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Colofon 

Dit rapport is geschreven op basis van onderzoek in opdracht van de stichting Collecteplan.  De 

conclusies in dit rapport en eventuele fouten zijn voor rekening van de auteur.  

 

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport. De landelijke 

coördinatoren van de collectes bij de onderzochte goededoelenorganisaties leverden de 

gegevens aan die nodig waren voor de analyses. Ook dank aan de belbedrijven en beheerders 

van gegevens die nadere informatie verstrekten bij onduidelijkheden of onvolledigheden in de 

administratie.  

 

Een speciaal woord van dank aan Manon Vollman van Fund!Team voor het anoniem 

beschikbaar stellen van haar bedrijfsgegevens over de werving van collectanten en aan Ad 

Graaman van het CBF voor de gegevens over de inkomsten en uitgaven van 

goededoelenorganisaties. Myrthe Zeelen verleende als student‐assistent hulp bij het verzamelen 

van de gegevens.
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Samenvatting 

 Dit rapport brengt de effecten van de invoering van het Bel‐me‐niet register (BMNR) op 

de werving van vrijwillige collectanten door goededoelenorganisaties die aangesloten 

zijn bij Stichting Collecteplan in kaart.  

 De invoering van het BMNR heeft het bereik van telemarketingacties om collectanten te 

werven verkleind en de kosten van telemarketingacties verhoogd. 

 Het aantal methoden om collectanten te werven is tussen 2008 en 2010 toegenomen. 

 De invoering van het BMNR heeft het moeilijker gemaakt landelijk dekkende collectes te 

organiseren. 

 De opbrengsten van de collectes door Collecteplaninstellingen lagen in 2010 ongeveer 

4% lager dan verwacht kon worden op grond van de ontwikkeling tussen 2008 en 2009. 

De invoering van het bel‐me‐niet register heeft waarschijnlijk bijgedragen aan deze 

afname. 

 Het Bel‐me‐niet register heeft het aantal collectanten dat via telemarketing geworven 

kan worden sterk doen afnemen. In 2010 leverde de werving van collectanten via 

telemarketing voor twee derde van Collecteplaninstellingen te weinig vrijwilligers op. 

Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009. 

 De prijs van het werven van een nieuwe collectant via telemarketing is door het BMNR 

toegenomen met minstens 10%. De totale kosten van externe medewerkers zijn in 2010 

bijna 30% hoger dan in 2008. Kosten voor eigen medewerkers namen in 2009 af maar in 

2010 weer toe. 

 Het totaal aantal collectanten dat in de loop van het jaar 2010 actief is geweest is 

weliswaar gestegen ten opzichte van 2009 maar ligt onder het niveau van 2008. 

  Collecteplaninstellingen zijn intensiever collectanten gaan werven via andere kanalen 

dan telemarketing, zoals via straatwerving, maatschappelijke stage, en internet. 

 Het aantal collectanten geworven via nieuwe sociale media is vooralsnog laag. 

 Het aantal vrijwilligers dat dubbelfuncties heeft is in de loop van de tijd gestegen. Deze 

trend is door het BMNR niet sterk beïnvloed, maar was waarschijnlijk al langer aan de 

gang. Het BMNR zal de noodzaak tot dubbelfuncties in de toekomst wel vergroten. 

 De opbrengst van collectes per actieve collectant is in 2010 gedaald, en ligt lager dan 

verwacht. 

 De totale kosten van collectes zijn in 2010 gestegen en liggen 17% hoger dan verwacht. 

 Warm bellen kan de respons verhogen. 

 “Vrijwilligers bellen vrijwilligers” is een mogelijke oplossing om in de toekomst het 

aantal collectanten op peil te houden. 
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1. Achtergrond 

 

1.1. Onderzoeksvraag 

De vraag die beantwoord zal worden in het huidige onderzoek luidt als volgt:  

 

Welke effecten heeft de invoering van het ‘Bel‐me‐niet’ register (BMNR) gehad op de werving van 

collectanten voor collecterende instellingen in Nederland? 

 

Specifieke deelvragen die zullen worden beantwoord in het onderzoek zijn: 

- Op welke wijzen zijn in de afgelopen drie jaar vrijwillige collectanten geworven door 

Collecteplaninstellingen? 

