder (zie Figuur 
3.1.1). De gemiddelde gift is niettemin 13 euro, omdat er ook enkele grote giften gerapporteerd zijn. 
De grootste gift was 800 euro. Omdat de meeste giften kleine giften zijn, vergelijken we in eerste 
instantie de groep mensen die wel aan de Hartstichting gegeven heeft met de groep die dat niet heeft 
gedaan. Later gaan we in op de hoogte van het gegeven bedrag (zie paragraaf 3.5). 
 
Figuur 3.1.1 Bedragen gegeven aan de Hartstichting 
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2 Niet alle gevers zeggen nog te weten wat het bedrag was dat ze gegeven hebben: 166 gevers vulden ‘weet niet 
meer’ in. Omdat het onwaarschijnlijk is dat grote gevers zijn vergeten dat ze een grote gift hebben gedaan, en 
het waarschijnlijker is dat het hier gaat om kleine gevers, hebben we deze de giften van deze respondenten op 2 
euro gesteld. 
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3.2 Wie is de donateur van de Hartstichting? 

Donateurs van goede doelen hebben vaak een aantal specifieke kenmerken gemeenschappelijk. Zo is 
uit internationaal wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen die aan goede doelen geven 
vaker wat ouder zijn, een hoger inkomen hebben, een hogere opleiding hebben gevolgd en vaker 
religieus zijn (Schuyt, 2003; Bekkers, 2004; Hodgkinson and Weitzman, 1996; Smith, Kehoe and 
Cremer, 1995). Hoe zit dat met mensen die geld geven aan de Hartstichting? Zijn zij vergelijkbaar met 
de gemiddelde donateur of hebben ze bijzondere kenmerken? 
 
Vaak worden donateurs in verschillende levensfasen ingedeeld, zoals jongeren tot 25 jaar, ouders 
tussen 25 en 50 jaar, tweeverdieners tussen 25 en 50 jaar en ‘ouderen’ boven 50 jaar3. Figuur 3.2.1 
geeft een overzicht van donateurs van de Hartstichting en enkele andere goede doelen op het gebied 
van gezondheid aan de hand van deze levensfasen. 
 
Figuur 3.2.1 Percentage donateurs naar levensfase 
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De eerste kolom van Figuur 3.2.1 laat zien in welke leve nsfase de meeste donateurs van de 
Hartstichting zich bevinden. De meeste donateurs van de Hartstichting zijn ‘ouderen’ boven de 50 
jaar, gevolgd door ouders tussen de 25 en 50 jaar. Donateurs van de Hartstichting wijken nauwelijks 
af van donateurs van andere doelen op het gebied van gezondheid, zoals het KWF, het Astmafonds of 
de Nierstichting. Vergeleken met de Nederlandse bevolking zijn de donateurs van de Hartstichting 
minder vaak jonger dan 25 jaar, vaker ouders tussen 25 en 50 jaar en vaker ouder dan 50 jaar. 
 
Figuur 3.2.2 laat zien wat de gezinssamenstelling is van donateurs die geld geven aan de 
verschillende goede doelen. De Hartstichting donateurs hebben in het algemeen een partner. ‘Singles’ 
geven minder vaak aan de Hartstichting. Donateurs van de Hartstichting wijken minder sterk af van de 
totale bevolking dan donateurs van het Astmafonds en de Nierstichting. Mannen en vrouwen geven 
even vaak aan de Hartstichting. Ook andere doelen op het gebied van gezondheid worden even vaak 
gesteund door mannen en vrouwen. 
 

                                        
3 Dit zorgt voor een rest-categorie van mensen tussen 25 en 50 jaar die of alleenstaand zijn of met partner maar 
met één inkomen. 
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Figuur 3.2.2 Percentage donateurs naar gezinssamenstelling 
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Figuur 3.2.3 geeft informatie over de inkomenspositie van het huishouden van donateurs van de 
Hartstichting. Die is niet bijzonder rooskleurig, maar ook niet slecht. Hartstichting donateurs hebben 
vaker dan gemiddeld een modaal bruto jaarinkomen.  
 
Figuur 3.2.3 Percentage donateurs naar inkomen 
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In Figuur 3.2.4 staat het percentage donateurs weergegeven naar opleidingsniveau. De Hartstichting-
donateurs hebben gemiddeld een wat lagere opleiding afgerond dan gemiddeld (vaker lbo/mavo en 
minder vaak hbo/wo). Dit geldt overigens voor de meeste doelen op het gebied van gezondheid. 



16 
 
 
 

Figuur 3.2.4 Percentage donateurs naar opleiding 
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Interessant om te weten is dat in Nederland mensen met een religieuze affiliatie erg belangrijk zijn 
voor de filantropie. Uit onderzoek van Bekkers (2003) blijkt dat kerkelijken vaker en grotere bedragen 
geven aan goede doelen, zowel aan doelen op het gebied van kerk en levensbeschouwing als aan 
seculiere doelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Gereformeerden gemiddeld de grootste bedragen 
geven aan goede doelen, gevolgd door Nederlands Hervormden en Katholieken. De Hartstichting heeft 
vergeleken met de Nederlandse bevolking meer donateurs met een Katholieke of hervormde 
achtergrond. Onkerkelijke mensen zijn minder vaak donateur van de Hartstichting. 
 
Figuur 3.2.5 Percentage donateurs naar kerklidmaatschap 
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Wanneer de donateurs gerangschikt worden naar politieke voorkeur, zoals in Figuur 3.2.6, dan valt op 
dat de Hartstichting met name donateurs met een CDA of PvdA voorkeur telt. Opnieuw wijkt de 
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Hartstichting niet veel af van andere doelen op het gebied van gezondheid: zij tellen ook veel CDA en 
PvdA-aanhangers. 
 
Figuur 3.2.6 Percentage donateurs naar politieke voorkeur  
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Als laatste bespreken we de geografische kenmerken van de donateur van de Hartstichting. 
Hartstichting donateurs blijken vaker in de kleinere gemeenten te wonen, met name in het zuiden en 
het westen des lands. Zij wonen minder vaak inde drie grote steden (Amsterdam, Den Haag of 
Rotterdam). Dit staat weergegeven in figuren 3.2.7 en 3.2.8. 
 
Figuur 3.2.7 Percentage donateurs naar gemeentegrootte 
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Figuur 3.2.8 Percentage donateurs naar regio 
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3.3 Motieven van de Hartstichting-donateur voor het geven van geld  

We hebben gezien dat de Hartstichting-donateur op een aantal kenmerken niet veel afwijkt van de 
Nederlandse bevolking als geheel. De donateurs van de Hartstichting zijn een redelijk representatieve 
weerspiegeling van de bevolking. Wat is dan wel kenmerkend voor donateurs van de Hartstichting? 
Welke motieven hebben donateurs eigenlijk om de Hartstichting te steunen? 
 
In het Geven in Nederland panel onderzoek worden twee belangrijke soorten geefmotieven 
onderscheiden: intrinsieke en extrinsieke motieven (Schuyt, 2001). Intrinsieke motieven hebben te 
maken met innerlijke drijfveren die mensen bewegen om geld te geven aan goede doelen. Intrinsieke 
motieven zijn gebaseerd op verwantschap (“Ik geef omdat ik me verwant voel met anderen”), 
verbeelding (“Ik geef omdat de doelen tot mijn verbeelding spreken”), deugd (“Geven is mij n plicht”) 
en moraliteit (“Ik vind het moreel juist om te geven”). Extrinsieke motieven hebben te maken met 
externe drijfveren die mensen bewegen om geld te geven aan goede doelen, zoals eigenbelang 
(belastingaftrek). Intrinsieke motieven zijn vaak gebaseerd op algemene psychologische kenmerken 
en sociale waarden.  
 
Onderzoek in de persoonlijkheidspsychologie heeft uitgewezen dat empathie een belangrijke 
eigenschap is van mensen die er voor zorgt dat ze geld geven aan goede doelen (Bekkers, 2004). 
Empathische mensen zijn sterker emotioneel betrokken bij anderen en dit zorgt voor een grotere 
bereidheid tot het geven van geld. Een ander psychologisch kenmerk dat van belang is bij het geven 
aan goede doelen, is altruïsme. Altruïsme is de eigenschap die er voor zorgt dat iemand het welzijn 
van (een groep) andere mensen probeert te vergroten (Batson, 1994). Naarmate mensen meer 
altruïstisch zijn geven ze vaker geld aan goede doelen.  
 
Een ander psychologisch kenmerk dat belangrijk is voor het geven aan goede doelen is het hebben 
van vertrouwen in andere mensen (Bekkers, 2003). Ook deze eigenschap voorspelt het geven aan 
goede doelen. Vertrouwen zorgt er voor dat mensen niet bang zijn om geld te geven, omdat ze er op 
vertrouwen dat het geld terecht komt waar het voor is bestemd. Mensen met een groot vertrouwen in 
anderen gaan er van uit dat andere mensen net zo zijn als zij zelf. En omdat zij zelf te vertrouwen 
zijn, gaan ze er van uit dat anderen dat ook zijn. Zij zullen daardoor ook eerder vertrouwen hebben in 
goede doelen. Op de rol van vertrouwen in goede doelen gaan we later in (zie paragraaf 3.4). 
 
In Tabel 3.3.1 staat weergegeven hoe sterk het verband is tussen het geven van geld aan de 
Hartstichting (en andere doelen op het gebied van gezondheid) en verschillende motieven voor 
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geefgedrag. De getallen in de tabel zijn zogenaamde correlaties, die in theorie kunnen variëren van 0 
tot 1. In onderzoek naar giften aan goede doelen duidt een correlatie van 0.40 echter al op een sterk 
verband. De sterretjes in de tabel geven aan wat de kans (aangeduid met p) is dat de gevonden 
correlatie op toeval berust. Als vuistregel geldt hier: hoe meer sterretjes, hoe kleiner de kans. 
Wanneer de kans dat het verband op toeval berust meer dan 5% is, staat er geen sterretje en gaan we 
ervan uit dat het verband in de praktijk niet bestaat.  
 
