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De participatiesamenleving in actie 

Het kabinet heeft vorig jaar flinke bezuinigingen aangekondigd op internationale 

hulporganisaties, na eerdere bezuinigingen op culturele instellingen. Welke gevolgen zullen de 

bezuinigingen hebben voor het particuliere geefgedrag? Zullen burgers de afname in de subsidie 

compenseren met hogere giften, of bezuinigen burgers met de overheid meee? In de troonrede 

2013 nam het kabinet afscheid van de welvaartsstaat en introduceerde het de 

participatiesamenleving. In de Willem Drees lezing van 14 oktober gaf minister-president Rutte 

(2013) zijn visie op de participatiesamenleving: de verantwoordelijkheid voor een prettige 

samenleving ligt bij het individu, en de staat kan af en toe bijspringen. De verantwoordelijkheid 

van burgers in geval van bezuinigingen komt in de lezing niet aan de orde. 

 

Onderzoek naar effecten van bezuinigingen op geefgedrag 

In Nederland is voor zover mij bekend tot nu toe geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 

de invloed van bezuinigingen op subsidies aan goededoelenorganisaties op het geefgedrag aan 

deze organisaties. Vanwege de omvang van de bezuinigingen en de mogelijke maatschappelijke 

effecten leek het mij gewenst dat de Werkgroep Filantropische Studies dergelijk onderzoek gaat 

doen. In mijn oratie (Bekkers, 2013) heb ik een schets van dit onderzoek gegeven. Het lopende 

onderzoek beslaat zowel analyse van bestaande literatuur als analyse van gegevens uit 

jaarverslagen, bevolkingsenquêtes en experimenten. 

 

Wat we al weten 

Het onderzoek naar effecten van veranderingen in overheidssubsidies op geefgedrag is kort 

samengevat in onderstaande figuur.  
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In de figuur heeft een verandering in de hoogte van overheidssubsidies een invloed op het 

geefgedrag van burgers via twee paden: via organisaties en via burgers.  

 

Via organisaties 

Als maatschappelijke organisaties minder subsidie krijgen kunnen ze deze terugval opvangen 

door minder uit te geven, of door meer inkomsten te genereren uit andere bronnen. Organisaties 

zouden meer in fondsenwerving kunnen gaan investeren om de teruglopende inkomsten uit 

subsidies te compenseren. Investeringen in fondsenwerving zijn doorgaans efficiënt omdat zij 

zichzelf binnen korte tijd terug verdienen. Goededoelenorganisaties in Nederland besteden 

volgens de jaarverslagen die het Centraal Bureau Fondsenwerving verzamelt gemiddeld 15% van 

hun inkomsten aan fondsenwerving (CBF, 2013). Dit percentage suggereert dat er voor elke euro 

die wordt geïnvesteerd in fondsenwerving bijna 7 euro wordt opgehaald. Dit betekent echter nog 

niet dat voor elke euro die extra wordt geïnvesteerd in fondsenwerving ook 7 euro meer wordt 

opgehaald. Eerder onderzoek (Bekkers, 2010) suggereert dat de elasticiteit veel lager ligt. In mijn 

oratie heb ik voor het eerst onderzocht hoe de investeringen in fondsenwerving en de 

opbrengsten daarvan veranderen na veranderingen in overheidssubsidies. Ik heb de 

veranderingen bekeken in de inkomsten van 465 nationale fondsenwervende organisaties die hun 

financiële gegevens aanleverden aan het CBF over de periode 2005-2010. Gemiddeld over deze 

periode namen de inkomsten uit fondsenwerving in het jaar na een daling van de inkomsten uit 

subsidies in 48% van de gevallen toe. In het jaar na een stijging van de inkomsten uit subsidies 

namen de inkomsten uit fondsenwerving in 55% van de gevallen toe. Een daling in de subsidies 

wordt het daaropvolgende jaar dus niet gecompenseerd door een stijging in de giften. De CBF-

gegevens laten zien dat de daling in de inkomsten uit fondsenwerving na een daling in de subsidie 

samenhangt met een daling in de investeringen in fondsenwerving. Organisaties die hun 

inkomsten uit subsidie zagen dalen investeerden het jaar daarop in 44% van de gevallen meer in 

fondsenwerving, terwijl organisaties die hun inkomsten uit subsidies zagen toenemen in het jaar 

daarop in 55% van de gevallen meer investeerden in fondsenwerving.  

