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1. Inleiding 
Wat is de relatie tussen het geven van geld en het geven van tijd? Geven Nederlanders 

die actief zijn als vrijwilliger vaker aan goede doelen, of juist minder vaak? Is het zo dat 
geldelijke giften compenseren voor een gebrek aan actieve inzet, of komt maatschappelijke 
betrokkenheid in de vorm van een geldelijke bijdrage of een vrijwilligersbaan toch altijd weer 
op dezelfde schouders neer? Kort gezegd: tijd besteden aan vrijwilligerswerk en geld geven 
aan goede doelen: en-en, of: of-of?  

Menigeen heeft over deze vraag wel een mening, al dan niet uit eigen ervaring. 
Vrijwilligers en donateurs hoor je nogal eens klagen dat ‘altijd dezelfde mensen het (moeten) 
doen’. Als het erop aankomt een vrijwilliger te vinden voor een bepaalde taak, wordt er in een 
klein kringetje van beschikbare bekenden rondgekeken. Donateurs van maatschappelijke 
organisaties worden zo langzamerhand overspoeld met bedelbrieven van een steeds groter 
aantal ‘goede doelen’. En de mensen die actief zijn als vrijwilliger zijn ook nog eens degenen 
die vaker geld geven aan goede doelen. Wie eenmaal in de filantropische sector zit, wordt 
onevenredig vaak gevraagd om nog een bijdrage.  

De alternatieve opvatting is populair in cultuurpessimistische kringen: mensen geven 
geld aan goede doelen omdat ze hun geweten willen zuiveren. Ze kunnen het leed in de 
wereld niet aanzien, maar ‘hebben geen tijd’ om zich actief in te zetten voor maatschappelijke 
problemen, en lossen hun morele schuld in door een geldelijke gift. ‘Giro-activisme’ is een 
goedkope vorm van maatschappelijke betrokkenheid, die compenseert voor een gebrek aan 
‘echte actie’. 

Hoewel beide extreme stellingen ook door serieuze sociale wetenschappers zijn 
verkondigd (De Swaan, 1998; zie ook de kritiek van Ritsema, 1998), is er nauwelijks 
onderzoek verricht naar de relatie tussen geld en tijd geven ten bate van het collectief welzijn. 
Aan expliciete theorievorming ontbreekt het nagenoeg geheel. We zouden het een witte vlek 
kunnen noemen, een paar lege planken in de overigens overvolle bibliotheken met literatuur 
over solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid, prosociaal gedrag en wat dies meer zij. 
Toch zullen we een poging doen kort een paar theoretische overwegingen op papier te zetten. 
In ieder geval geven de gegevens van 'Geven in Nederland' uit 1997 ons de mogelijkheid een 
empirisch antwoord te geven op de vraag: is er een multiplier-effect of een trade-off tussen 
vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen? 
 
2. Theorie 
a. Tijd en geld geven: en-en 

Het is denkbaar dat vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen geconcentreerd zijn 
bij dezelfde personen, omdat het geven van geld en het geven van tijd bepaald worden door 
ongeveer dezelfde factoren. Het gaat tenslotte bij allebei om het inzetten van schaarse 
goederen door een individu voor het welzijn van het collectief. Het zijn in essentie dezelfde 
sociale omstandigheden of persoonlijkheidskenmerken die mensen tot vrijwilligersactiviteit 
brengen of tot giften aan goede doelen. Natuurlijk zijn er enkele verschillen te verwachten 
tussen de factoren die het geven van geld en tijd beïnvloeden. De beschikbare hoeveelheid 
vrije tijd zal waarschijnlijk belangrijker zijn voor deelname aan vrijwilligerswerk dan voor 
donaties, en omgekeerd zal het huishoudinkomen sterker van invloed zijn op giften aan goede 
doelen dan op participatie in vrijwilligerswerk. Echter, volgens deze logica valt niet te 
verwachten dat deelname aan vrijwilligerswerk op zich een hogere kans met zich mee brengt 
om bij te dragen aan goede doelen. 

Een hierbij aansluitende veronderstelling luidt dat nog afgezien van de factoren die 
mensen brengen tot deelname aan vrijwilligerswerk, deze vrijwillige activiteit nog een extra 
stimulans oplevert om geld te geven aan goede doelen. Dit zou om twee reden het geval 
kunnen zijn. De eerste mogelijke reden is dat er een opeenstapeling plaatsvindt van 
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(verzoeken voor) giften bij dezelfde mensen, omdat zij zich in een sociaal netwerk bevinden 
waarin maatschappelijk activisme en solidariteit de norm is. Mensen die zich in zo’n netwerk 
bevinden, lopen een grotere kans om vrijwilliger te zijn, en als ze dat eenmaal zijn, worden ze 
weer vaker gevraagd om bij te dragen aan goede doelen. Binnen organisaties die drijven op de 
inzet van vrijwilligers is deze sociale norm naar verwachting nog sterker aanwezig, en worden 
meer initiatieven ontplooid om aan deze norm te voldoen. Daardoor ontstaat een soort 
multiplier-effect. Een tweede mogelijke reden waardoor deelname aan vrijwilligerswerk de 
kans om geld te geven aan goede doelen bevordert is dat actieve participatie in een vereniging 
een toename van vertrouwen in de medemens en in instituties zoals de staat en 
maatschappelijke organisaties met zich meebrengt. Deze gedachte is ontleend aan discussies 
over sociaal kapitaal (voor een overzicht: zie Hooghe, 2000), waarin verondersteld wordt dat 
participatie in het verenigingsleven een socialiserend effect heeft (Stolle, 2000, p. 47-48). 
Deze gedachte is misschien wat te optimistisch. Een meer genuanceerde en wellicht wat meer 
realistische versie luidt dat het geven van tijd alleen het geven van geld bevordert aan 
hetzelfde type organisatie. Met andere woorden: er is geen algemene toename van vertrouwen 
in instituties en de medemens door vrijwilligerswerk, maar deze toename is beperkt tot de 
'eigen', vertrouwde sector. Dit betekent bijvoorbeeld dat vrijwilligers in de gezondheidszorg 
meer bijdragen aan goede doelen op het gebied van gezondheid, maar niet aan doelen op 
andere gebieden.  
 