Tabel 3.3.1 Motieven om te geven aan doelen op het gebied van gezondheid 

  Hartstichting KWF  Astmafonds Nierstichting Gezondheid 

Empathie .114*** .100*** .114*** .150*** .156*** 
Altruïsme .119*** .113*** .125*** .147*** .140*** 
Sociale 
verantwoordelijkheid 

.114*** .121*** .103*** .139*** .143*** 

Vertrouwen in 
medemensen 

.039 .022 .020 .039 .077** 

Goed gevoel .075** .062* .077** .123*** .114*** 
intrinsieke motieven .143*** .139*** .137*** .171*** .214*** 
*** p < .001; ** p < .01 ; * p < .05 
 
Uit Tabel 3.3.1 wordt duidelijk dat de Hartstichting-donateurs sterker empathisch en altruïstisch zijn 
dan mensen die niet aan de Hartstichting doneren, meer intrinsieke motieven heeft om te geven, wat 
vaker geeft om een goed gevoel te krijgen, maar niet meer vertrouwen heeft in andere mensen. 
Donateurs van de Hartstichting lijken in hun motieven op donateurs van KWF en het Astmafonds. 
Donateurs van de Nierstichting en andere kleine goede doelen op het gebied van gezondheid scoren 
op alle motieven hoger.  
 
Donateurs van de Hartstichting zijn dus mensen die niet een heel groot vertrouwen hebben in 
anderen. Dat is jammer, omdat mensen die goed van vertrouwen zijn minder vatbaar zijn voor 
negatieve publiciteit over goede doelen. We komen hier later op terug (paragraaf 3.4). 
 
Figuur 3.3.1 De acht leefstijlen met de Rokeach-waarden die zij het belangrijkste vinden 
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Klopt dit beeld ook met wat het WIN-modelTM (Hessing et al., 2004) laat zien over de Hartstichting 
donateur? Het WIN-modelTM is een psychografische segmentatie van de Nederlandse bevolking in 
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zogenaamde leefstijlen, gebaseerd op de waarden van Rokeach (1973). Het WIN-modelTM onderscheidt 
acht verschillende leefstijlen, zoals duidelijk wordt uit Figuur 3.3.1.  
 
In Figuur 3.3.2 staat met behulp van cirkeldiagrammen uitgebeeld in welke leefstijl a) de 
Hartstichting-donateur en b) Nederlanders gemiddeld vallen. De acht segmenten worden gedefinieerd 
door de waarden, die de respondenten het belangrijkste vinden in hun leven: 
 
- Zorgzamen (Sociaal): het actief zorgen (beschermen, vergroten) voor het welzijn van anderen, 

altruïstisch, behoudend, gericht op rust en vrede; 
- Behoudenden (Conformisme): niet willen opvallen, zich aan normen en regels houden, gericht op 

eigen wereldje, veel vooroordelen en “ze-denken”; 
- Genieters (Plezier): lichamelijk en emotioneel genot, plezier, impulsiviteit, gezelligheid, 

gemakzucht; 
- Luxezoekers (Prestatie): succes, competentie, ambitie, acceptatie, ‘scoren’, verdienen, 

comfortabel leven, ‘bitchy’en ‘macho’-gedrag;  
- Zakelijken (Zelfbepaling): onafhankelijkheid, ontwikkelen, iets bereiken, een soort yuppen; 
- Ruimdenkers (Rijpheid): begrip van en voor anderen, zichzelf en de wereld daar om heen, 

wereldverbeteraars, babyboomers;  
- Geëngageerden (Veiligheid): harmonie, stabiliteit en veiligheid, zowel in de samenleving als 

geheel, als in de eigen  leefwereld, de eigen situatie en relaties; 
 
De leefstijlprofielen blijken niet erg veel voorspellende waarde te hebben voor het geven aan de 
Hartstichting. Het grootste deel van de Hartstichting donateurs (21%) kan gekenschetst worden als 
‘evenwichtig’: zij vinden alle waarden enigszins belangrijk. Ook bij alle Nederlanders wordt eenzelfde 
percentage ‘evenwichtigen’ gevonden. Donateurs van de Hartstichting zijn iets vaker in de 
behoudende segmenten van de markt te vinden en juist iets minder vaak in de ruimdenkende, 
geëngageerde, en zakelijke segmenten dan de rest van de Nederlandse bevolking. Over het algemeen 
zijn de verschillen echter niet groot: 
- 18% van de Hartstichting-donateurs kan worden omschreven als zorgzaam, tegen 17% in de 

Nederlandse bevolking. Zorgzame mensen zijn mensen die als belangrijkste eigenschap hebben 
dat ze sociaal zijn. Ze willen graag actief zorgen voor het welzijn van anderen. Verder zijn ze 
behoudend en gericht op rust en vrede. In de bijlagen staat een uitgebreider profiel van de 
verschillende leefstijl-segmenten. 

- 18% van de Hartstichting-donateurs kan worden omschreven als behoudend, tegen 16% in de 
Nederlandse bevolking. Behoudende mensen zijn mensen die niet willen opvallen en over het 
algemeen proberen om zich aan normen en regels te houden. Ook zijn ze erg gericht op hun 
eigen wereld en veroordelen ze mensen of zaken snel.  

- ‘Zakelijk’ past bij 6% van de Hartstichting-donateurs, terwijl dat in de Nederlandse bevolking 7% 
is.  

- ‘Ruimdenkend’ is 4.6% van de Hartstichting-donateurs, tegen 5.4% van de Nederlandse bevolking. 
- Ook telt de Hartstichting minder ‘geëngageerden’ (10% van de Hartstichting-donateurs tegen 11% 

van de Nederlandse bevolking). Dit zijn mensen die vaak actief zijn in maatschappelijke 
organisaties. Vaak hechten ze niet aan materieel bezit en ze hoeven zich ook niet (meer) 
maatschappelijk te bewijzen: ze zijn wijs en hebben zich sterk ontwikkeld, zowel in persoonlijke 
groei als in sociaal opzicht.  
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Figuur 3.3.2 De leefstijlen van de Hartstichting donateurs en alle Nederlanders op basis van het NIPO 
WinTM-model   
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Instrumentele en contextuele motieven voor geefgedrag 
Naast intrinsieke motieven voor geefgedrag kunnen mensen ook instrumentele motieven hebben om 
geld te geven aan goede doelen. Een voorbeeld van een instrumenteel motief is het gebruik van giften 
aan goede doelen als aftrekpost bij het opgeven van de inkomensbelasting.  
 
Uit Figuur 3.3.3 blijkt echter dat slechts 17% van de Hartstichting-donateurs hun giften aftrekt van de 
belasting. Het percentage de Hartstichting donateurs dat hun giften van de belasting aftrekt ligt iets 
lager dan het percentage donateurs van andere goede doelen op het gebied van gezondheid. Bijna de 
helft van de donateurs van de Hartstichting trekt giften niet af omdat zij de drempel niet halen. Bij 
slechts 6% is de regeling onbekend. Interessant om op te merken is dat de belangrijkste reden 
waarom de Hartstichting donateurs aangeven hun giften niet af te trekken – als ze de grens wel halen 
- is dat ze dat niet nodig vinden. Hiermee zeggen ze dat ze het onjuist vinden om zelf voordeel te 
behalen uit ‘goed doen’. 
 
Figuur 3.3.3 Percentage donateurs naar gebruik belasting aftrek van giften 
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Contextuele motieven 
Tenslotte kunnen mensen betrokken raken bij doelen op het gebied van gezondheid door ervaringen 
met gezondheidsproblemen in hun eigen leven of in de levens van hun naasten. Als mensen (ernstig) 
ziek zijn of ziekte in hun omgeving meemaken vergroot dat hun interesse voor goede doelen die zich 
inzetten voor degenen die gezondheidsproblemen ervaren. Donateurs van de Hartstichting blijken 
inderdaad vaker dan we op basis van toeval zouden verwachten uit eigen ervaring 
gezondheidsproblemen te kennen. Dit geldt niet voor alle soorten gezondheidsproblemen. Met name 
problemen aan hart en vaten, nieren, luchtwegen, en suikerziekte komen vaker voor in de omgeving 
van donateurs van de Hartstichting. Dit zijn niet altijd kenmerkende problemen in de omgeving van 
grote donateurs. Wie bij in de eigen omgeving ervaring heeft met hart- en vaatziekten, aandoeningen 
aan gewrichten en met suikerziekte, is vaker een grote donateur. Overigens beoordelen donateurs van 
de Hartstichting hun eigen gezondheid niet als beter dan degenen die de Hartstichting niet steunen. 
Wie zijn eigen gezondheid als beter beoordeelt, geeft wel een hoger bedrag (zie Tabel 3.3.2). 
 
Tabel 3.3.2 Relaties tussen eigen gezondheid en ervaring met gezondheidsproblemen in de omgeving 
en geven aan de Hartstichting 

Gebied Wel of niet geven Grote gever 
Globale beoordeling van eigen gezondheid .011  .079 ** 
Hart en vaten .098 *** .075 ** 
Nieren .071 * .042  
Luchtwegen .059 * .010  
Suikerziekte .057 * .046 (*) 
Gewrichten (bijv. reuma, hernia, artritis) .038  .090 *** 
Huid (bijv. chronisch eczeem) .035  -.053 (*) 
Overig (bijv. ernstige handicap) .018  .012  
Kanker .012  .030  
Maag, lever en darm -.009  -.045  
Zenuwstelsel (bijv. epilepsie, migraine) -.027  -.017  

3.4 Geven: een kwestie van vertrouwen 

De laatste jaren is de publieke druk op goede doelen om meer openheid te geven over de besteding 
van fondsen toegenomen. Donateurs stellen niet langer onvoorwaardelijk hun vertrouwen in goede 
doelen. Hoe veel vertrouwen hebben donateurs van de Hartstichting in goede doelen? 
 