- Hoe effectief en efficiënt zijn de gebruikte methoden geweest, en telemarketing in het 

bijzonder? 

- Welke veranderingen zijn er opgetreden in de effectiviteit en efficiëntie van de gebruikte 

wervingsmethoden? 

- Welke effecten heeft de invoering van het Bel me niet register gehad op de effectiviteit 

en efficiëntie van de gebruikte wervingsmethoden? 

‐ Welke effecten zijn er nog in de nabije toekomst te verwachten van de invoering van het 

Bel me niet register op de effectiviteit en efficiëntie van de gebruikte 

wervingsmethoden? 

 

1.2. Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is de brief van 25 januari 2011 van minister Verhagen aan de 

Tweede Kamer over het BMNR (kst‐27879‐36), waarin melding wordt gemaakt van een 

onderzoek door GfK. Daarover wordt in de brief (p.3) gesteld:  

“De hoofdconclusie is dat het onderzoek niet heeft aangetoond dat het Bel‐me‐niet register 

feitelijke effecten heeft op de Goede‐Doelen‐sector.”  

Dat het onderzoek geen feitelijke effecten heeft aangetoond betekent niet dat er geen feitelijke 

effecten zijn. De conclusie van Verhagen staat ter discussie omdat de respons in het GfK‐ 

onderzoek laag was. Slechts 35 van de 130 goededoelenorganisaties die waren uitgenodigd voor 

het onderzoek vulden de vragenlijst volledig in. De respons ligt daarmee op ongeveer 27%. Bij 

een dergelijk lage respons is het gevaar dat de conclusies over de onderzochte organisaties niet 

geldig zijn voor de organisaties die niet onderzocht zijn.  

 

De goededoelenorganisaties stelden in een reactie dat het Bel‐me‐niet register wel degelijk 

effecten heeft gehad op de mogelijkheden de kosten van de werving van collectanten en 

donateurs, maar dat die effecten niet zijn aangetoond in het onderzoek door de lage respons.  
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Uit de toelichting op het onderzoek van GfK en de reacties van de goededoelenorganisaties 

blijkt dat er minstens twee factoren zijn die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de lage 

respons. In de eerste plaats is bij de uitnodiging voor het onderzoek te weinig rekening 

gehouden met de spreiding van verantwoordelijkheden binnen goededoelenorganisaties voor 

wat betreft de werving van donateurs en collectanten. Binnen de grotere 

goededoelenorganisaties in Nederland zijn deze verantwoordelijkheden vrijwel altijd 

gescheiden. Het hoofd fondsenwerving weet meestal weinig van de werving van collectanten. 

Vice versa weet de landelijke coördinator van de collectes meestal weinig van de werving van 

donateurs. De uitnodigingen voor het onderzoek van GfK waren aanvankelijk verstuurd naar 

niet nader benoemde contactpersonen van 133 goede doelen. Toen halverwege de 

veldwerkperiode de respons nog steeds laag was is de vragenlijst aangepast en verstuurd naar 

andere contactpersonen, ‘vooral de marketeers’. In het huidige onderzoek richten we ons 

uitsluitend op de werving van collectanten. In een vervolgonderzoek zullen de ontwikkelingen 

in de werving van structurele donateurs in de afgelopen jaren in kaart worden gebracht. 

Een tweede factor die de respons verlaagd kan hebben is dat er blijkbaar geen herinneringen 

zijn verstuurd. Het veldwerk duurde van 6 september tot 22 oktober 2010. Halverwege deze 

periode zijn nieuwe contactpersonen verzocht om medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

De toelichting op het onderzoek maakt geen melding van het aantal contactpogingen dat is 

ondernomen. 

 

Terug naar de brief aan de Tweede Kamer van de minister van EL&I. Daarin wordt het 

volgende gezegd over het onderzoek:  

“De onderzoekers concluderen dat het bij niet één van de 35 (al dan niet collecterende) 

organisaties die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, mogelijk is aan te geven wat het 

feitelijke effect van het Bel‐me‐niet register, uitgedrukt in kosten en opbrengsten, is geweest.” 