b. Tijd of geld geven: of-of  

Hoewel tijd en geld geven twee vormen van prosociaal gedrag zijn, die beide ten goede 
komen aan de samenleving, is het ook heel goed mogelijk dat zij in feite elkaars concurrent 
zijn. Volgens deze gedachte staan mensen bij het voldoen aan hun burgerplicht in feite voor 
de keuze om geld of tijd te geven. Zij zullen bij deze keuze op een rationele manier te werk 
gaan: wie voor actieve inzet kiest, moet daar een bepaalde hoeveelheid vrije tijd aan besteden; 
wie die tijd niet heeft, besteedt maatschappelijk activisme uit aan professionals en betaalt 
daarvoor met geld (Maloney, 1999). Er is een trade-off tussen geld en tijd geven. Geld en tijd 
kunnen voor elkaar ingeruild worden: wie niet bijdraagt door tijd te geven, zal dat op een 
andere manier doen, namelijk door geld te geven. Dit betekent dat wie meer vrije tijd heeft, 
een grotere kans maakt om actief te zijn als vrijwilliger, en een kleinere kans om geld te 
geven aan goede doelen; en dat wie een hoger inkomen heeft, een kleinere kans maakt om 
actief te zijn als vrijwilliger, en een grotere kans om geld te geven. 
 
Methode en gegevens  

We gaan als volgt te werk bij het toetsen van de of-of- en de en-en-hypothese. We 
beginnen met een simpele kruistabel van het percentage vrijwilligers en niet-vrijwilligers dat 
geld geeft aan goede doelen. Daarna vergelijken we iets genuanceerder de giften van 
vrijwilligers met die van niet-vrijwilligers aan verschillende soorten goede doelen. 
Vervolgens analyseren we de achtergronden van deelname aan vrijwilligerswerk en giften aan 
goede doelen. De hier toegepaste methode is de logistische regressie-analyse, een statistische 
techniek waarbij men probeert aan de hand van informatie over kenmerken van individuen te 
voorspellen of zij geld geven aan goede doelen en actief zijn als vrijwilliger of niet. Deze 
techniek haalt de effecten van de verschillende kenmerken uit elkaar, zodat uitspraken gedaan 
kunnen worden over het ‘netto-effect’ van een bepaald kenmerk. Als de achtergronden van 
giften aan goede doelen en deelname aan vrijwilligerswerk bekend zijn, kunnen we ze met 
elkaar vergelijken. Maken mensen een keuze tussen geld of tijd geven, afhankelijk van hun 
omstandigheden? Of zijn het dezelfde factoren die mensen tot giften brengen die hen ook 
enthousiast maken voor vrijwilligerswerk? Of levert deelname aan vrijwilligerswerk dan nog 
een extra stimulans op om geld te geven aan goede doelen? 
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 De analyses in dit hoofdstuk zijn gedaan op een gecombineerd databestand uit het 
project ‘Geven in Nederland’ uit 1997, waarin oorspronkelijk gegevens van 1277 
respondenten beschikbaar waren (Schuyt, 1999). De gegevens uit het onderzoek naar 
vrijwilligerswerk en het onderzoek naar giften aan goede doelen zijn hiervoor gekoppeld. Bij 
de koppeling bleken helaas niet alle antwoorden van alle respondenten bruikbaar. Voor de 
regressie-analyses bijvoorbeeld blijven er door ontbrekende waarnemingen nog 546 over.1 

 
Resultaten 
 
a. Bijdragen van vrijwilligers aan goede doelen 

Volgens tabel 1 gaf van de vrijwilligers in het onderzoek ‘Geven in Nederland 1997’ 
56,1% aan goede doelen, tegenover 45,8% van de respondenten die geen vrijwilligerswerk 
doen. De Chi2-waarde bij deze tabel (6.08, p<.014) laat zien dat dit een significant verschil is. 
Vrijwilligers dragen dus onevenredig veel bij aan goede doelen in Nederland. Dit pleit voor 
de en-en stelling. 
 
Tabel 1. Giften aan goede doelen naar participatie in vrijwilligerswerk (n=612) 
Geeft aan goede doelen Wel vrijwilliger Geen vrijwilliger 
Ja 56.1% 45.8% 
Nee  43.9% 54.2% 
N 228 384 
 
Tabel 2. Giften aan verschillende soorten goede doelen naar participatie in vrijwilligerswerk 
(n=612) 
Gift aan  % van de 

vrijwilligers dat 
geeft (n=228) 

% van de niet-
vrijwilligers dat 
geeft (n=384) 

Chi2  

Minstens één goed doel 56.1 45.8 *6.08 
Kerk en levensbeschouwing 32.9 16.4 **22.27 
Gezondheid 37.3 31.0 2.55 
Internationale hulp 27.6 18.5 **6.99 
Milieu 18.0 7.3 **16.34 
Natuurbeheer 27.6 16.9 **9.91 
Onderwijs en onderzoek 8.8 3.1 **9.21 
Kunst en Cultuur 5.7 2.9 3.06 
Sport en recreatie 14.5 11.5 1.18 
Maatschappelijke en sociale doelen 27.2 15.6 **11.99 
Andere doelen 0.9 1.3 0.23 
*: significant verschil bij p<.05; ** significant verschil bij p<.01 
 