Figuur 3.4.1 Percentage donateurs naar vertrouwen in goede doelen in Nederland 
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Uit Figuur 3.4.1 blijkt dat degenen die in 2003 geld hadden gegeven aan de Hartstichting  weliswaar 
iets meer vertrouwen hebben in goede doelen dan de Nederlandse bevolking als geheel, maar een 
lager niveau van vertrouwen vertonen dan donateurs van andere doelen op het gebied van 
gezondheid, zoals KWF en met name het Astmafonds en de Nierstichting.  
 
Vlak voor de meting van vertrouwen in goede doelen kwam de Hartstichting in het nieuws door de 
publicatie van salarissen van directeuren van goede doelen in de Volkskrant. In deze lijst stond de 
Hartstichting bovenaan. Vervolgens ontstond commotie, ook onder collectanten, over de hoogte van 
het salaris van de Hartstichting-directie. Dit zou een verklarende factor kunnen zijn voor het lage 
vertrouwen in goede doelen dat we in Figuur 3.4.1 zien. Collectanten zegden af en het Nederlandse 
publiek gaf minder vaak en minder vrijgevig. Het Nederlandse publiek heeft sterk gereageerd op de 
publicatie van de salarissen. Opvallend is dat de consument goede doelen anders beoordeelt dan for-
profit ondernemingen. De bekendmaking van het salaris van Albert Heijn-directeur Moberg, dat het 
honderdvoudige bedroeg van het salaris van de Hartstichting-directie, leidde niet tot een massale 
boycot van Albert Heijn. In de ogen van het Nederlandse publiek horen goede doelen nog steeds 
geleid te worden door onbetaalde vrijwilligers of idealisten die een salarisverlaging accepteren om 
goed te mogen doen. Het Nederlandse publiek weet onvoldoende over de professiona lisering die zich 
de afgelopen jaren heeft voorgedaan in de filantropische sector en het belang daarvan. Het corrigeren 
van dit beeld is een taak die niet alleen de Hartstichting aangaat, maar de hele filantropische sector. 
Ook andere goede doelen hebben last van misvattingen over het belang van professionalisering in 
fondsenwerving en management. Het is te taak van de branche organisatie VFI dit over het voetlicht te 
brengen. 
 
Het CBF-Keur 
Een andere factor die het relatief lage vertrouwen in goede doelen onder donateurs van de 
Hartstichting verklaart is waarschijnlijk dat het CBF-Keur onder donateurs van de Hartstichting minder 
goed bekend is dan onder donateurs van andere goede doelen op het gebied van gezondheid. 
Donateurs van de Hartstichting kennen het CBF-Keur net zovaak als de Nederlandse bevolking als 
geheel (42.5%). Onder donateurs van KWF, het Astmafonds en de Nierstichting is de bekendheid 
groter (respectievelijk 43.6%, 44.0% en 44.6%). Uit eerder onderzoek is bekend dat Nederlanders die 
het CBF-Keur kennen meer vertrouwen hebben in goede doelen en ook meer geven (Bekkers, 2003). 
 
Een van de eisen waaraan goede doelen moeten voldoen om het CBF-Keur te krijgen is dat zij minder 
dan 25% van de geworven fondsen gebruiken om fondsen te werven. Opvallend is dat het Nederlandse 
publiek een overdreven negatief beeld heeft van de kosten die goede doelen maken om fondsen te 
werven. Dit blijkt uit Figuur 3.4.2. 
 
We hebben de mensen die hebben deelgenomen aan het Geven in Nederland panel onderzoek 
gevraagd wat zij denken over de uitgaven van goede doelen aan fondsenwerving (bijv. brieven, 
folders, reclame), personeel en organisatie (bijv. salarissen van medewerkers, kantoorhuur) en 
projectuitvoering (wat er uiteindelijk bij het goede doel terechtkomt, bijv. in de vorm van goederen en 
diensten). We vroegen welk percentage van de fondsen die goede doelen werven gebruikt wordt voor 
deze drie soorten uitgaven. Vervolgens hebben we gevraagd hoeveel procent de respondenten 
acceptabel vinden. 
 
Donateurs van de Hartstichting verwachten dat goede doelen gemiddeld maar 43 % besteden aan het 
uitvoeren van projecten, terwijl ze vinden dat 70 % van het opgehaalde geld aan projecten zou moeten 
worden besteed. Het beeld dat donateurs hebben lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. Zo geeft 
de Hartstichting op haar website aan dat maar liefst 81% van de gegeven bedragen direct bijdragen 
aan het terugdringen van hart- en vaatziekten! De Hartstichting-donateurs lijken hiervan niet op 
de hoogte. Overigens wordt op een ander deel van de website van de Hartstichting een percentage 
van 78% genoemd.  
 



24 
 
 
 

Figuur 3.4.2 Wens en waarneming voor kosten die goede doelen maken 
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De Hartstichting-donateurs schatten het percentage dat goede doelen aan fondsenwerving besteden 
redelijk in. Ze verwachten dat 22% van het opgehaalde geld wordt gebruikt om nieuwe fondsen te 
werven. Uit het jaarverslag van het CBF (CBF, 2003) blijkt dat de Hartstichting in 2003, 
overeenkomstig de verwachtingen van de donateurs, 22% van het totaal van de baten uit eigen 
fondsenwerving heeft besteed aan fondsenwerving. De donateurs zagen echter liever dat er nog 
minder aan fondsenwerving wordt besteed, maximaal 14%. Fondsenwerving is duidelijk niet erg 
populair bij de donateurs. Door uit te leggen hoe belangrijk fondsenwerving is voor de Hartstichting 
kan er misschien meer draagvlak voor worden gecreëerd. Ten slotte rapporteren de Hartstichting 
donateurs dat ze verwachten dat goede doelen organisaties 35 % van de inkomsten aan personeel en 
organisatie besteden. Ze zouden het acceptabel vinden als dit slechts 16 % was. 
 
Overigens heeft de Amerikaanse econoom Richard Steinberg in vele artikelen geanalyseerd wat de 
waarde is van informatie over het percentage fondsenwervingskosten (zie o.a. Steinberg, 1986, 1991, 
1997). Veel mensen gaan er vanuit dat organisaties die een hoog percentage aan 
fondsenwervingskosten hebben inefficiënt werken, hun personeel overbetalen of wellicht fraude 
plegen. Fraude komt zelden of nooit voor, zeker in Nederland. De salarissen van personeel van goede 
doelen zijn hetzelfde als de salarissen van vergelijkbare medewerkers van non-profit organisaties die 
zich niet bezighouden met fondsenwerving en liggen lager dan salarissen van vergelijkbare 
medewerkers van for-profit organisaties. Het is de vraag in hoeverre het percentage 
fondsenwervingskosten gebruikt kan worden als maatstaf voor kwaliteit voor alle goede doelen. De 
kosten die goede doelen moeten maken verschillen sterk tussen organisaties, afhankelijk van de 
sector waarin de doelen actief zijn, de beschikbaarheid van vrijwilligers, de hoeveelheid (positieve) 
media-aandacht en de concurrentie van andere goede doelen op verwante terreinen. Het is redelijk dat 
een organisatie die fondsen werft voor een zeer specifiek doel (bijvoorbeeld voor een weinig 
voorkomende ziekte) meer kosten moet maken om donateurs te werven omdat zij zeldzamer zijn en 
daardoor moeilijker te vinden. Nieuwkomers op de ‘charimarkt’ moeten ook meer kosten maken om 
een organisatie op te zetten en donateurs te vinden. Een goed doel dat de beschikking heeft over een 
groot aantal vrijwilligers maakt ook minder kosten. Zo lijkt het althans, want in feite zou een 
organisatie die veel vrijwilligers telt om fondsenwerving te verrichten deze mankracht ook voor andere 
taken in kunnen zetten. Voor wat betreft de voorgaande punten is de Hartstichting in het voordeel: zij 
maakt relatief weinig kosten doordat veel mensen affiniteit hebben met het doel, omdat zij al lange 
tijd als goed doel actief is, en relatief veel vrijwilligers beschikbaar heeft voor fondsenwerving. 
 
De roep om meer openheid over kosten van goede doelen kan een contraproductief effect  teweeg 
brengen (Steinberg, 1991). Donateurs verwachten dat meer openheid de bestedingen van goede 
doelen inzichtelijker maakt en de bestedingen aan projecten ten behoeve van de doelstelling van de 
organisatie verhoogt. Omdat goede doelen kosten moeten maken om de bestedingen inzichtelijk te 
maken leidt meer openheid tot hogere kosten van de eigen administratie en van externe accountants 
om die administratie te controleren. Het percentage van de opgehaalde gelden dat aan de doelen van 
de organisatie ten goede komt kan daardoor juist dalen. 
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3.5 Manieren van geven  

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe donateurs het beste benaderd kunnen worden, 
wordt eerst onderzocht op welke wijze de giften aan de Hartstichting zijn gedaan. 70% geeft aan de 
Hartstichting in de `Hartweek’, de huis-aan-huis collecte. Nog eens 16% gaf het afgelopen jaar via een 
acceptgiro, en 15% maakt een vaste bijdrage per jaar over. Vervolgens bekijken we de kans op succes 
van deze fondsenwervingsstrategieën. De huis-aan-huis collecte is een bijzonder effectieve manier van 
fondsenwerving. Slechts 10% van de respondenten zei in de afgelopen twee weken in een huis-aan-
huis collecte om een bijdrage voor een goed doel gevraagd te zijn, maar niet gegeven te hebben. De 
bedragen die in huis-aan-huis collectes worden gegeven zijn echter in de regel klein. Hoewel de kans 
op succes van direct-mail veel kleiner is, levert een persoonlijke brief met acceptgiro vaak grotere 
bedragen op.  
 
