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De veerkracht van de filantropie 
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Burgerkracht, lokale actie, de doe-democratie, de participatiesamenleving: we komen deze termen steeds 

vaker tegen in de politiek, de media en beleidsstukken van de overheid en adviesorganen. De termen 

fungeren in een fundamenteel debat over de verdeling van verantwoordelijkheid van burgers en de overheid 

voor het welzijn van anderen en de samenleving. Het uitgangspunt van deze stukken is de autonome, 

zelfredzame burger, die geen overheidsregeling nodig heeft om voor zichzelf, de eigen omgeving en de 

samenleving te zorgen.  

Bij dit uitgangspunt past de filantropie, gedefinieerd als vrijwillige bijdragen van geld en tijd aan het 

algemeen nuttige doelen zoals gezondheid, cultuur, onderwijs, natuur en levensbeschouwing. Die bijdragen 

komen niet alleen van levende burgers, maar ook van overledenen (via nalatenschappen), van bedrijven, 

vermogensfondsen, en van goededoelenloterijen. In 2013 ging er in de filantropie in totaal zo’n €4,4 miljard 

om. In 2011 spraken het kabinet en de sector filantropie af intensiever samen te werken aan de kwaliteit 

van de samenleving. Door het activerende beleid doet de overheid een groter beroep op vrijwillige 

bijdragen in de vorm van geld en tijd en neemt de maatschappelijke betekenis van filantropie toe. 

In theorie biedt voorziening van maatschappelijke doelen en collectieve arrangementen uit vrijwilligheid een 

voordeel boven verplichting via belasting of een andere vrijheidsbeperking. Via vrijwillige bijdragen krijgen 

burgers meer controle over de kwaliteit van de samenleving en kunnen ze daar ook met recht trots op zijn. 

Burgers dragen liever vrijwillig bij aan maatschappelijke doelen dan via een verplichte belasting of via 

verplichte maatschappelijke dienstverlening.  

De voorkeur voor vrijwillige bijdragen is niet alleen psychologisch in de vorm van een ‘goed gevoel’. Een 

experiment van Harbaugh, Mayr en Burghart (2007) maakte deze voorkeur zichtbaar door middel van 

hersenscans van Amerikaanse vrouwen die een grotere activiteit in het ‘genotscentrum’ in de hersenen 

vertoonden als zij een bedrag aan een goed doel gaven dan wanneer hetzelfde bedrag namens hen door de 

experimentleiders werd gegeven. Er kan ook voor burgers een materieel voordeel zitten aan vrijwillige 

bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk. Er is veel onderzoek dat laat zien dat vrijwilligers gelukkiger zijn, 

grotere sociale netwerken hebben, langer gezond blijven en uiteindelijk langer leven dan maatschappelijk 

minder betrokken burgers.  

Filantropie verhoogt de kwaliteit van leven omdat zij zich richt op de aanpak van maatschappelijke 

problemen en de realisatie van maatschappelijke idealen. Het besef groeit dat effectieve oplossingen een 

goede samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers vereisen. Een eenzijdige aanpak van bovenaf 

door een nationale overheid ligt steeds minder voor de hand. Bijdragen van burgers en bedrijven, in de 

vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrijwilligerswerk, crowdfunding en actieve 

burgerparticipatie zijn welkom op uiteenlopende gebieden als integratie, cultuur, zorg, veiligheid, 

natuurbehoud en duurzaamheid. 