Welke organisaties profiteren nu vooral van de giften van vrijwilligers? Volgens tabel 
2 zijn het vooral organisaties op het gebied van kerk en levensbeschouwing, internationale 
hulp, milieu, natuurbeheer, onderwijs en onderzoek, en sociale en maatschappelijke doelen 
die van de giften van vrijwilligers profiteren. Voor organisaties op het gebied van de 

                                                 
1 Deze uitval komt doordat de vragen over vrijwilligerswerk vaak ingevuld zijn door een ander lid van het 
huishouden dan de vragen over giften aan goede doelen. Daarnaast zijn een aantal respondenten afgevallen door 
onbruikbare antwoorden op sommige vragen. Gelukkig bleek de uitval willekeurig te zijn. De 
frequentieverdeling in het gecombineerde bestand van de variabelen regio, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, 
kerkelijke verbondenheid, en giften aan goede doelen waren nagenoeg gelijk aan de verdeling in de 
oorspronkelijke aparte bestanden. 
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gezondheidszorg, kunst en cultuur, en sport en recreatie is er geen verschil tussen de 
percentages vrijwilligers en niet-vrijwilligers die geven. 

Als we genuanceerder gaan kijken naar de invloed van deelname aan 
vrijwilligerswerk, en het soort organisatie waarvoor de respondenten werkzaam zijn als 
vrijwilliger erbij betrekken, dan blijkt dat vrijwilligers vooral bijdragen aan organisaties uit de 
sector waarin zij actief zijn (zie tabel 3). Toch zijn er enkele ‘spillover’-effecten: wanneer 
vrijwilligerswerk in de ene sector samengaat met geldelijke donaties aan een andere sector. 
Vooral vrijwilligers die actief zijn in de gezondheidszorg dragen vaker bij aan goede doelen 
buiten hun eigen sector. Zij geven vaker geld aan maar liefst 6 soorten van goede doelen. 
Kerkelijke vrijwilligers dragen vaker bij aan vier soorten goede doelen. Als we kijken naar de 
ontvangende goede doelen, dan blijkt dat met name milieuorganisaties (4x) en onderwijs en 
onderzoek (3x) profiteren van deze ‘spillover’-effecten. Deze soorten goede doelen hebben 
een groot draagvlak onder vrijwilligers. De resultaten uit tabel 3 ondersteunen de 
genuanceerde versie van de en-en stelling: vrijwilligers dragen vooral vaak bij aan goede 
doelen die op hetzelfde gebied actief zijn als hun eigen vrijwilligersorganisatie. 

 
Tabel 3. Significante verschillen tussen vrijwilligers en niet vrijwilligers in verschillende 
soorten vrijwilligersorganisaties in het percentage dat geeft aan specifieke goede doelen 
(n=612) 
Vrijwilliger in Gift aan  % vrij-

willigers 
dat geeft 
(n=228) 

% niet-
vrijwil-
ligers dat 
geeft 
(n=384) 

Chi2 

Gezondheidszorg Gezondheid 57.7 32.3 **7.25 
 Milieu 30.8 10.4 **10.32 
 Natuurbeheer 50.0 19.6 **13.89 
 Onderwijs en onderzoek 23.1 4.4 **17.46 
 Kunst en Cultuur 11.5 3.6 *4.18 
 Maatschappelijke en sociale doelen 50.0 18.6 ***15.38 
Kerk Kerk en levensbeschouwing 46.2 20.9 ***13.29 
 Milieu 23.1 10.5 *5.80 
 Onderwijs en onderzoek 12.8 4.7 *4.85 
 Kunst en Cultuur 12.8 3.3 **8.76 
Sportclub Internationale hulp 39.7 19.7 **14.19 
 Milieu 19.1 10.3 *4.70 
 Sport en recreatie 23.5 11.2 **8.34 
School Milieu 34.6 10.2 ***14.79 
 Onderwijs en onderzoek 19.2 4.6 **10.74 
Hulpverlening Kerk en levensbeschouwing 48.5 21.1 ***13.45 
 Natuurbeheer 39.4 19.9 **7..20 
Opbouwwerk Sport en recreatie 34.8 11.7 **10.71 
Kunst en cultuur Kunst en Cultuur 11.1 3.6 *3.88 
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b. De rol van sociale waardenoriëntaties 
Allereerst bekijken we de verschillen in geefgedrag tussen mensen met een 

verschillende sociale waardenoriëntatie, om te bezien of persoonskenmerken misschien 
verantwoordelijk zijn voor de overlap tussen vrijwilligers en donateurs. Het is immers 
mogelijk dat sommige mensen vaker actief zijn als vrijwilliger en ook vaker geld geven aan 
goede doelen omdat ze een bepaalde persoonlijkheid hebben, met een grote waardering voor 
gelijkheid en collectief welzijn. In de sociale psychologie wordt aangenomen dat dergelijke 
verschillen in persoonlijkheid bestaan, en dat ze prosociaal gedrag beïnvloeden (Liebrand & 
Van Lange, 1989). Er zijn drie typen sociale waardenoriëntaties: het coöperatieve type, dat 
gedreven door een verlangen naar gelijkheid en collectief welzijn; het individualistische type, 
dat uitsluitend op het eigen belang uit is, en het competitieve type, dat het graag beter wil 
doen dan anderen. Uit een eerder onderzoek met gegevens van 'Geven in Nederland' uit 1995 
bleek dat mensen met een coöperatieve waardenoriëntatie vaker geld geven dan 
individualistische en competitieve personen (Van Lange, 1997).  