De minister biedt echter wel ruimte aan de goededoelenorganisaties om aan te tonen dat er 

effecten zijn van de invoering van het BMNR: “Het is nu aan de sector om onderzoek uit te 

laten voeren naar de effecten van het Bel‐me‐niet register op de Goede Doelen.” In dit rapport 

staan de effecten van de invoering van het BMNR op de werving van collectanten centraal. 

 

In het huidige onderzoek heeft de betrouwbaarheid en de validiteit van gegevens over de 

werving van collectanten via telemarketing een hoge prioriteit gekregen. In algemene zin wordt 

de validiteit van gegevens vergroot door een hoge en niet‐selectieve respons en 

overeenstemming tussen verschillende gegevensbronnen. Om de respons zo hoog mogelijk te 

maken heeft de secretaris van de Stichting Collecteplan de leden voorafgaand aan het 

onderzoek om actieve instemming gevraagd. Van de 24 leden stemden 19 leden in met het 

onderzoek en een geldelijke bijdrage. Van de overige leden zijn uiteindelijk op één organisatie 

na ook gegevens gebruikt. In het huidige onderzoek ligt de respons daarmee op 96%. Daarnaast 
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is een cross‐validatie uitgevoerd van de door de collecterende organisaties verstrekte gegevens 

met gegevens uit andere bronnen. 

 

1.3. Collectes in Nederland 

De goededoelencollecte heeft in Nederland een lange traditie. Al ver voor de oprichting van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving in 1925 werden huis‐aan‐huis collectes gehouden. In 1799 

bijvoorbeeld werd na overstromingen van het Rijk van Nijmegen en de Betuwe door burgers in 

heel Nederland tweehonderdduizend gulden gegeven (Bosch, 2008; Knippenberg & De Pater, 

1988). In de Toekomstverkenning (2009) zijn de lange termijn ontwikkelingen geschetst in de 

inkomsten uit collectes sinds 1963. Kort samengevat blijkt daaruit dat de inkomsten uit collectes 

van Collecteplaninstellingen sinds 1998 relatief stabiel zijn geweest.  

 

In figuur 1.1 is de ontwikkeling in de inkomsten uit collectes van de Collecteplaninstellingen in 

de afgelopen drie jaar weergegeven (zie figuur 1.1). We zien dat de inkomsten uit collectes in 

2010 duidelijk gedaald zijn. In 2008 waren de inkomsten nog €51,5 miljoen. In 2009 lagen de 

inkomsten net iets lager (€51,2 miljoen). In 2010 waren de totale inkomsten uit collectes van 

Collecteplaninstellingen €49,0 miljoen. Mogelijk heeft de invoering van het BMNR bijgedragen 

aan de daling in de inkomsten uit collectes in 2010 met 4%. We zullen hier in de conclusie van 

dit rapport op terugkomen. 

 

Figuur 1.1. Opbrengsten van collectes door Collecteplaninstellingen (bron: CBF) 
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1.4. Werving van collectanten via telemarketing 

Telemarketing is een instrument dat goededoelenorganisaties vaak gebruiken om collectanten 

te werven. De belacties doen de goededoelenorganisaties in de regel niet zelf. 

Goededoelenorganisaties besteden de telefonische werving van collectanten vrijwel altijd uit 

aan gespecialiseerde telemarketingbedrijven, zoals Annie Connect of Fund!Team.  De 

goededoelenorganisaties hanteren vaak streefcijfers voor deze telemarketingbedrijven: zij 

krijgen de opdracht een bepaald aantal toezeggingen te realiseren van collectanten. Het 

telemarketingbedrijf probeert uit een bestand van telefoonnummers het streefcijfer te behalen. 

 

Goededoelenorganisaties kunnen grofweg op twee manieren collectanten werven via 

telemarketing: door ‘koud’ of ‘warm’ te laten bellen. Het kenmerkende verschil tussen deze 

twee manieren van werven zit in het gebruik van verschillende typen adressenbestanden. Het 

gebruik van een bestand waarin geen selectie is gemaakt op basis van de bereidheid om te 

collecteren wordt ‘koud’ bellen genoemd. Wanneer wel een dergelijk selectie is gemaakt wordt 

er van ‘warm’ bellen gesproken.  