Tabel 3.5.1 Fondsenwervingsstrategieën 

 Gift aan de 
Hartstichting 

Gift aan 
KWF 

Gevraagd  
afgelopen twee 

weken1 

Kans op 
succes 2 

Huis aan huis 70.3 67% 42.1 90.4 
Persoonlijke brief met acceptgiro 15.8 10% 41.9 30.6 
Vaste bijdrage per jaar 15.2 19% ---- ---- 
Op straat  6.6 7% 21.4 60.3 
Op een andere manier 0.8 2% ---- ---- 
Iets kopen in een winkel of aan de deur 0.4 0% 23.0 60.8 
Sponsoractie 1.2 1% 29.4 78.0 
Via een loterij 1.1 0% 30.5 67.2 
Collecte in de kerk 1.1 0% 40.5 95.2 
TV actie 0.1 1% 19.2 10.0 

1. Deze percentages tellen niet op tot 100, omdat respondenten op meerdere manieren benaderd 
kunnen zijn.  
2. Het percentage van de respondenten dat op deze manier gevraagd is om een bijdrage en gegeven 
heeft. 
 
Een bijzonder effectieve manier van fondsenwerving die nauwelijks door de Hartstichting wordt 
gebruikt is de collecte in de kerk (95% kans op succes). We mogen aannemen dat het hier in de regel 
om wat grotere bedragen gaat dan in de huis-aan-huis collecte. Andere redelijk effectieve 
fondsenwervingsstrategieën die de Hartstichting nauwelijks gebruikt zijn de sponsoractie en de 
loterij. Internet en advertenties blijken bijzonder ineffectieve manieren van fondsenwerving te zijn, 
met succeskansen van respectievelijk 6.4% en 2.2%. 
 
De meeste respondenten (69%) gaven in 2003 aan de Hartstichting door middel van de huis- aan huis 
collecte. Bij de Hartstichting gaf in 2003 een groter deel van de respondenten naar aanleiding van een 
persoonlijk brief met acceptgiro dan bij KWF Kankerbestrijding (10%). De vaste bijdrage van donateurs 
vormt voor de Hartstichting de derde bron van inkomsten terwijl dit bij KWF de tweede bron van 
inkomsten vormt.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende manieren van geven uitgesplitst per groep. Aan de 
respondenten is gevraagd of er in hun huishouden gegeven is op een van de volgende manieren.  
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Tabel 3.5.2 De verschillende manieren van geven per groep 
 Jongeren  Gezinnen Tweeverdieners Ouderen 
Vaste bijdrage per jaar of automatische 
overschrijving 

44% 48% 44% 54% 

Persoonlijke brief met acceptgiro 26% 26% 29% 48% 
Collecte op straat 57% 58% 43% 51% 
Huis- aan huis collecte 92% 96% 89% 94% 
Via een loterij 70% 71% 63% 75% 
Door iets te kopen aan de deur 47% 48% 48% 34% 
Sponsoractie 66% 78% 64% 61% 
Televisieactie 12% 10% 6% 16% 
Collecte in de kerk 48% 49% 38% 48% 
 n = 129 n = 349 n = 82 n = 562 

 
Uit de tabel blijkt dat veel huishoudens geven als er huis-  aan huis gecollecteerd wordt, zo zegt 89% 
van de tweeverdieners middels een huis- aan huis collecte gegeven te hebben. Daarnaast wordt 
frequent gedoneerd via een loterij.  
 
Opvallend is dat veel ouderen (48%) geven indien ze dat gevraagd is in een persoonlijke brief. 
Jongeren, gezinnen en tweeverdieners lijken minder gevoelig dan ouderen voor deze vorm van 
communicatie. Gezinnen geven in verhouding tot de andere groepen vaak door middel van 
sponsoracties. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zij via hun kinderen eerder in aanraking 
komen met sponsoracties. 

3.6 Willen de belangrijkste factoren nu opstaan? Inzichten uit multivariate analyses 

Tot nu toe hebben we telkens het verband van een bepaald kenmerk met geefgedrag aan de 
Hartstichting in kaart gebracht. Daarbij hebben we er geen rekening mee gehouden dat in de praktijk 
alle factoren die met geven aan de Hartstichting verband houden ook weer met elkaar verband 
houden. Verbanden die we zojuist hebben gezien – zoals tussen woonplaats en giften – kunnen 
veroorzaakt zijn door andere verbanden – zoals het verband tussen religieuze achtergrond en giften. 
Het is goed mogelijk dat inwoners van het zuiden van Nederland vaker aan de Hartstichting geven 
omdat ze vaker katholiek zijn, en niet omdat ze in het zuiden van Nederland wonen. Daarom hebben 
we een zogenaamde multivariate regressie-analyses uitgevoerd. Met deze statistische techniek kan 
aangetoond worden wat het unieke effect is van een bepaald kenmerk op het geven aan de 
Hartstichting, rekening houdend met de invloed van andere kenmerken. 
 
Wel of niet geven aan de Hartstichting  
In Tabel 3.6.1 hebben we als eerste de invloed van verschillende kenmerken op het wel of niet geven 
aan de Hartstichting geanalyseerd. De eerste kolom van Tabel 3.6.1 laat zien welke sociaal-
economische kenmerken nu echt belangrijk zijn voor de vraag of iemand geeft aan de Hartstichting. 
Het bezit van een eigen huis, katholiek zijn, en het kennen van mensen met hart- en vaatziekten 
blijken de kans om te geven aan de Hartstichting verhogen, en een hogere opleiding, het aftrekken 
van giften van de belasting, overig religieus zijn, en het wonen in een grotere gemeente blijken de 
kans om te geven aan de Hartstichting verkleinen. Om een idee te geven van het belang van de 
verschillende factoren geven we een paar voorbeelden. De kans dat mensen met een eigen huis aan 
de Hartstichting geven is bijna 10% hoger dan de kans dat bewoners van een huurhuis aan de 
Hartstichting geven. Wie iemand kent met hart- en vaatziekten in de omgeving maakt ook bijna 10% 
meer kans om te geven aan de Hartstichting dan wie zo iemand niet kent. Alle andere factoren 
waarmee rekening is gehouden hebben geen verband met het geven aan de Hartstichting. In de 
tweede kolom hebben we de invloed van waarden bekeken. Wie veel vertrouwen heeft in goede doelen 
en zich sterker verantwoordelijk voelt voor de samenleving geeft vaker. 
 
Tenslotte hebben we in de tweede kolom de invloed van de eigen gezondheid apart bekeken voor de 
groep mensen die ervaring heeft met hartklachten in de eigen omgeving en voor de groep die dat niet 
heeft. De kans om te geven aan de Hartstichting blijkt met name groter te zijn onder degenen die 
mensen kennen met hartklachten als zij zelf in goede gezondheid  zijn. 
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Tabel 3.6.1 Invloeden op de kans om te geven aan de Hartstichting (probit regressie-analyse) 

Vrouw 1.59 0.34 
Leeftijd (in jaren) 0.00 -0.01 
Inkomen (9 categorieën) -0.01 0.08 
Eigen huis ***9.69 ***9.13 
Opleiding (7 categorieën) ***-3.33 ***-4.06 
Betaalde baan 0.53 -0.00 
Belastingaftrek *-2.56 *-2.57 
Kent CBF -0.72 -3.58 
Katholiek *7.82 *8.00 
Hervormd 3.22 2.75 
Gereformeerd -4.40 -6.82 
Overig religieus ***-21.2 ***-22.16 
Frequentie kerkbezoek (1-5) 2.22 0.92 
Inwonertal woonplaats (6 categorieën) ***-5.36 ***-5.16 
Hart- en vaatziekten in omgeving ***9.46 -6.35 
Overige gezondheidsproblemen (*)1.69 1.35 
Gezondheid (1-5) -0.00 -2.01 
Geëngageerde leefstijl  *-8.71 
Vertrouwen in goede doelen (1-5)  ***6.42 
Intrinsieke motieven (1-5)  (*)3.00 
Sociale verantwoordelijkheid (1-5)  ***4.50 
Gezondheid (bij hartklachten in omgeving)  (*)5.47 
*** p<.001; ** p<.01; * p<.05; (*) p<.10 
 
Het gegeven bedrag 
In Tabel 3.6.2 hebben we het totaalbedrag dat mensen geven aan de Hartstichting geanalyseerd. De 
getoonde effecten geven de toename van het bedrag weer, rekening houdend met de kans dat 
mensen überhaupt geven aan de Hartstichting. De analyse levert verrassende resultaten op, die op 
vele punten afwijken van de resultaten in de vorige analyse. Het blijkt bijvoorbeeld dat:  
- vrouwen gemiddeld zo’n vijf euro minder geven aan de Hartstichting dan mannen; 
- elk jaar ouder dat mensen zijn het bedrag met ongeveer 20 cent omhoog gaat; 
- de hoogst opgeleiden zo’n 11.25 per jaar meer geven dan de laagst opgeleiden (7 x 1.61); 
- degenen die in grote steden wonen (meer dan 400.000 inwoners) per jaar zo’n 12 euro meer 

geven dan inwoners van kleine dorpen (6 x 2.02); 
- degenen die hun giften aftrekken van de belasting per jaar ongeveer drie euro minder geven; 
- geen enkele van de onderscheiden motieven een substantiële invloed heeft op de hoogte van het 

gegeven bedrag; 
- de grootste invloed uitgaat van de manier waarop mensen geven: wie via een vaste bijdrage of 

acceptgiro geeft, geeft per jaar iets meer dan 20 euro meer; 
- het frequentere gebruik van vaste bijdragen en acceptgiro’s de reden is dat ouderen, hoger 

opgeleiden en inwoners van grote steden hogere bedragen geven aan de Hartstichting (deze 
verbanden zijn verdwenen in de derde kolom, waarin rekening is gehouden met de manier van 
geven) 