Ook in de gegevens van 'Geven in Nederland' uit 1997 is het meetinstrument voor 
sociale waardenoriëntaties opgenomen. Van de 978 respondenten die de vragen invulden, was 
6,4% (n=64) van het competitieve type, 17,0% (n=166) van het individualistische type, en 
51,5% van het coöperatieve type (n=504). Een vrij groot percentage (25,1%, n=245) gaf 
inconsistente antwoorden. Deze mensen zijn buiten beschouwing gelaten. Het blijkt dat 
mensen met een competitieve waardenoriëntatie het minst vaak geld geven (ongeveer 4 op de 
11), en mensen met een coöperatieve waardenoriëntatie het vaakst (ongeveer de helft). Dit 
resultaat is in overeenstemming met sociaal-psychologische theorieën over samenwerking en 
prosociaal gedrag. Als we kijken naar de verschillende soorten goede doelen, blijken de 
verschillen tussen de sociale waardenorientaties in geefgedrag echter gering te zijn. Alleen 
voor giften aan organisaties op het gebied van gezondheid zijn de verschillen tussen de drie 
typen sociale waardenorientaties significant. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat vrijwilligers 
vaker bijdragen aan goede doelen omdat ze nu eenmaal een andere persoonlijkheid hebben, 
met een grotere voorkeur voor gelijkheid en collectief welzijn. 

 
Tabel 4. Giften aan goede doelen naar type sociale waardenoriëntatie (n=733) 
Gift aan  Competitief Individualist Cooperatief Chi2 
Minstens één goed doel 36.5 42.8 49.6 *11.97 
Gezondheid 22.2 28.9 33.3 *10.50 
N 63 166 504  
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c. Achtergronden van deelname aan vrijwilligerswerk 
Als de overlap tussen participatie in vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen niet ligt 

aan de sociale waardenoriëntatie, waar komt die overlap dan vandaan? Welke factoren 
bepalen eigenlijk precies de deelname aan vrijwilligerswerk? De regressie-analyse waarmee 
we deze vragen kunnen beantwoorden verloopt in een aantal stappen. In elke stap wordt een 
aantal kenmerken toegevoegd aan het statistische model waarmee de achtergronden van 
geefgedrag geanalyseerd kunnen worden. Als eerste analyseren we de deelname aan 
vrijwilligerswerk, in de volgende paragraaf giften aan goede doelen. Tabel 5 die bij deze 
analyse hoort is apart opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk. 

1. In een eerste stap zijn enkele basiskenmerken opgenomen, zoals het geslacht (0: 
vrouw, 1: man), de leeftijd (in jaren), de burgerlijke staat (1: ongehuwd en nooit 
gehuwd geweest; 2: gehuwd; 3: verweduwd; 4: gescheiden), de gemeentegrootte van 
de woonplaats van de respondent (0: < 5000 inwoners, 1: 5000-10000, 2: 10000-
20000, 3: 20000-50000; 4: 50000-100000, 5: 100000-400000, 6: >400.000 inwoners), 
en de landelijke regio waarin de woonplaats valt (de randstad, de rest van het westen, 
noorden, oosten of zuiden van het land). Deze eerste stap is niet erg succesvol. Het 
model levert slechts een kleine hoeveelheid verklaarde variantie op, aangeduid door de 
Nagelkerke R2, wat betekent dat alle kenmerken (de onafhankelijke of verklarende 
variabelen) die op dit moment in de analyse opgenomen zijn, bij elkaar niet erg veel 
relevante informatie bevatten om te voorspellen of een respondent actief is als 
vrijwilliger of niet (de afhankelijke of te verklaren variabele). De Wald-toetsen2 voor 
de B-coëfficienten3 van de variabelen geven verder aan dat de leeftijd van de 
respondent, de gemeentegrootte en de regio van belang zijn: wie ouder is, of in een 
kleinere gemeente woont, is vaker actief als vrijwilliger; wie in het noorden van het 
land woont maakt minder kans om actief te zijn.4  

2. Als tweede wordt rekening gehouden met het aantal jaren dat de respondent opleiding 
genoten heeft en de opleidingsrichting van de respondenten (technisch, economisch, 
onderwijs, hulpverlening en zorg of een algemene richting). Noch het aantal jaren 
opleiding, noch de opleidingsrichting houdt verband met de kans om actief te zijn als 
vrijwilliger, zo blijkt.  

3. In de derde stap worden kenmerken toegevoegd die aangeven in hoeverre de 
respondent beschikt over tijd of geld. De hoeveelheid vrije tijd is in kaart gebracht 
door de omvang van het huishouden (in aantal personen), het aantal werkuren per 
week, en de voornaamste bezigheid van de respondent op te nemen (betaalde baan, 
parttime werk, huishouding, werkloos, arbeidsongeschikt, pensioen/aow/vut, militaire 
dienst, voor het eerst op zoek naar een baan, studie). Als indicator voor de beschikbare 
financiële hulpbronnen is het bruto huishoudinkomen gebruikt (in guldens per maand). 
De stijging van de R2 geeft aan dat deze informatie belangrijk is. De belangrijkste 
variabele in deze stap is het aantal werkuren. Dit heeft een negatief effect: wie meer 
werkt, maakt een kleinere kans om actief te zijn als vrijwilliger. De gezinsgrootte is 