 

‘Warm’ bellen is natuurlijk effectiever dan ‘koud’ bellen. Wanneer een groep personen wordt 

gebeld die een sterkere bereidheid hebben om te collecteren zal het percentage van deze 

personen dat toezegt te collecteren hoger zijn. Voordat een goededoelenorganisatie ‘warm’ kan 

(laten) bellen moet er echter een selectie worden gemaakt van telefoonnummers waarvan 

bekend is dat zij behoren tot personen die een hogere mate van bereidheid hebben om te gaan 

collecteren. Deze hogere bereidheid om te collecteren kan bijvoorbeeld worden verondersteld 

aanwezig te zijn onder donateurs van de organisatie, en onder personen die bepaalde 

kenmerken vertonen waarvan bekend is dat zij samengaan met een hogere mate van bereidheid 

om te collecteren. In de Toekomstverkenning (Bekkers & Boonstoppel, 2009) is een analyse 

gegeven van de sociaaldemografische achtergrond en de persoonlijkheidskenmerken van 

mensen die een hogere bereidheid hebben te collecteren voor goededoelenorganisaties. 

Eenvoudiger nog zou zijn een selectie te maken van telefoonnummers van mensen die in 

voorgaande jaren actief zijn geweest als collectant. Voor het maken van selecties – hoe 

eenvoudig ook – is wel een toegankelijke administratie vereist van personen die betrokken zijn 

bij de organisatie, als donateur, collectant, allebei, of anderszins. 

 

Het alternatief voor ‘warm’ bellen is het gebruik van een kaal bestand van telefoonnummers 

waar geen verdere informatie over beschikbaar is die iets zegt over de kans op een toezegging 

om te collecteren. Dergelijke ‘koude’ adressenbestanden zijn een goedkoop alternatief voor 

‘warme’ bestanden omdat er geen selectie of verrijking plaatsvindt. De telefoonnummers 

kunnen simpelweg uit de telefoongids worden gehaald. 
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Figuur 1.1. Vier manieren van telefonische werving  

 
 

Er zijn nog diverse gradaties te onderscheiden in de categorie ‘warm’ bellen op basis van de 

kwaliteit van de selectie. Hoe hoger de kans op een positieve respons, hoe hoger de kwaliteit 

van de selectie. ‘Lauw’ bellen betekent dat er een verrijking van gegevens heeft plaatsgevonden 

op een geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld een gemeente, een wijk, of een postcodegebied. 

Telefoonnummers in gebieden waarin vaker toezeggingen worden gedaan omdat daarin meer 

potentiële collectanten wonen worden dan vaker gebeld. ‘Warm’ bellen in engere zin betekent 

dat er een selectie van nummers heeft plaats gevonden op individueel niveau. In dit geval 

worden alleen ‘relaties’ van de organisatie gebeld, die bijvoorbeeld betrokkenheid hebben 

getoond door een gift in de afgelopen jaren. De respons zal hoger zijn wanneer ‘warm’ (in 

engere zin) wordt gebeld dan wanneer ‘lauw’ wordt gebeld. ‘Heet’ bellen, tenslotte, heeft de 

hoogste kans op respons. In dit geval worden alleen telefoonnummers gebeld waarvan bekend 

is dat zij behoren tot mensen die in het verleden hebben gecollecteerd, voor de eigen of een 

andere (verwante) goededoelenorganisatie. 

 

1.5. Het ‘Bel‐me‐niet’ register 

Het ‘Bel‐me‐niet’ register (BMNR) is op 1 oktober 2009 ingevoerd, nadat de Eerste Kamer op 11 

november 2008 instemde met het wetsvoorstel. Het BMNR is een uitwerking van eerdere 

initiatieven die de telemarketingsector zelf heeft ontplooid om irritatie over telemarketing te 
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verminderen, zoals het ‘Infofilter’. Het ‘Infofilter’ had in feite dezelfde achtergrond en structuur 

als het BMNR, maar was niet in de wet opgenomen. Het gebruik van het ‘Infofilter’ door 

telemarketingbedrijven was vrijwillig. Op papier waren telemarketingbedrijven die aangesloten 

waren bij brancheverenigingen wel verplicht om het Infofilter te gebruiken, maar wanneer dit 

niet gebeurde werden er geen sancties opgelegd. Het BMNR is daarmee een vorm van 

overheidsregulering die een vorm van zelfregulering vervangt. De mate van zelfregulering in 

de filantropische sector is in Nederland vergeleken met het Verenigd Koninkrijk sterk en de 

mate van overheidsregulering zwak. In Nederland heeft de overheid de regulering van 

fondsenwerving grotendeels overgelaten aan het Centraal Bureau Fondsenwerving.  