 

Deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit allerlei sectoren, waaronder internationale hulp, 

maar ook gezondheid en welzijn. Master studente bestuurswetenschappen Anna Galenkamp deed 

onder mijn begeleiding in haar thesis onderzoek specifiek naar de giften aan internationale 

hulporganisaties. Zij zette allereerst internationaal onderzoek op een rij. De resultaten van het 

eerdere onderzoek zijn niet eenduidig: uit één studie blijkt een negatief verband tussen 

overheidssubsidies en private inkomsten, uit een andere studie komt geen verband naar voren, en 

uit twee andere blijkt juist een positief verband. Uit het eigen onderzoek van Galenkamp op basis 

van de gegevens van het CBF over 134 Nederlandse internationale hulporganisaties blijkt dat 

veranderingen in de inkomsten uit subsidies in de periode 2005-2010 licht positief samenhangen 

met veranderingen in de inkomsten uit giften. Als rekening wordt gehouden met de uitgaven aan 

fondsenwerving verdwijnt dit verband. Het verband verdwijnt echter ook als rekening gehouden 

wordt met andere factoren. Nader onderzoek op dit terrein is nodig om vast te stellen of de 

veranderingen in fondsenwerving ook inderdaad de verklaring zijn voor het positieve verband 
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tussen inkomsten uit subsidie en inkomsten uit fondsenwerving. Nader onderzoek zou ook 

kunnen vast stellen of het verband verschilt tussen grote en kleine organisaties. 

 

Samengevat blijkt dat de reactie van goededoelenorganisaties op een vermindering van 

overheidssubsidies mede het effect bepalen van bezuinigingen op het geefgedrag van 

particulieren. Een daling in de overheidssubsidies vermindert de financiële ruimte voor 

organisaties om te investeren in fondsenwerving. Hierdoor wordt het voor de organisaties 

moeilijker om de afname in de inkomsten door de overheidsbezuinigingen te compenseren. 

 

Via sociale informatie 

Een tweede invloed van veranderingen in overheidssubsidie verloopt via de interpretatie van de 

informatie over veranderingen in overheidssubsidie door burgers. Als mensen geld kunnen geven 

aan een goed doel nemen ze in overweging wat andere mogelijke donateurs geven. Informatie 

over het geefgedrag van anderen wordt in de economische literatuur over filantropie ‘sociale 

informatie’ genoemd. De invloed van sociale informatie kan in theorie zowel positief als negatief 

zijn, afhankelijk van hoe zij die informatie interpreteren. Een bezuiniging van overheidsuitgaven 

aan een bepaald doel kan voor burgers een signaal zijn dat het doel minder maatschappelijk 

belang heeft gekregen en daarom minder steun verdient. Een bezuiniging kan voor burgers ook 

een signaal zijn dat het geld niet effectief besteed werd. Een bezuiniging kan echter ook worden 

uitgelegd als een resultaat van teruglopende overheidsinkomsten. In dit geval kunnen burgers de 

behoefte voelen hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door meer te geven aan het doel. 

In economische theorieën over filantropie wordt zulk compensatiegedrag altruïsme genoemd. 

Omgekeerd kan een verhoging van overheidsbijdragen juist als effect hebben dat burgers minder 

de behoefte voelen bij te dragen, wanneer zij het idee hebben dat de organisaties voldoende 

middelen ter beschikking hebben. 

 

Positieve sociale informatie 

Om de invloed van sociale informatie op geefgedrag vast te stellen organiseerden twee studenten 

communicatiewetenschappen van de VU (Rozanne van Vliet en Sheery Bisessar) onder mijn 

begeleiding een vragenlijstexperiment met een project voor schoon drinkwater in Mali van Oxfam 

Novib. Deelnemers aan het experiment vulden een vragenlijst in en maakten kans op een 

beloning van €20. De deelnemers kregen onder meer een tekst te lezen over het project, waaraan 

in de experimentele groep de mededeling was toegevoegd dat de VU het project met €10 steunt, 

ongeacht de bijdrage van de deelnemer. Volgens de economische theorie over altruïsme zou deze 

mededeling het geefgedrag van de deelnemers moeten verminderen. Dat bleek echter niet het 

geval. Integendeel zelfs. Van de deelnemers aan het experiment die de tekst te lezen kregen 

inclusief de mededeling dat de VU het project met €10 steunt gaf 88% de beloning geheel weg. 

Van de deelnemers die de tekst over het waterproject zonder de mededeling dat de VU het 

project met €10 steunt gaf 82% de beloning geheel weg. Het verschil is klein, en statistisch niet 

significant. Dit geeft aan dat de deelnemers niet snel hun geefgedrag aanpassen. Die aanpassing is 

echter niet in overeenstemming met de verwachting vanuit de economische theorie van altruïsme 

dat mensen hun gift aan een goed doel verlagen als ze weten dat een derde partij er al aan geeft. 
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Overigens hadden niet alle deelnemers bij het lezen van de tekst over het waterproject de 

mededeling dat de VU ook €10 aan het project zou geven goed in zich opgenomen, zo bleek uit 

een kennisvraag na afloop van het experiment: 27% van de deelnemers had deze informatie niet 

gezien of incorrect geïnterpreteerd. Onder de deelnemers die de mededeling wel goed hadden 

gezien gaf zelfs 94% de beloning geheel weg. Het lijkt er dus op dat de mededeling dat de VU het 

project met €10 steunt juist een positieve invloed heeft gehad op het geefgedrag, en zeker geen 

negatieve invloed. 