 
Al met al blijkt dus dat grotere bedragen met name gegeven worden door mensen die niet de 
kenmerken heeft van de typische Hartstichting donateur, of zelfs atypische kenmerken heeft.  
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Tabel 3.6.2 Invloeden op het bedrag gegeven aan de Hartstichting (tobit regressie-analyse) 

Vrouw *-5.41 *-5.44 *-5.22 
Leeftijd (in jaren) *0.23 *0.24 0.03 
Inkomen (9 categorieën) 0.11 0.13 0.12 
Eigen huis -2.71 -2.54 -2.98 
Opleiding (1-7) *1.61 (*)1.43 1.04 
Betaalde baan 1.37 1.29 2.09 
Belastingaftrek **-3.00 **-2.93 *-2.10 
Kent CBF 3.87 3.58 0.62 
Katholiek -1.90 -1.89 -1.12 
Hervormd 3.78 4.39 3.33 
Gereformeerd -6.33 -5.79 (*)-8.97 
Overig religieus -10.20 -9.59 (*)-11.75 
Frequentie kerkbezoek (1-5) 0.97 1.10 0.90 
Inwonertal woonplaats (6 categorieën) *2.02 *2.04 1.43 
Gezondheid (1-5) 2.17 2.26 1.58 
Vertrouwen (1-5)  2.30 2.25 
Goed gevoel (1-5)  1.94 2.13 
Altruïsme (1-5)  -2.23 -3.45 
Zorgzame leefstijl  -1.01 -2.47 
Zakelijke leefstijl  2.49 -0.99 
Ruimdenkende leefstijl  -0.87 -0.23 
Vaste bijdrage   ***21.87 
Acceptgiro    ***22.08 
 
Tabel 3.6.3 Effect op het gegeven bedrag aan de Hartstichting voor degenen die wel of geen ervaring 
hebben met hartklachten (in de omgeving) 

 Wel ervaring met 
hartklachten 

Geen ervaring 
met hartklachten 

Vrouw -3.11 (*)-6.01 
Leeftijd (in jaren) 0.19 0.72 
Inkomen (9 categorieën) 0.13 0.11 
Eigen huis 1.81 (*)-6.12 
Opleiding (1-7) -0.67 (*)2.05 
Betaalde baan 0.27 2.18 
Belastingaftrek -1.55 -2.39 
Kent CBF -1.68 2.16 
Katholiek -0.36 -2.74 
Hervormd -1.55 5.67 
Gereformeerd -8.20 (*)-12.43 
Overig religieus -10.71 -13.12 
Frequentie kerkbezoek (1-5) -0.41 1.64 
Inwonertal woonplaats (6 categorieën) 0.50 1.74 
Gezondheid (1-5) 1.38 1.86 
Vertrouwen (1-5) **5.87 0.13 
Goed gevoel (1-5) **5.75 0.24 
Altruïsme (1-5) -3.51 -3.41 
Zorgzame leefstijl 3.98 -5.01 
Zakelijke leefstijl 8.91 -7.97 
Ruimdenkende leefstijl *17.10 -8.43 
Vaste bijdrage ***23.34 ***18.58 
Acceptgiro  ***14.72 ***25.33 
 
Nadere analyse wees uit dat er grote verschillen zijn tussen de groep donateurs die in de eigen 
omgeving mensen kent met hart- en vaatziekten (of daar zelf last heeft). In Tabel 3.6.3 hebben we de 
analyse van Tabel 3.6.2 apart gedaan voor deze twee gr oepen. De factoren die bepalen hoeveel geld 
donateurs geven blijken sterk te verschillen tussen de twee groepen. Wie mensen kent met 
hartklachten geeft meer uit vertrouwen, om een goed gevoel te krijgen en geeft ook meer vanuit een 
ruimdenkende leefstijl. In de groep die geen ervaring heeft met hartklachten houden deze motieven 
geen verband met de hoogte van het gegeven bedrag, of blijken ze zelfs een omgekeerde invloed te 
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hebben. De hogere giften van mannen en hoger opgeleiden blijken met name van degenen die zelf of 
in de omgeving geen ervaring hebben met hartklachten afkomstig te zijn. Tenslotte blijkt dat de 
acceptgiro meer oplevert in de groep die geen ervaring heeft met hartklachten in de omgeving dan in 
de groep die dat wel heeft, en dat juist het omgekeerde het geval is voor de vaste bijdrage per jaar. 
Deze resultaten geven aan dat de optimale benaderingswijze van donateurs afhangt van de ervaring 
die ze hebben met hartklachten. 

3.7 Waaraan geeft de Hartstichting donateur nog meer? 

Donateurs van de Hartstichting geven niet alleen aan de Hartstichting, maar ook aan vele andere 
goede doelen. Tabel 3.7.1 laat zien aan welke andere goede doelen donateurs van de Hartstichting 
nog meer geven. Het blijkt dat twee derde ook geeft aan KWF en zo rond de 40% ook aan de 
Nierstichting en het Astmafonds. Ongeveer een derde geeft ook aan het Reumafonds. Het gaat telkens 
om kleine bedragen: tussen de 7 en 18 euro. Er zijn wel enkele doelen die grotere bedragen 
ontvangen van Nederlanders die ook aan de Hartstichting geven, maar deze doelen worden slechts 
 
Tabel 3.7.1 Specifieke goede doelen waaraan donateurs van de Hartstichting ook geven  

Doel Percentage Bedrag 
KWF 65,3 18,0 
Nierstichting 43,2 9,2 
Astmafonds 36,3 10,3 
Reumafonds 35,3 7,2 
Rode Kruis 33,6 16,3 
Jantje Beton 29,2 4,0 
Zonnebloem 21,6 11,6 
Leger des heils 21,4 12,6 
WNF 20,2 23,2 
Dierenbescherming 18,2 11,9 
Maag Lever Darm Stichting 18,2 5,7 
Diabetesfonds 17,3 9,3 
Artsen Zonder Grenzen 16,5 23,3 
Nederlands Kanker Instituut 16,5 12,9 
Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten 15,6 8,0 
Unicef 15,2 29,4 
Cliniclowns 14,0 14,3 
Greenpeace 13,5 21,8 
Ronald McDonald Kinderfonds 13,0 11,3 
Alzheimer stichting 12,0 16,7 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds 11,6 15,9 
Kerkinactie 10,8 66,5 
Aids Fonds 9,9 16,4 
Amnesty International 9,4 18,8 
NFSG 9,0 6,5 
Epilepsiefonds 8,6 7,2 
Novib 8,4 31,6 
Hersenstichting 7,9 10,0 
Prinses Beatrix Fonds 7,3 5,5 
Mensen in Nood 5,8 17,1 
Liliane Fonds 5,6 15,7 
Prins Bernhard Cultuurfonds 5,5 5,3 
Memisa  5,2 21,4 
Bartimeus voor Gehandicaptenzorg 4,4 13,9 
Plan Nederland 4,3 186,4 
MS Research 4,1 14,4 
Terre des Hommes 4,0 31,8 
Spieren voor Spieren 3,7 8,2 
Kinderen Kankervrij 3,6 11,8 
Woord en Daad 2,9 89,8 
Revalidatiefonds 2,6 11,4 
Doe een wens Stichting 2,4 8,4 
Milieudefensie 1,4 18,1 
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door kleine aantallen gesteund (Woord en Daad, Kerk in Actie, Plan Nederland). De Hartstichting 
concurreert in de ‘charimarkt’ dus met andere doelen op het gebied van gezondheid om de kleine 
gever. 
 
Tabel 3.7.2 Categorieën goede doelen waaraan donateur van de Hartstichting ook geven 

Categorie doelen: Percentage donateurs 
van de Hartstichting dat 

heeft gegeven: 

Gemiddeld gegeven 
bedrag in euro: 

Maatschappelijke en sociale doelen 47.5 33.2 
Kerk en levensbeschouwing 40.8 352.1 
Internationale hulp 40.6 86.8 
Natuurbehoud 45.0 36.9 
dierenbescherming 31.3 22.1 
Sport en recreatie 19.2 24.8 
Kunst en cultuur 10.2 43.5 
Overige (inclusief service clubs) 2.9 194.1 
Onderwijs en onderzoek 6.3 35.5 
 
Behalve naar de giften van mensen aan specifieke goede doelen, vragen we in het Geven in Nederland 
Onderzoek ook naar giften aan algemene categorieën doelen. In Tabel 3.7.2 staat hoeveel euro de 
Hartstichting donateurs gemiddeld aan deze verschillende categorieën hebben gegeven. Donateurs 
van de Hartstichting geven (behalve aan gezondheid) het vaakst aan maatschappelijke en sociale 
doelen: dit doet bijna de helft, met een gemiddeld bedrag van 37 euro. Natuurbehoud (bijvoorbeeld 
WNF) kan ook op een dergelijk bedrag rekenen van een vergelijkbaar percentage van de Hartstichting-
donateurs. Ook de kerk en internationale hulp worden relatief vaak gesteund. Het bedrag bij de kerk 
is zo hoog omdat hervormde en gereformeerde protestanten vaak grote bedragen geven. 