 

Figuur 1.2. Aantal BMNR registraties van 1 oktober 2009 tot 15 september 2011 

 

 
Bron: beheerder bel‐me‐niet register, 15 september 2011 

 

Doordat het BMNR in de Telecomwet is opgenomen is de voorheen vrijwillige raadpleging van 

de Infofilter database omgezet in een verplichting voor alle partijen die wervingsactiviteiten 

doen via telemarketing. Alle bestaande registraties uit het ‘Infofilter’ zijn bij de invoering in het 

BMNR overgenomen. Hierdoor telde het BMNR bij aanvang direct al 2,6 miljoen registraties. In 

de eerste paar maanden neemt het aantal registraties snel toe. Na juli 2010 vlakt de groei in het 
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aantal registraties af en neemt het aantal registraties maandelijks nog met ongeveer 2% toe. Op 

15 september 2011 telde het BMNR bijna 6,5 miljoen registraties. Figuur 1.2 laat de ontwikkeling 

in het aantal BMNR registraties zien. Vrijwel alle burgers die zich registreren bij het BMNR 

maken geen uitzondering voor werving door goededoelenorganisaties. Het aantal registraties in 

het BMNR tegen werving voor goede doelen is 6,3 miljoen, 97% van het totaal aantal 

registraties. 

 

1.5.1. Waarom is het BMNR ingevoerd? 

Het BMNR is ingevoerd om irritatie bij consumenten over telefonische werving te verminderen. 

Nederlanders vinden het vervelend om thuis tijdens het avondeten gestoord te worden met het 

aanbod van een nieuwe of extra verzekering, een ander telefoonabonnement of een andere 

energieleverancier. Inderdaad blijkt uit veel onderzoek naar marketing dat Nederlandse 

burgers telemarketing in hoge mate irritant vinden. Hoewel telemarketing voor 

goededoelenorganisaties als minder irritant wordt ervaren dan telemarketing voor commerciële 

doeleinden, blijft de mate van irritatie hoog (Leenheer, 2010).  

 

In de Telecomwet is een groot scala aan doelen omschreven die onderworpen worden aan het 

BMNR. Alle telemarketing voor ‘commerciële, ideële of charitatieve doeleinden’ moet het 

BMNR gebruiken. De achtergrond van deze keuze is dat de meeste Nederlanders alle vormen 

van telemarketing irritant vinden, inclusief telefoontjes in naam van goededoelenorganisaties.  

De minister van EL&I stelt daarom in zijn brief aan de Tweede Kamer dat eventuele wijzigingen 

in de Telecomwet die vanuit de filantropische sector worden aangedragen “het uitgangspunt 

van het BMNR, namelijk het verminderen van consumentenirritatie over telemarketing” niet uit 

het oog mogen verliezen.  

 

Dat de werving van donateurs en vrijwillige collectanten door goededoelenorganisaties via 

telemarketing wordt beperkt betekent een uitbreiding van de oorspronkelijke doelstellingen 

van de wet. In de brief aan de Tweede Kamer van de minister van EL&I over de versterking van 

de positie van de consument (kst‐27879‐39, p.3) wordt gesteld: “De regels bieden consumenten 

onder andere waarborgen ter bescherming tegen ongewenste of agressieve verkooptelefoontjes.” 

De nieuwe Telecomwet moet de consument volgens de minister beschermen tegen oneerlijke 

handelspraktijken en “agressieve handelspraktijken die de gemiddelde consument aanzetten of kunnen 

aanzetten tot een aankoop die hij niet wil” inperken. Het taalgebruik in deze brief is gebaseerd op 

de situatie waarin een bedrijf klanten werft. Ook GfK noemt potentiële donateurs ‘klanten’ en 

goededoelenorganisaties ‘bedrijven’: “ʺKoudeʺ contacten zijn mensen die nog geen klant zijn van het 

bedrijf; ʺwarmeʺ contacten betreft mensen die al klant zijn of in het recente verleden zijn geweest van het 

bedrijf.” (Brief van 30 november 2010 aan het ministerie van EL&I, blg‐97456). 
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In de brief aan de Tweede Kamer van de minister over één jaar BMNR (kst‐27879‐36) wordt 

vermeld dat over goededoelenorganisaties relatief het minste aantal klachten zijn ontvangen. 