                                                            
* Deze bijdrage is deels gebaseerd op gegevens uit Geven in Nederland 2015 (Bekkers, Schuyt & Gouwenberg, 2015). 
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De aandacht voor filantropie van de overheid is een herontdekking van een rijk verleden. Een mooi 

historisch voorbeeld is de manier waarop volgens de Amerikaanse journalist Russell Shorto (2005) de bouw 

van de Walstraat in Nieuw Amsterdam werd gefinancierd. Op Wall Street in New York, waar nu het 

centrum van het kapitalisme is gevestigd, stond ooit een muur die de inwoners van de stad tegen de 

indianen, de Engelsen en de Zweden moest beschermen. Omdat er geen overheid was die belasting kon 

heffen werd de bouw van de wal gefinancierd met vrijwillige bijdragen van de burgers van Nieuw 

Amsterdam, waarbij van de meer vermogende inwoners een grotere bijdrage werd verwacht. Zij hadden 

ook meer te verliezen bij een inval. Latere voorbeelden, dichterbij huis, zijn het Vondelpark, de Vrije 

Universiteit en de grote musea in Amsterdam: voor een groot deel gefinancierd met schenkingen van 

vermogende particulieren.  

Met het beroep op burgers keert de overheid terug naar deze tijden. De omstandigheden zijn in sommige 

opzichten gelijkaardig. Opnieuw is er grote welvaart in Nederland, die opnieuw zeer ongelijk verdeeld is. Er 

zijn echter ook grote verschillen. De vraag om vrijwillige bijdragen komt in een tijd waarin burgers gewend 

zijn aan een overheid die voor hen zorgt. Bovendien komt de vraag in een tijd van economische 

onzekerheid en bezuinigingen op overheidsuitgaven. Het beroep op vrijwillige bijdragen vraagt veerkracht 

van burgers. De Rockefeller Foundation (2015) definieert veerkracht als de capaciteit van mensen, 
gemeenschappen en instituties om zich voor te bereiden op schokken en langdurige belasting, zich daar 
tegen te verzetten en ervan te herstellen. Veerkracht komt niet alleen tot uiting in zelfredzaamheid, maar 

ook in het mobiliseren van hulp en het aanboren van nieuwe hulpbronnen. Het gevoel van gemeenschap, 

het besef dat je met elkaar meer kunt bereiken dan alleen, en het vertrouwen in anderen helpen daar bij. 

Deze factoren zijn ook cruciaal voor de filantropie.  

De sector filantropie is in Nederland in de afgelopen decennia niet gegroeid vanuit tegenslag en bedreiging. 

Integendeel. In de jaren ’90 hadden we geen last van crisis en groeide de sector als kool, nog veel harder 

dan de economie. De sector organiseerde en professionaliseerde zich. Er kwamen brancheverenigingen, 

gedragscodes, keurmerken, toezichthouders, er kwamen opleidingen en er kwam onderzoek dat de sector 

filantropie in kaart bracht. Die gehele ontwikkeling vond plaats in het laatste decennium van de jaren ’90 

zonder dat er grote problemen waren. De filantropie is groot geworden in een tijd van voorspoed, zonder 

veel bemoeienis en grotendeels buiten het blikveld van de overheid. Vanuit de betrokkenheid van 

Nederlanders. Niet zozeer om maatschappelijke problemen op te lossen, maar ook – en misschien wel 

vooral – om idealen te verwezenlijken. Filantropie is de uiting bij uitstek van de veerkracht van de 

samenleving. Uit de filantropie van een samenleving blijkt waar burgers om geven, wat zij goede doelen 

vinden en hoeveel zij ervoor over hebben. 

De economische crisis waarin Nederland in 2009 terecht is gekomen heeft een beroep gedaan op de 

veerkracht van burgers. Het zijn niet zozeer de korte termijn fluctuaties in de hoogte van inkomens, de 

werkloosheid of het consumentenvertrouwen die samenhangen met de lange termijn trend in het 

geefgedrag. Het gaat eerder om de economische zekerheid op de lange termijn: de waarde van giften van 

geld aan goede doelen houdt sinds 1965 gelijke tred met de ontwikkeling van de vermogens van 

Nederlanders. Sinds 1985 volgt de ontwikkeling in de hoogte van de giften in Nederland vrijwel exact de 

ontwikkeling in de hoogte van de waarde van onroerend goed.  
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Consumptieve bestedingen van huishoudens (nationaal) en totaal vermogen van huishoudens in de vorm van onroerend goed volgens het CBS en 
de waarde van filantropie door huishoudens volgens Geven in Nederland (niet gecorrigeerd voor inflatie) 