                                                 
2 De Wald-toets geeft aan of de informatie van een variabele verklarende kracht bezit. Hoe groter het getal dat bij 
deze toets hoort, hoe kleiner de kans dat de relatie tussen de variabele en de afhankelijke variabele (hier het al 
dan niet vrijwilliger zijn) aan het toeval te wijten kan zijn. In de tabellen zijn alleen variabelen opgenomen 
waarvan met een zekerheid van minstens 90% gezegd kan worden dat de relatie met deelname aan 
vrijwilligerswerk niet op toeval berust. De sterretjes in de tabel geven aan hoe groot de onzekerheid (p) voor de 
variabele precies is. Als regel geldt: hoe meer sterretjes, hoe minder onzeker.  
3 De b-coefficient geeft weer wat het ongestandaardiseerde effect is van de variabele op de kans op deelname aan 
vrijwilligerswerk, volgens de formule 2,718b.  
4 N.b.: het effect van de regio is hier gecontroleerd voor gemeentegrootte, wat wil zeggen dat mensen uit het 
noorden des lands minder vaak actief zijn als vrijwilliger, ook als er rekening mee wordt gehouden dat zij in een 
dunner bevolkt gebied van Nederland wonen. 
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ook van belang: respondenten in grotere huishoudens zijn vaker actief als vrijwilliger. 
Het blijkt dat de hoogte van het huishoudinkomen geen zelfstandige invloed heeft op 
de kans om vrijwilliger te zijn. De bezigheid van de respondent is wel van belang. 
Gepensioneerden zijn minder vaak actief als vrijwilliger. Door rekening te houden met 
inkomensverschillen, de gezinsgrootte en het aantal werkuren is het leeftijdseffect 
afgenomen. Dit is logisch, omdat jongeren vaak nog niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt, minder verdienen en minder vaak een gezin hebben. Deze 
omstandigheden verklaren waarom jongeren minder vaak actief zijn als vrijwilliger. 
Bovendien blijkt nu dat mannen een hogere kans maken om vrijwilliger te zijn dan 
vrouwen.  

4. In de vierde stap is de frequentie van kerkgang toegevoegd. Nu neemt de R2 
spectaculair toe. Deze bevinding is in overeenstemming met voorgaand onderzoek, 
waaruit bleek dat kerkgang de belangrijkste voorspeller vormt van deelname aan 
vrijwilligerswerk (Kraaykamp, 1996). Ook nu blijkt dat frequente kerkgangers veel 
vaker actief zijn als vrijwilliger dan mensen die nooit de kerk bezoeken. Door 
rekening te houden met verschillen in kerkgang zijn de meeste verschillen tussen 
regio’s en tussen grote en kleine gemeenten verdwenen, alleen de gemeentegrootte is 
nog enigszins van belang. De effecten van het wonen in een kleine gemeente en het 
noorden van het land waren grotendeels te wijten aan de invloed van kerkgang. Ook 
het effect van de omvang van het huishouden is minder sterk geworden. Dit was 
blijkbaar ook gedeeltelijk te wijten aan kerkgang. Bovendien blijkt nu dat gescheiden 
personen wat vaker vrijwilligerswerk doen, en mensen met een algemene 
beroepsopleiding minder vaak actief zijn. Het leeftijdseffect is door rekening te 
houden met kerkgang geheel verdwenen. Ouderen zijn dus wel vaker actief, maar dat 
komt doordat ze vaker naar de kerk gaan. Het huishoudinkomen wordt nu een 
significante voorspeller, in onverwachte, positieve, richting.  

5. In stap vijf is bekeken of de kerkelijke signatuur nog verschil maakt. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. De verschillen die er zijn tussen Gereformeerden, Nederlands 
Hervormden, Katholieken, en onkerkelijken in het percentage vrijwilligers moeten dus 
worden toegeschreven aan verschillen in de frequentie van kerkgang.  

6. Als laatste is nog rekening gehouden met sociale en politieke waardenorientaties, het 
zogenaamde postmaterialisme (Inglehart, 1996). Deze individuele verschillen voegen 
wel wat toe aan de verklarende kracht van de regressieanalyse, maar de effecten zijn 
zelf niet significant, hoewel de sociale waardenoriëntatie dicht in de buurt van de 
onbetrouwbaarheidsgrens van 10% komt. 
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d. Achtergronden van giften aan goede doelen 
Op dezelfde manier als voor deelname aan vrijwilligerswerk is het geven van geld aan 

goede doelen geanalyseerd, d.w.z. in 6 stappen. Ook nu is de tabel waarin de resultaten 
gerapporteerd worden (tabel 6) apart opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk. Als 
geheugensteuntje bij het lezen: volgens de of-of stelling zal het huishoudinkomen hier de 
belangrijkste factor zijn, en zorgen weinig vrije tijd en weinig tijdsbesteding aan 
vrijwilligerswerk ervoor dat mensen vaker geven aan goede doelen. Volgens de en-en stelling 
zullen we voornamelijk dezelfde effecten zien als in de vorige tabel. 

1. In de eerste stap blijkt dat vrouwen vaker geld geven dan mannen, dat verweduwde en 
gescheiden personen minder vaak geld geven dan ongehuwden, en gehuwden juist 
vaker geld geven. Er blijken geen regionale verschillen te zijn, en ook de 
gemeentegrootte is niet van belang. Leeftijdsverschillen zijn er wel: ouderen geven 
vaker. 