3.8 Bekendheid van de Hartstichting  

Alvorens te vragen naar de reputatie van de Hartstichting is de bekendheid van mensen met de naam 
‘de Hartstichting’ gemeten. Franzen en Bouwman (1999) geven aan dat bekende merken verschillende 
voordelen hebben boven minder bekende merken. Over het algemeen worden bekende merken beter 
gewaardeerd en geprefereerd boven minder bekende merken (Franzen & Bouwman, 1999). In 
marketingonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van bekendheid: spontane 
bekendheid en geholpen bekendheid (Bouwman, 1998). In het geval van spontane merkbekendheid 
wordt aan respondenten gevraagd welke goede doelen hij/zij kent die gezondheidsonderzoek 
steunen. Bij geholpen bekendheid wordt aan respondenten gevraagd of ze het desbetreffende goede 
doel kennen.  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van geholpen bekendheid, aan de respondenten is gevraagd hoe 
vaak ze van de Hartstichting gehoord hebben. De antwoorden op deze vraag waren onderverdeeld in 
de volgende vijf categorieën4: ik hoor vaak van de Hartstichting, ik hoor regelmatig van de 
Hartstichting, ik hoor af en toe van de Hartstichting, ik hoor nooit van de Hartstichting, ik ken de 
Hartstichting niet.  
 

                                        
4 Een zogenaamde “5 punts Likert schaal”.  
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Figuur 3.8.1 De bekendheid van de Hartstichting 
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Zoals blijkt uit bovenstaande figuur is de Hartstichting erg bekend. De meeste respondenten (45%) 
geven aan regelmatig wat van de Hartstichting te horen, 23% zegt vaak wat van de Hartstichting te 
horen, 31% geeft aan soms wat van de Hartstichting te horen en slechts 1% van de respondenten zegt 
nooit wat van de Hartstichting te horen, terwijl geen van de respondenten aangeeft de Hartstichting 
niet te kennen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Hartstichting voor en in de 
onderzoeksperiode (mei 2004) regelmatig in het nieuws was met berichten over de hoogte van het 
salaris van de directeur.  
Met het oog op benchmarking zijn voor KWF Kankerbestrijding dezelfde vragen gesteld. 
 
Figuur 3.5.2  De bekendheid van KWF Kankerbestrijding 
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KWF Kankerbestrijding lijkt wat minder bekend dan de Hartstichting. Het meest in het oog springende 
verschil is tussen de categorie respondenten die zeggen regelmatig van het desbetreffende goede 
doel te hebben gehoord. Bij KWF Kankerbestrijding gaf slechts 32% van de respondenten aan 
regelmatig van KWF Kankerbestrijding te horen. Bij de Hartstichting was dit 45%.  
 
Het is de vraag of de Hartstichting inderdaad bekender is dan KWF Kankerbestrijding of dat deze 
verschillen slechts op toeval berusten. In Tabel 3.8.1 wordt allereerst de ‘gemiddelde’ bekendheid van 
de beide goede doelen weergegeven.  
 
Tabel 3.8.1 De gemiddelde bekendheid van de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding  

n gemiddelde SD 
De Hartstichting 247 3.88 0.78 
KWF Kankerbestrijding 242 3.67 0.86 
 
Om te toetsen of de Hartstichting bekender is dan KWF Kankerbestrijding is variantie-analyse 
toegepast. Door middel van deze analyse is achterhaald hoe groot de kans is dat de geobserveerde 
verschillen tussen de bekendheid van de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding door toeval 
veroorzaakt zijn.  
Met een zekerheid van 96% kan geconcludeerd worden dat de Hartstichting bekender is dan KWF 
Kankerbestrijding.  

3.9 De reputatie van de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding  

Uit verschillende studies bij bedrijven is gebleken dat de reputatie van het bedrijf invloed heeft op de 
financiële prestaties van een bedrijf en vice versa (De la Fuente Sabate & Quevedo Puento, 2003). Er 
wordt verwacht dat reputatie in de charitatieve sector een nog belangrijker rol speelt dan in het 
bedrijfsleven. De charitatieve sector levert immers geen fysiek maar een immaterieel product, te 
weten de belofte om zich in te zetten voor een bepaald goed doel.  
De vraag naar de bekendheid van mensen met de Hartstichting is gebruikt als ‘filtervraag’. Dit houdt 
in dat mensen die aangaven de Hartstichting niet te kennen, de vervolgvragen over de reputatie van 
de Hartstichting niet hoefden te beantwoorden. Hierdoor wordt voorkomen dat respondenten vragen 
moeten beantwoorden die ze niks zeggen daar ze de Hartstichting niet kennen. 

 
Rapportcijfer  
De ‘overall’ reputatie van de Hartstichting is gemeten aan de hand van een rapportcijfer. De 
respondenten gaven de Hartstichting gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer.  
 
Tabel 3.9.1 De ‘overall’ reputatie van de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding  

n gemiddelde SD 
De Hartstichting 243 6.9 1.44 
KWF Kankerbestrijding 232 7.5 1.47 
 
KWF Kankerbestrijding kreeg een hoger rapportcijfer dan de Hartstichting. Dit verschil was 
significant5, dit houdt in dat het niet door het toeval werd bepaald.  
 
Hoe scoort de Hartstichting op verschillende reputatie-onderdelen? 
Om inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen die de reputatie van de Hartstichting bepalen is 
een aantal stellingen geformuleerd. Zo wordt duidelijk op welke onderdelen de Hartstichting sterk is 
en welke onderdelen verbeterd kunnen worden.  
Allereerst is getoetst of alle tien stellingen hetzelfde construct meten. Om dit te toetsen is Cronbach’s 
alpha berekend, die tussen de .65 en de .90 dient te liggen (den Boer, Bouwman, Frissen & Houben, 
1994). De Cronbach’s alpha in dit onderzoek was aan de hoge kant, te weten .90. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat alle items inderdaad hetzelfde concept meten, er is sprake van een 
homogene schaal. Onderstaande tabel geeft aan in hoeverre de respondenten het met de stellingen 
eens waren.  
 

                                        
5 F(1, 437) = 19.55, p = .000.  
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Tabel 3.9.2 De reputatie van de Hartstichting 

Stelling (zeer) mee 
oneens 

noch mee 
eens/ 
noch mee 
oneens 

(zeer) mee 
eens 

1. Het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt ook 
daadwerkelijk besteed aan het goede doel.  

16% 44% 40% 

2. Mijn beeld van de Hartstichting is positief.  11% 28% 61% 
3. De Hartstichting levert een succesvolle bijdrage aan 

onderzoek op het gebied van hart- en vaatgeneeskunde 
2% 21% 77% 

4. De Hartstichting vervult een zinvolle functie in de 
maatschappij.  

2% 17% 81% 

5. Veel van het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting 
wordt verspild (r).  

32% 49% 18% 

6. De Hartstichting toont compassie.  6% 47% 47% 
7. Ik vertrouw de Hartstichting.  9% 35% 56% 
8. De Hartstichting is betrouwbaar.  8% 38% 54% 
9. De Hartstichting wordt goed bestuurd. 20% 58% 21% 
10. De Hartstichting is erg bekend.  1% 10% 89% 
n = 213 
 
Uit Tabel 3.9.2 blijkt dat de respondenten van mening zijn dat de Hartstichting erg bekend is (89% is 
het hier zeer mee eens of ‘gewoon’ mee eens), dat ze vinden dat de Hartstichting een zinvolle functie 
in de maatschappij vervult (81% is het met deze stelling zeer mee eens of mee eens) en dat de 
Hartstichting een succesvolle bijdrage levert aan onderzoek op het gebied van hart- en 
vaatgeneeskunde (77% is het met deze stelling zeer mee eens of mee eens). Een aanzienlijk deel van 
de respondenten is echter negatief over hoe de Hartstichting wordt bestuurd (20% is het oneens of 
zeer oneens met de stelling dat de Hartstichting goed wordt bestuurd). 19% van de respondenten is 
het (zeer) eens met de stelling dat geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting verspild wordt. Dit 
duidt erop dat de mediaberichtgeving, in de Volkskrant van 6 maart 2004, over het hoge salaris van 
de directie duidelijk haar sporen achterlaat.  
 
Vergelijking van de Hartstichting met KWF Kankerbestrijding 
In de volgende figuren wordt de Hartstichting per stelling vergeleken met KWF Kankerbestrijding. Let 
op, daar waar ‘de Hartstichting’ staat dient bij de stellingen over KWF Kankerbestrijding ‘KWF 
Kankerbestrijding’ te worden gelezen.  
 

Figuur 3.9.1 Het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt ook daadwerkelijk besteed aan 
het goede doel 
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nDe Hartstichting = 243, nKWF Kankerbestrijding = 232 

 
Bovenstaande figuur geeft aan dat minder dan de helft (40%) van de respondenten het (zeer) eens is 
met de stelling dat de Hartstichting het gedoneerde geld ook daadwerkelijk besteedt aan het goede 
doel. Bij KWF Kankerbestrijding is dat respectievelijk 57%.   
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In Figuur 3.9.2 wordt ingegaan op het beeld dat mensen hebben van de Hartstichting en de 
Kankerbestrijding.  
 

Figuur 3.9.2 Mijn beeld van de Hartstichting  is positief 
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Bij de Hartstichting heeft 61% van de respondenten een positief beeld, terwijl 75% van de 
respondenten aangeeft een positief beeld van KWF Kankerbestrijding te hebben. Een relatief hoog 
percentage respondenten (11%) geeft aan het oneens te zijn met de stelling ’Mijn beeld van de 
Hartstichting is positief’. Bij KWF Kankerbestrijding geeft slechts 3% van de respondenten aan het 
oneens te zijn met de stelling ‘Mijn beeld van KWF Kankerbestrijding is positief’.  
In de figuur hieronder wordt aangegeven hoeveel procent van de respondenten het eens is met de 
stelling dat de Hartstichting een succesvolle bijdrage levert aan onderzoek op het gebied van hart- en 
vaatgeneeskunde.  
 