De filantropie in Nederland lijkt minder gevoelig te zijn voor economische tegenwind dan die van de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar de inkomsten voor goededoelenorganisaties flink 

daalden in 2008 en 2009 en daarna nauwelijks stegen. Pas in 2012 zagen de goededoelenorganisaties in de 

VS hun inkomsten weer toenemen. In Nederland bleef het recessie-effect uit tot 2011. Bovendien was het 

effect beperkt. We zien nu in 2013 weer een stijging van de giften. Dit is opmerkelijk omdat de waarde van 

onroerend goed in 2013 nog daalde. Ook de betrokkenheid van bedrijven bij goede doelen blijft hoog, 

ondanks de crisis. Het totaalbedrag aan giften en sponsoring is vrijwel gelijk gebleven. 

Ook het overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft voor terugslag gezorgd. De overheid heeft taken 

gedecentraliseerd naar gemeenten, waardoor een groter beroep wordt gedaan op burgers om voor henzelf 

en hun naasten te zorgen. In de nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk zien we een achteruitgang. In 2010 

deed nog 41% vrijwilligerswerk, in 2014 is dat gedaald naar 37%. Ook het aantal uren dat vrijwilligers actief 

zijn is gedaald, naar 18 uur per maand. In 2012 was dit nog 21 uur. We zien wel veerkracht onder de loyale 

groep vrijwilligers, die juist actiever is geworden. Er is echter een grens aan de inzet van de trouwe 

vrijwilliger. Het toenemende belang dat de overheid in de participatiesamenleving aan mantelzorg en 

informele hulp hecht vormt op termijn een bedreiging voor het vrijwilligerswerk. We zien in het Geven in 
Nederland onderzoek dat informele hulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk communicerende vaten zijn. Het 

hemd is dan nader dan de rok. Mensen stoppen vaker met vrijwilligerswerk als ze mantelzorgtaken erbij 

krijgen.  

De overheid heeft bezuinigd op subsidies voor specifieke goededoelenorganisaties. Met name in de 

cultuursector hebben instellingen lastige keuzes moeten maken. Door de bezuinigingen op culturele 

instellingen is een beroep gedaan op de veerkracht in de sector cultuur. We zien hier grote verschillen 

tussen instellingen. De grotere musea van ons land zijn met behoud van subsidie in staat geweest om ook 

nog meer geld uit de markt te halen. Voor veel andere instellingen staan de inkomsten door bezuinigingen 

onder druk en zij lijken nog niet goed in staat meer inkomsten uit fondsenwerving en commerciële 

inkomsten te halen. Helaas blijkt ook bij de gevers de veerkracht beperkt te zijn. Vooralsnog zijn de 
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bezuinigingen op culturele instellingen veel groter dan de toename in de giften aan culturele instellingen. 

Vermogende gevers zijn niet van plan meer te gaan geven aan cultuur.  

De komende jaren zal duidelijk worden of vrijwillige bijdragen voldoende zijn om de schokken op te 

vangen die de economische crisis en de bezuinigingen door de overheid hebben veroorzaakt.  Zijn we als 

samenleving in staat deze betrokkenheid te mobiliseren? De aantrekkingskracht van het werk van 

goededoelenorganisaties is daarbij niet voldoende. Vermogende particulieren verlangen een meer zakelijke 

manier van werken dan gebruikelijk is bij veel goede doelen en hebben behoefte aan nieuwe financiële 

instrumenten die zakelijke investeringen in de kwaliteit van de samenleving mogelijk maken. Denk daarbij 

aan crowdfunding, social impact bonds, en ‘venture philanthropy’. De lage rentestand maken deze 

alternatieve vormen van investeren aantrekkelijker. In de geest van het convenant uit 2011 zou de sector 

filantropie in overleg met de overheid en het bedrijfsleven deze instrumenten verder moeten ontwikkelen. 
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