2. De hoogte van de behaalde opleiding is niet relevant voor giften aan goede doelen; 
wel het soort beroepsopleiding dat respondenten behaald hebben. Wie een opleiding 
gevolgd heeft op het gebied van verzorging en onderwijs of een algemene 
beroepsopleiding heeft gevolgd, geeft minder vaak geld.  

3. Het huishoudinkomen is een zeer belangrijke factor voor giften aan goede doelen. De 
omvang van het huishouden, de voornaamste bezigheid van de respondent, en het 
aantal werkuren blijken niet van belang. Door rekening te houden met verschillen in 
beschikbare hoeveelheid inkomen en vrije tijd blijkt het effect van opleiding 
significant negatief te worden. Ook de invloed van opleidingsrichting verandert: 
mensen met een technische opleiding geven vaker, mensen met een algemene 
opleiding minder vaak, en de invloed van een opleiding in de onderwijsrichting wordt 
minder. De verschillen tussen opleidingsrichtingen zijn dus gedeeltelijk te wijten aan 
verschillen in inkomen en werktijden die met deze beroepen samenhangen. Ook het 
leeftijdseffect is verdwenen door rekening te houden met inkomen en werktijden. Het 
sekse-verschil blijft wel bestaan. 

4. Kerkbezoek is ook van belang voor giften aan goede doelen, maar oefent een minder 
sterke invloed uit dan op deelname aan vrijwilligerswerk. 

5. De invloed van kerkgang is vooral te wijten aan het geefgedrag onder katholieken en 
overige godsdienstigen. Dit is een opmerkelijk verschil met de vorige tabel over 
deelname aan vrijwilligerswerk. Door rekening te houden met de kerkelijke signatuur 
is de invloed van de omvang van het huishouden groter geworden: respondenten uit 
grotere huishoudens geven minder vaak.  

6. Politieke en sociale waardenoriëntaties blijken erg weinig verklarende kracht te 
bezitten voor giften aan goede doelen in het algemeen. Het is mogelijk dat deze 
waarden wel bruikbaar zijn om te voorspellen aan welke doelen mensen bijdragen, 
maar voor het geven op zich zijn ze niet relevant. 
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e. De rol van deelname aan vrijwilligerswerk  
Uit deze regressie-analyse kunnen we enkele conclusies trekken. De belangrijkste 

factor voor tijd geven blijkt de frequentie van kerkbezoek te zijn, en niet de omvang van het 
vrijetijdsbudget; de belangrijkste factor voor geld geven is het beschikbare huishoudinkomen. 
Het huishoudinkomen bleek niet van belang voor deelname aan vrijwilligerswerk, en 
tijdsbudgetindicatoren bleken niet van belang voor het geven van geld aan goede doelen. Dit 
betekent dat er geen trade-off bestaat tussen geld en tijd geven. Als mensen met weinig tijd 
ervoor kiezen om hun geweten te sussen met geldelijke giften, zou het huishoudinkomen een 
negatief verband met deelname aan vrijwilligerswerk laten zien. Omgekeerd zou de 
hoeveelheid vrije tijd een negatief verband met giften aan goede doelen moeten vertonen. 
Geen van beide bleek het geval. Gezinsgrootte was voor beide vormen van geefgedrag van 
belang. Op het geven van geld was deze invloed negatief, op het geven van tijd positief. 
Mensen die de verantwoordelijkheid dragen voor grote huishoudens besteden dus meer tijd en 
minder geld buiten het eigen gezin.  

Nu rest nog na te gaan of deelname aan vrijwilligerswerk een rol speelt bij het geven 
van geld aan goede doelen. Dit doen we door tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk en het 
aantal organisaties waarvoor men actief is toe te voegen aan de regressie-analyse. Als deze 
variabelen een negatief verband laten zien met giften aan goede doelen, duidt dat op een 
trade-off, is er een positief verband, dan duidt dat op een multiplier-effect. 

Uit de regressie-analyse blijkt dat de tijd die de respondenten besteden aan 
vrijwilligerswerk - in tegenspraak met de of-of-stelling - geen rol speelt. Dit betekent dat er 
geen trade-off is tussen geld en tijd geven. Het blijkt wel van belang voor hoeveel organisaties 
men vrijwilligerswerk doet: aan hoe meer organisaties men actief bijdraagt, hoe groter de 
kans lijkt te worden om geld te geven aan goede doelen. De invloed van deze variabele is net 
niet significant. 

Het blijkt dus dat vrijwilligersactiviteit een positieve invloed heeft op het geven van geld, 
ook als rekening gehouden wordt met de factoren die zowel deelname aan vrijwilligerswerk 
als giften aan goede doelen bepalen. Dit pleit voor de en-en-stelling. De zeer actieve 
vrijwilligers die voor meerdere organisaties tegelijkertijd actief zijn, dragen ook nog eens 
vaker dan gemiddeld bij aan goede doelen. 
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Conclusies 
De verschillende analyses laten duidelijk zien dat de 'of-of-stelling' niet houdbaar is. Er is 

geen trade-off tussen geld en tijd geven. Er lijkt eerder sprake van een multiplier-effect: het 
zijn vaak dezelfde mensen die geld geven en vrijwilligerswerk doen en deelname aan 
vrijwilligerswerk bevordert giften aan goede doelen. Maar ook deze 'en-en-stelling' moet 
genuanceerd worden. Vrijwilligers dragen vooral bij aan goede doelen in de sector waarin ze 
zelf  actief zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn vooral de sectoren gezondheidszorg, kerk, 
en sport. Vrijwilligers in deze sectoren dragen ook vaker bij aan goede doelen buiten hun 
'eigen' sector. Vooral milieu-organisaties en goede doelen op het gebied van onderwijs en 
onderzoek profiteren daarvan. Daarnaast heeft de analyse duidelijk gemaakt dat de overlap 
tussen vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen niet komt doordat het gaat om een 
bepaald type mensen met een specifieke persoonlijkheid. Waarschijnlijk zit de extra stimulans 
die vrijwilligers ondervinden om geld te geven aan goede doelen in hun vrijwilligersactiviteit 
zelf. Welk aspect van deelname aan vrijwilligerswerk hiervoor precies verantwoordelijk is, 
kan met de gegevens van 'Geven in Nederland' uit 1997 niet gezegd worden. Omdat het wel 
een interessante vraag is, zou toekomstig onderzoek hierop in kunnen gaan. 