Figuur 3.9.3 De Hartstichting levert een succesvolle bijdrage aan onderzoek op het gebied van hart- 
en vaatgeneeskunde  
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Bij de Hartstichting is maar liefst 77% van de respondenten het eens met de stelling dat de 
Hartstichting een succesvolle bijdrage levert aan onderzoek op het gebied van hart- en 
vaatgeneeskunde. Bij KWF Kankerbestrijding is dit percentage lager, te weten 62%.  
 
In Figuur 3.9.4 wordt aangegeven in hoeverre de respondenten het eens zijn met de stelling dat de 
Hartstichting (respectievelijk KWF Kankerbestrijding) een zinvolle functie in de maatschappij vervult.  
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Figuur 3.9.4 De Hartstichting vervult een zinvolle functie in de maatschappij 
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Volgens 81% van de respondenten vervult de Hartstichting een zinvolle functie in de maatschappij, 
voor KWF Kankerbestrijding is dit 78%.  
In de figuur hieronder is gebruik gemaakt van een ‘negatief geformuleerde stelling’, in jargon een 
‘reverse coded item’. De stelling luidde ‘Veel van het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting 
wordt verspild’.  
 

Figuur 3.9.5 Veel van het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt verspild (r) 
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19% van de respondenten is het eens met de stelling dat de Hartstichting veel geld verspild. Bij KWF 
Kankerbestrijding is dit slechts 7%. Deze stelling komt inhoudelijk min of meer overeen met de eerste 
stelling ‘Het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt ook daadwerkelijk besteed aan het 
goede doel’. De respondenten hebben er geen vertrouwen in dat de Hartstichting goed met het geld 
omgaat.  
 
In onderstaande stelling wordt ingegaan op het tonen van compassie. Uit onderzoek naar het imago 
van goede doelen in Groot-Brittannië kwam dit item naar voren als een belangrijk onderdeel van 
charity image (Bennett & Gabriel, 2003).    
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Figuur 3.9.6 De Hartstichting toont compassie 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat het aantal respondenten dat 47% van de respondenten vindt dat de 
Hartstichting compassie toont. Het aantal respondenten dat het eens is met de stelling dat KWF 
Kankerbestrijding compassie toont is lager (41%).  
 
In onderstaande figuur wordt het vertrouwen dat respondenten in de Hartstichting hebben afgezet 
tegenover het vertrouwen dat de respondenten hebben in KWF Kankerbestrijding.  
 

Figuur 3.9.7 Ik vertrouw de Hartstichting  
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Het verschil tussen het aantal respondenten dat zegt vertrouwen te hebben in KWF en het aantal 
respondenten dat zegt de Hartstichting te vertrouwen, is groot. Zo is 56% van de respondenten het 
(zeer) eens met de stelling ‘Ik vertrouw de Hartstichting’, terwijl 72% van de respondenten is het (zeer) 
eens met de stelling ‘Ik vertrouw KWF Kankerbestrijding’.  
 
Daar het publieke vertrouwe n in een goed doel een belangrijk onderdeel uitmaakt van de reputatie 
van het goede doel (zie Bennett & Gabriel, 2003), is het vertrouwen in de Hartstichting en KWF 
Kankerbestrijding ook door middel van een tweede stelling gemeten. Deze stelling luidt ‘De 
Hartstichting is betrouwbaar’.  
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Figuur 3.9.8 De Hartstichting is betrouwbaar 
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Ongeveer eenzelfde aantal respondenten is het met de stelling ‘De Hartstichting is betrouwbaar eens’ 
(54%) als het aantal respondenten dat het met de stelling ‘Ik vertrouw de Hartstichting’ eens was. Bij 
KWF Kankerbestrijding geeft 74% van de respondenten aan het met deze stelling eens te zijn. Aan het 
einde van deze paragraaf wordt nader ingegaan op een mogelijke oorzaak van het relatief lage 
vertrouwen in de Hartstichting.  
 
In de figuur hieronder wordt ingegaan op de stelling ‘De Hartstichting wordt goed bestuurd’.  
 

Figuur 3.9.9 De Hartstichting wordt goed bestuurd 
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Slechts 20% van de respondenten is het eens met de stelling dat de Hartstichting goed bestuurd 
wordt. Bij KWF Kankerbestrijding is dit 33%. Een vijfde van de respondenten is het (zeer) oneens met 
de stelling dat de Hartstichting goed bestuurd wordt.   
 
Tenslotte is de respondenten gevraagd naar de bekendheid van de twee goede doelen (zie Figuur 
3.9.10).  
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Figuur 3.9.10 De Hartstichting is erg bekend 

nDe Hartstichting = 243, nKWF Kankerbestrijding = 232 

 
Maar liefst 89% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat de Hartstichting erg bekend 
is. Bij KWF Kankerbestrijding is dit 81%.  
 
Overzichtstabel 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de stellingen waarop de Hartstichting 
het even goed of minder goed doet dan KWF Kankerbestrijding6. De Hartstichting doet het bij geen 
van de stellingen beter dan KWF Kankerbestrijding. Bij de stelling onder het kopje ‘geen verschil’, 
verschillen de scores van de Hartstichting niet significant ten opzichte van de scores van KWF.  
 
Tabel 3.9.3 Overzicht van de stellingen waarop de Hartstichting het even goed of minder goed doet 
dan KWF Kankerbestrijding  

Stelling  
 
Geen verschil 
De Hartstichting levert een succesvolle bijdrage aan onderzoek op gebied van hart- en 
vaatgeneeskunde. 
De Hartstichting vervult een zinvolle functie in de maatschappij 
De Hartstichting toont compassie 
De Hartstichting is erg bekend 
 
Slechter dan KWF 
Het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt ook daadwerkelijk besteed aan het goede 
doel. 
Mijn beeld van de Hartstichting is positief 
Veel van het geld dat wordt gegeven aan de Hartstichting wordt verspild 
Ik vertrouw de Hartstichting 
De Hartstichting wordt goed bestuurd 
De Hartstichting is betrouwbaar 
 
De Hartstichting verschilt niet ten opzichte van KWF Kankerbestrijding als het gaat om de mate van 
succes, het nut van de Hartstichting, de compassie en de bekendheid van de Hartstichting.  
De scores van de Hartstichting zijn met name lager als het gaat om de besteding van geld, het beeld 
dat respondenten hebben van de Hartstichting, het vertrouwen dat respondenten hebben in de 
Hartstichting en de manier waarop de Hartstichting bestuurd wordt. Zoals eerder is opgemerkt zijn 
deze lage scores waarschijnlijk het gevolg van de berichtgeving over het salaris van de directie van de 
Hartstichting in de landelijke media.  
 

                                        
6 Om dit te toetsen is gebruik gemaakt van variantie-analyse.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Sociaal-demografische kenmerken van donateurs van de Hartstichting 
De donateurs van de Hartstichting zijn op basiskenmerken een representatieve afspiegeling van de 
Nederlandse bevolking. Zij zijn voornamelijk ‘ouderen’ boven de 50 jaar en mensen met kinderen 
tussen de 25 en 50 jaar. Ze hebben vaak een partner. Mannen geven net zo vaak aan de Hartstichting 
als vrouwen. Donateurs van de Hartstichting hebben vaak een modaal inkomen, maar een wat lager 
dan gemiddelde opleiding. De Hartstichting krijgt vaker steun van inwoners van kleinere gemeenten, 
met name in het zuiden en westen van het land, en is vaker Katholiek of hervormd. 
 
Psychologische en leefstijlkenmerken van donateurs van de Hartstichting 
Donateurs van de Hartstichting zijn mensen met een gemiddeld vertrouwen in andere mensen, die 
wat meer dan gemiddeld emotioneel betrokken zijn bij het welzijn van anderen. De leefstijl van 
donateurs van de Hartstichting is vaker dan gemiddeld te karakteriseren als behoudend en zorgzaam, 
en minder vaak als ruimdenkend, geëngageerd, zakelijk en op zoek naar luxe. 
 
Motieven van de Hartstichting-donateur om geld te geven 
Donateurs van de Hartstichting blijken geld te geven aan goede doelen, waaronder de Hartstichting, 
vanuit intrinsieke motieven zoals verbeelding, deugd en moraliteit. Slechts één vijfde van de 
Hartstichting donateurs trekt zijn giften af van de inkomstenbelasting. De Hartstichting-donateur 
heeft iets meer dan gemiddeld vertrouwen in de Nederlandse goede doelen, maar is niet vaker dan 
gemiddeld op de hoogte van het bestaan van het CBF-Keur.  
 
De manieren van geven 
De meeste de Hartstichting donate urs geven aan de Hartstichting in ‘de Hartweek’, de jaarlijkse huis-
aan-huis collecte. Ook bij andere doelen op het gebied van gezondheid is de huis-aan-huis collecte de 
meest voorkomende wijze waarop geld gegeven wordt. De Hartstichting is daardoor een bekend goed 
doel dat veel Nederlanders steunen met een relatief klein bedrag. 
 
Misvattingen onder het publiek over kosten voor fondsenwerving 
Donateurs van de Hartstichting blijken niet goed geïnformeerd te zijn over de kosten die goede 
doelen maken. Met name overschatten onderschatten zij het percentage van de fondsen dat aan de 
doelstelling wordt besteed.  
 
De unieke invloed van sociaal-demografische kenmerken en motieven 
Hoe groot is nu de invloed van alle sociaal-demografische kenmerken en motieven op het geven aan 
de Hartstichting? Het blijkt dat de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het geven aan de 
Hartstichting zijn (in volgorde van meest naar minst belangrijk): het hebben van vertrouwen in goede 
doelen, het wonen in een kleinere plaats, het delen van een gevoel van sociale verantwoordelijkheid, 
een lager opleidingsniveau, het bezit van een eigen huis, en het kennen van mensen met hart- en 
vaatziekten, Katholiek zijn, en geen gebruik maken van belastingaftrek voor giften. Alle andere 
factoren hebben geen invloed op de kans om te geven aan de Hartstichting wanneer rekening 
gehouden wordt met de invloed van bovengenoemde factoren. 
 