 

Negatieve sociale informatie 

De reactie van Nederlanders op overheidsbezuinigingen is ook in het afgelopen Geven in 

Nederland-onderzoek (Schuyt, Gouwenberg & Bekkers, 2013) onderzocht. Uit het onderzoek blijkt 

dat Nederlanders niet erg bereid zijn om overheidsbezuinigingen te compenseren met hogere 

giften. Met de stelling “Als de overheid gaat bezuinigen op maatschappelijke organisaties zal ik 

zelf meer gaan geven” was 5% van de respondenten het ‘eens’ of ‘helemaal eens’. In het onderzoek 

was ook een vragenlijstexperiment opgenomen, waarmee we de bereidheid bezuinigingen te 

compenseren specifieker kunnen onderzoeken. Respondenten in het onderzoek lazen de 

volgende tekst: “De regering heeft aangekondigd verder te gaan bezuinigen. Op welke dingen er 

precies bezuinigd gaat worden en hoeveel is nog niet bekend. We laten u nu drie soorten doelen 

zien. U ziet ook hoeveel procent van de steun die de overheid nu geeft aan deze doelen misschien 

bezuinigd gaat worden.” Internationale hulp was een van de doelen die zijn onderzocht. De 

respondenten beantwoordden de vraag: “Als de overheid op internationale hulp 5% [10%, 20%, 

33%] gaat bezuinigen, wat is daarop dan uw reactie?”  

Slechts een klein deel van de respondenten (5%) antwoordde “ik ben bereid meer te geven”. Een 

iets groter deel van de respondenten (8%) antwoordde “ik ga ook minder geven”. Een groot deel 

van de respondenten (88%) antwoordde “ik blijf hetzelfde geven”. De bereidheid meer te geven 

was niet afhankelijk van de hoogte van de bezuiniging. Ook uit dit experiment komt dus het beeld 

naar voren dat burgers niet direct hun geefgedrag zullen aanpassen in reactie op een verandering 

in de bijdragen van anderen. Als er een reactie is, dan is die vaker een beweging in dezelfde 

richting – mee bezuinigen – dan een compensatie.  

Het netto-effect van de overheidsbezuinigingen op het geefgedrag van Nederlanders is afhankelijk 

van de hoogte van het eerdere geefgedrag. De kleine groep respondenten die bereid waren meer 

te gaan geven blijken de meer betrokken donateurs van internationale hulporganisaties te zijn. Zij 

gaven in 2012 gemiddeld €70, grofweg twee maal zo veel als de groep die minder zegt te gaan 

geven na overheidsbezuinigingen (€36). De groep Nederlanders die bereid is meer te gaan geven 

zegt bereid te zijn de giften met gemiddeld €28 te verhogen. De respondenten die zeiden ook 

minder te gaan geven in reactie op overheidsbezuinigingen noemden een bedrag dat gemiddeld 

€18 lager lag dan hun gift aan internationale hulp in 2012. Dat betekent voor deze groep een 

halvering , maar omdat zij gemiddeld minder geven werkt dit minder sterk door in het 

totaalbedrag dat Nederlanders aan internationale hulporganisaties zouden geven in reactie op 
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overheidsbezuinigingen. Over de gehele steekproef van Nederlanders gerekend zou het 

geefgedrag per saldo met 2% dalen. 

 

Samengevat blijkt dat zowel positieve als negatieve sociale informatie het geefgedrag van burgers 

kan beïnvloeden. De verandering in het geefgedrag in de twee experimenten in dezelfde richting 

als de verandering in het geefgedrag van anderen: als de VU geeft aan een hulporganisatie gaan 

Nederlanders wat meer geven; als de overheid bezuinigt op internationale hulporganisaties 

zeggen Nederlanders overwegend wat minder te gaan geven.  

 

Conclusie 

De aangekondigde bezuinigingen op internationale hulporganisaties zullen waarschijnlijk een 

negatief effect hebben op het geefgedrag van Nederlanders, en wel via twee paden: (1) de 

bezuinigingen verminderen de financiële ruimte van organisaties om te investeren in 

fondsenwerving; (2) Nederlanders blijken eerder mee te gaan met overheidsbezuinigingen dan 

deze te compenseren met hogere giften. 
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