Met dit hoofdstuk is natuurlijk niet 'bewezen' dat mensen nooit een afweging maken 
tussen het geven van geld of tijd omdat zij hun geweten voelen knagen. We hebben alleen de 
deelname aan vrijwilligerswerk en het wel of niet geven aan goede doelen bekeken, en niet de 
hoogte van de gift. Daarnaast is een strikte toets van de afkoopthese alleen mogelijk door het 
in kaart brengen van het geefgedrag van mensen door de tijd heen. Gaan mensen minder tijd 
besteden aan vrijwilligerswerk en meer geld geven als ze in een nieuwe levensfase 
terechtkomen, waardoor ze minder tijd en meer geld krijgen? Het is goed mogelijk dat betaald 
werk en kinderen krijgen breekpunten zijn waarop mensen ophouden met vrijwilligerswerk en 
deze inactiviteit wellicht 'afkopen', of omgekeerd: dat arbeidsongeschiktheid en pensioen de 
relatieve kosten van tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk doen dalen en de relatieve kosten 
van giften doen stijgen. Dit kan onderzocht worden door middel van panel-onderzoek. Zo'n 
onderzoek zou ook mogelijkheden bieden om de achtergronden van het geefgedrag van 
vrijwilligers beter in kaart te brengen: is het zo dat vrijwilligers inderdaad meer vertrouwen 
krijgen in instituties en de medemens door hun participatie? 
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Tabel 5. Logistische regressie-analyse van deelname aan vrijwilligerswerk (n=546) 
Variabele I. Controlevariabelen  II. Opleiding  III. Geld en tijd IV. Kerkgang V. Religie VI. Waarden 
Geslacht .1695 0.83 .2883 1.91 .5284 *3.97 .5940 *4.61 .5661 *4.16 .6384 *5.14 
Leeftijd  .0205 **8.26 .0236 **9.46 .0202 ~2.88 .0069 0.31 .0064 0.27 .0065 0.27 
Burgerlijke staat 
Gehuwd 
Verweduwd 
Gescheiden 

 
.2047 

-.6908 
.4018 

5.45 
0.56 
1.69 
0.71 

 
.2294 

-.6726 
.4499 

5.56 
0.69 
1.58 
0.87 

 
-.0882 
-.6755 
.5963 

4.38 
0.06 
1.45 
1.42 

 
-.1531 
-.5470 
.8159 

5.32 
0.19 
0.86 
2.55 

 
-.1056 
-.5265 
.8362 

5.21 
0.09 
0.78 

~2.67 

 
-.0807 
-.4711 
.8364 

4.83 
0.05 
0.62 

~2.67 
Gemeentegrootte -.1325 ~3.45 -.1518 *4.37 -.1642 *4.76 -.1307 ~2.76 -.1318 ~2.75 -.1359 ~2.90 
Randstad -.4019 1.44 -.3469 0.82 -.3003 0.59 -.0777 0.04 -.1688 0.15 -.1493 0.11 
Westen .0006 .0000 .0205 0.01 .0228 0.01 .3565 0.04 .3108 1.08 .3372 1.26 
Noorden -.6018 ~3.54 -.5804 ~3.16 -.5461 ~2.67 -.0788 1.62 -.1096 0.09 -.0641 0.03 
Oosten -.3980 2.06 -.4147 2.15 -.3441 1.39 -.0706 0.05 -.1169 0.13 -.0938 0.08 
Opleiding   .0238 0.67 .0169 0.29 .0145 0.20 .0139 0.18 .0102 0.10 
Technisch   -.2493 0.79 -.2150 0.54 -.2387 0.62 -.2300 0.57 -.2569 0.70 
Economisch    .3695 1.68 .3277 1.20 .2969 0.91 .2951 0.88 .2939 0.86 
Onderwijs    .1725 0.23 .0520 0.02 .1205 0.10 .0873 0.05 .0731 0.03 
Zorg/hulpverlening   .3791 1.30 .2715 0.61 .2949 0.68 .2926 0.65 .2883 0.63 
Algemene richting   -.4489 1.15 -.5962 1.92 -.7690 ~2.87 -.8067 ~3.05 -.7749 ~2.79 
Inkomen   .0000 2.32 .0000 ~3.04 .0000 ~2.94 .0000 2.55 
Bezigheid    8.70  10.03  9.97  9.61 
Pensioen    -1.5404 *3.84 -1.6014 *3.94 -1.5903 *3.83 -1.6165 *3.92 
Omvang huishouden   .1854 ~2.69 .1675 2.13 .1557 1.80 .1460 1.56 
Werkuren    -.0332 *4.16 -.0379 *4.99 -.0369 *4.71 -.0362 *4.53 
Kerkbezoek     .5958 ***35.99 .6436 ***25.91 .6354 ***24.90 
Rooms Katholiek       -.1748 0.34 -.1866 0.39 
Nederlands Hervormd       -.0061 0.00 -.0108 0.00 
Gereformeerd       -.4988 1.18 -.4748 1.04 
Overige godsdienst       .1798 0.10 .1568 0.08 
Sociale 
waardenoriëntatie 