De hoogte van het bedrag waarmee Nederlanders de Hartstichting steunen blijkt af te hangen van hele 
andere factoren. Van meest naar minst belangrijk zijn dat: een hogere leeftijd hebben, wonen in een 
grotere stad, een hogere opleiding genoten hebben, man zijn, geen gebruik maken van 
belastingaftrek. Overigens blijkt dat al deze factoren het bedrag beïnvloeden via het gebruik maken 
van acceptgiro’s of een vaste bijdrage. Wordt daarmee rekening gehouden, dan blijken er nauwelijks 
verschillen meer te zijn. Tenslotte blijkt dat de meeste van de bovengenoemde factoren alleen van 
belang zijn voor degenen die geen mensen in de eigen omgeving hebben die in het afgelopen jaar last 
hebben gehad van hart- en vaatziekten. Wie zo iemand wel kent, blijkt niet zozeer te karakteriseren 
door sociaal-demografische kenmerken, maar geeft uit vertrouwen, om een goed gevoel te krijgen, en 
vanuit een ruimdenkende leefstijl. 
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Andere doelen waaraan de Hartstichting donateurs geven 
De top vijf van specifieke goede doelen waaraan Hartstichting donateurs nog meer geven:  
1. KWF Kankerbestrijding  
2. De Nierstichting  
3. Astmafonds  
4. Reumafonds 
5. Jantje Beton  
KWF Kankerbestrijding is de grootste ‘concurrent’ van de Hartstichting. 65% van de Hartstichting 
donateurs geeft ook aan KWF Kankerbestrijding. Gemiddeld geven de Hartstichting donateurs die ook 
aan KWF Kankerbestrijding geven, € 18 aan KWF Kankerbestrijding. 43% van de Harstichting 
donateurs geeft ook aan De Nierstichting. 
 
De top vijf van categorieën goede doelen waaraan Hartstichting donateurs nog meer geven (behalve 
gezondheid):  
1 Maatschappelijke en sociale doelen  
2 Natuurbeheer 
3 Kerk en levensbeschouwing  
4 Internationale hulp  
5 Dierenbescherming. 
48 % van de Hartstichting-donateurs geeft ook aan maatschappelijke en sociale doelen. Het gaat 
hierbij om een bedrage van € 37 gemiddeld. Het grote bedrag voor kerk en levensbeschouwing wordt 
veroorzaakt doordat protestanten vaak grote bedragen geven aan de kerk.  
 
De reputatie van de Hartstichting  
Een eerste voorwaarde voor het verkrijgen van donateurs is bekendheid bij het publiek. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de Hartstichting bekender is dan KWF Kankerbestrijding. 68% van de 
respondenten zegt vaak of regelmatig van de Hartstichting te horen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de Hartstichting voor en in de onderzoeksperiode (mei 2004) regelmatig in het nieuws 
was met berichten over de hoogte van het salaris van de directeur.  
 
De Hartstichting oogst dezelfde waardering als KWF Kankerbestrijding als het gaat om de mate waarin 
ze erin slaagt haar doelstelling te verwezenlijken. Ook vinden respondenten dat ze beiden een even 
waardevolle functie in de maatschappij vervullen en dat de doelen evenveel compassie tonen.  
 
De respondenten hebben echter minder vertrouwen in de Hartstichting dan in KWF Kankerbestrijding. 
Tevens hebben bij de Hartstichting minder mensen het idee dat het geld daadwerkelijk besteed wordt 
aan het goede doel dan bij KWF Kankerbestrijding. Ook zijn respondenten minder positief over het 
beeld dat ze van de Hartstichting hebben dan over het beeld dat ze van KWF Kankerbestrijding 
hebben. Ook bleek uit dit onderzoek dat respondenten minder positief zijn over het bestuur van de 
Hartstichting dan over het bestuur van KWF Kankerbestrijding. Alhoewel in dit onderzoek niet 
expliciet de effecten van mediaberichtgeving zijn bestudeerd en de reputatie van de Hartstichting 
slechts op één moment is gemeten, is een voor de hand liggende conclusie dat de berichtgeving over 
het salaris en later over het ontslag van de directeur van de Hartstichting, de Hartstichting de nodige 
imagoschade heeft berokkend.  

4.2 Aanbevelingen 

- Het gezegde “Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard” gaat helaas ook voor reputatie op. 
Terwijl de Brent Spar affaire toch al zo’n vijf jaar geleden was, kreeg Shell in 2000 nog steeds een 
lager rapportcijfer toebedeeld van respondenten die Shell met milieu associeerden dan van 
respondenten die Shell met iets anders in verband brachten. In tegenstelling tot bij Shell gaven 
respondenten die BP met milieu associeerden geen lager rapportcijfer aan BP dan wanneer ze BP 
met iets anders associeerden (Meijer, 2004). Het herstellen van het vertrouwen in de Hartstichting 
zal dan ook de nodige tijd kosten.   

- Shell investeerde 60 miljoen gulden in het verbeteren van haar imago (juli 1998). Voor de 
Hartstichting is het echter aan te bevelen voorlopig een terughoudend beleid te voeren op het 
gebied van betaalde publiciteit. Reclame zal door de donateur als “een verspilling van geld” 
worden gezien dat beter aan onderzoek op het gebied van hart- en vaatgeneeskunde besteed had 
kunnen worden. 
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- Informeer donateurs nadrukkelijker over de besteding van giften. Zoals eerder is aangegeven 
onderschatten donateurs met name het percentage van de fondsen dat aan de doelstelling van de 
Hartstichting wordt besteed. Hier ligt een bela ngrijke taak, want de problemen van de 
Hartstichting –waar het gaat om de salarissen– geeft de gevoeligheid op dit punt bij donateurs 
aan. 

- De issue ownership theorie geeft aan dat organisaties beter niet in het nieuws kunnen komen met 
thema’s waar ze geen goede reputatie op hebben. Met andere woorden, het is voor de 
Hartstichting beter om voorlopig niet zelf naar de pers te stappen met het thema ‘lager salaris 
voor de directeur’. Desalniettemin is het aan te bevelen een open houding naar de pers te blijven 
houden.  

- De Hartstichting doet er verstandig aan om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met de code 
van Wijffels. Dit moment kan benut worden om te laten zien dat de Hartstichting de wensen van 
de donateurs serieus neemt. De donateurs en de vrijwilligers van de Hartstichting dienen 
uitgebreid over de implementatie van de code van Wijffels geïnformeerd te worden.  

- Heikele punten in de media zijn de “reserves” van goede doelen en het “beleggen van geld”. De 
Hartstichting geeft op haar website aan in de pas te lopen met het advies van de Commissie-
Herkströter. Wellicht is het een idee om een “klankbordgroep” op te richten bestaande uit een 
groep donateurs en vrijwilligers. In deze klankbordgroep zou bijvoorbeeld het reserve en 
beleggingsbeleid  van de Hartstichting besproken kunnen worden.   

- Donateurs willen meer en meer een keuzemogelijkheid hebben. Doneren krijgt steeds meer het 
karakter van winkelen. Directe betrokkenheid wordt een sleutelwoord. Donateurs willen 
bijvoorbeeld specifiek aan onderzoek naar kinderen met een hartprobleem geven. Is daar een 
mogelijkheid voor? 

- Investeer in ‘upgrading’ van donateurs. Het is aan te bevelen om donateurs die gewend zijn 
kleine bedragen te geven in de huis-aan-huis collecte te vragen of ze ook willen geven via een 
automatische overschrijving of acceptgiro. 

- Gedifferentieerde werving. Het blijkt dat wie ervaring heeft met hartklachten in de omgeving niet 
alleen vaker geeft, maar ook uit hele andere motieven. Stem de fondsenwerving voor deze groep 
af op de relevante motieven (vertrouwen, een goed gevoel en ruimdenkende leefstijl). 

- Onderzoek waarom sommige mensen niet geven. Tweederde van de respondenten zegt te geven 
aan de Hartstichting. Toch kunnen we ons afvragen waarom eenderde van de Nederlandse 
bevolking dan niet bijdraagt? Hebben zij daar specifieke redenen voor of ligt het aan het feit dat 
de wervingsstrategie van de Hartstichting niet helemaal dekkend is, waardoor zij niet bereikt 
worden? Helaas bieden de GIN data geen uitkomst om deze vraag te beantwoorden. Het verdient 
aanbeveling om deze groep niet-gevers nader te analyseren en een specifieke wervingsstrategie 
ten aanzien van deze groep te ontwikkelen. 

- Fiscale adviesfunctie? Maken de Hartstichting donateurs optimaal gebruik van de mogelijkheden 
tot belastingaftrek? 17 % van de Hartstichting donateurs trekt giften af van de belasting. Wellicht 
gebeurt het al binnen de Hartstichting, maar het kan van belang zijn om verder na te denken over 
een fiscale adviesfunctie. Moet er bijvoorbeeld meer informatie worden verstrekt; moet er 
aandacht worden besteed aan een fiscale adviesfunctie naar grotere gevers toe? Interessant om 
hierbij te vermelden is dat de belangrijkste reden waarom de Hartstichting donateurs aangeven 
hun giften niet af te trekken –als ze de grens wel halen – is dat het niet nodig vinden.    

 
Deze conclusies/aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen uit het thans gerapporteerde 
onderzoeksproject. Op basis van andere factoren en gegevens (zoals het communicatiebeleid van de 
Hartstichting) die niet in ons onderzoek werden betrokken, kan een andere conclusie of beslissing 
opportuun zijn.  
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