        .1400 1.28 

Postmaterialisme         1.7503 2.45 
Constante -1.1163 -1.6117 -1.1791 -1.3217 -1.1777 -2.2136 
R2 .070 .089 .137 .221 .225 .233 
Chi2 (df) **26.62 (10) **36.57 ***57.55 ***95.87 ***97.75 ***101.77 
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Tabel 6. Logistische regressie-analyse van giften aan goede doelen (n=546) 
Variabele I. Controle-

variabelen  
II. Opleiding  III. Geld en tijd IV. Kerkgang V. Religie VI. Waarden VII. Vrijwilligers-

werk 
Geslacht -.3719 *4.03 -.6141 **8.36 -.6227 *5.32 -.6062 *5.04 -.6113 *4.96 -.5844 *4.48 -.6325 *5.18 
Leeftijd  .0118 ~2.74 .0102 1.74 -.0067 0.32 -.0112 0.85 -.0114 0.87 -.0126 1.04 -.0141 1.28 
Burgerlijke staat 
Gehuwd 
Verweduwd 
Gescheiden 

 
.6752 

-1.8979 
-1.4382 

***42.95 
**7.00 
**9.70 
*5.73 

 
.7176 

-1.9419 
-1.4825 

***44.06 
**7.56 
**9.94 
*5.97 

 
.9446 

-1.7458 
-1.3730 

***37.08 
**7.80 
**7.51 
*4.82 

 
.9325 

-1.7267 
-1.3087 

***35.48 
**7.51 
**7.24 
*4.37 

 
.9074 

-1.9039 
-1.3682 

***36.60 
**6.95 
**8.46 
*4.67 

 
.9334 

-1.8657 
-1.3796 

***36.87 
**7.28 
**8.13 
*4.73 

 
.9388 

-1.8118 
-1.5125 

***37.06 
**7.35 
**7.68 
*5.49 

Gemeentegrootte -.0718 1.04 -.0659 0.84 -.0594 0.62 -.0442 0.34 -.0576 0.56 -.0556 0.52 -.0426 0.30 
Randstad -.4261 1.35 -.4706 1.57 -.5254 1.83 -.4566 1.35 -.3486 0.68 -.3491 0.68 -.3152 0.55 
Westen -.2196 0.72 -.1431 0.29 -.1648 0.37 -.0576 0.04 .1586 0.28 .1715 0.32 .1822 0.36 
Noorden -.3527 1.25 -.2770 0.74 -.3047 0.83 -.1490 0.19 .0632 0.03 .0847 0.05 .1006 0.07 
Oosten -.1207 0.19 -.0412 0.02 .0073 0.01 .1075 0.13 .2703 0.71 .2723 0.72 .3232 1.00 
Opleiding   -.0300 1.08 -.0646 *4.22 -.0681 *4.60 -.0724 *5.07 -.0731 *5.14 -.0766 *5.53 
Technisch   .3915 1.98 .4871 ~2.82 .4760 ~2.67 .4592 2.43 .4528 2.36 .4867 ~2.67 
Economisch    .0065 0.00 -.0898 0.09 -.1032 0.11 -.1370 0.19 -.1494 0.23 -.1623 0.27 
Onderwijs    -.7133 ~3.51 -.6100 2.35 -.5781 2.11 -.5948 2.14 -.6028 2.20 -.6085 2.22 
Zorg/hulpverlening   -.4845 2.04 -.5199 2.12 -.5279 2.18 -.5307 2.13 -.5525 2.30 -.5782 2.49 
Algemene richting   -.6979 ~3.26 -.7560 ~3.42 -.7943 ~3.73 -.8529 *4.43 .8496 *4.22 -.8160 *3.87 
Inkomen     .0000 ***13.96 .0000 ***14.51 .0000 ***13.95 .0000 ***13.75 .0000 ***12.95 
Bezigheid      6.40  6.00  6.46  6.52  7.50 
Pensioen      .9135 1.27 .9227 1.31 .8167 1.00 .8211 1.01 1.0158 1.47 
Omvang huishouden     -.1599 2.10 -.1734 2.43 -.1871 ~2.74 -.1979 ~3.03 -.2111 ~3.40 
Werkuren      -.0016 0.01 -.0025 0.03 -.0010 0.00 -.0011 0.00 .0000 0.00 
Kerkbezoek       .2022 *4.23 .0757 0.37 .0680 0.29 .0368 0.09 
Rooms Katholiek         .5865 *4.18 .6032 *4.37 .6194 *4.57 
Nederlands Hervormd         -.2235 0.46 -.2038 0.38 -.2091 0.39 
Gereformeerd         .4058 0.78 .4445 0.93 .4984 1.15 
Overige godsdienst         1.0263 ~3.32 1.0485 ~3.44 .9706 ~2.95 
Sociale w.oriëntatie           1.0325 0.95 .8787 0.00 
Postmaterialisme           -.0194 0.03 -.0079 0.68 
Tijd vrijwilligerswerk             .0004 0.00 
Vrijwilligersorganisaties             .2618 2.54 
Constante -.2597 .2854 1.0163 .9842 .9915 .6418 .5728 
R2 .151 .183 .243 .252 .269 .271 .278 
Chi2 (df) ***65.75 ***80.83 ***109.89 ***114.17 ***123.22 ***124.19 ***127.68 
 

 