De meeste ‘ontvangen signalen’ hadden betrekking op aanbieders van telefonie en televisie 

(12%), energie (12%), en loterijen (11%; hier vallen overigens ook loterijen die geld uitkeren aan 

goededoelenorganisaties zoals de Postcodeloterij). Over kranten en tijdschriften (8%) en 

goededoelenorganisaties (7%) werd minder vaak geklaagd.  

 

1.5.2. Hoe werkt het BMNR? 

Voor de Nederlandse burger werkt het BMNR heel simpel. Zij gaat naar www.bel‐me‐niet.nl en 

registreert haar telefoonnummer(s), of meldt zich aan na een doorverwijzing naar het BMNR na 

afloop van een telemarketinggesprek. Dit gebeurt in de regel via een Interactive Voice Response 

(IVR) systeem. De burger kan na een keuzemenu haar naam inspreken om geregistreerd te 

worden in het BMNR.  

 

Veel consumenten veronderstellen dat een registratie betekent dat zij nooit meer gebeld mogen 

worden. De minister stelt zelf (kst‐27879‐39): “Consumenten die zich hebben ingeschreven in het Bel‐

me‐niet register mogen niet meer via de telefoon benaderd worden voor commerciële, ideële of charitatieve 

doeleinden.”  

 

Deze uitspraak houdt echter geen rekening met een uitzondering in de wet voor ‘warme 

contacten’. Burgers die een ‘warme relatie’ hebben met de wervende partij, bijvoorbeeld omdat 

zij klant zijn bij een bedrijf of donateur van een goededoelenorganisatie, mogen nog wel 

worden gebeld, zelfs als zij zich bij het BMNR hebben geregistreerd. Op de internetpagina van 

het BMNR met ‘veel gestelde vragen’ (https://www.bel‐me‐niet.nl/faq/4) is hier geen informatie 

over te vinden.  

 

In de uitzending van het VARA consumenten programma ‘Kassa’ van zaterdag 27 maart 2010 

wordt de uitzondering door de toezichthouder op het BMNR, de OPTA, uitgelegd. Wervende 

partijen mogen ‘warme contacten’ bellen die in het BMNR geregistreerd staan, maar moeten 

wel actief het ‘Recht van verzet’ (RVV) aanbieden. Dat wil zeggen dat de wervende partij moet 

vragen of de gebelde persoon in de toekomst opnieuw gebeld mag worden. Is dat niet het 

geval, dan moet de wervende partij de gebelde persoon doorverwijzen naar het BMNR. Het is 

echter onduidelijk wat er vervolgens moet of mag. Er zijn nog geen regels vastgesteld over wat 

een ‘warm contact’ is. Als de burger zich bij het BMNR heeft geregistreerd maar geregeld 

donaties overmaakt aan een goededoelenorganisatie, dan zou de organisatie de burger bij elke 

nieuwe gift opnieuw als ‘warm contact’ kunnen beschouwen. Natuurlijk levert deze werkwijze 

irritatie op bij de burger die veronderstelt dat een ‘bel mij niet’ registratie betekent dat zij ook 
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niet meer wordt gebeld. Het is de vraag of deze irritatie opweegt tegen de additionele 

inkomsten uit giften. 

 

Voor de wervende partijen heeft het BMNR wat meer voeten in de aarde. Partijen die 

telefoonnummers willen bellen moeten de databestanden met telefoonnummers vergelijken met 

het ‘blokkadebestand’. In de telemarketingsector wordt dit vaak ‘ontdubbelen’ genoemd. 

Wervende partijen moeten betalen voor toegang en gebruik van het blokkadebestand. Daarbij 

geldt de regel dat hoe meer telefoonnummers ontdubbeld moeten worden, hoe duurder het 

ontdubbelen wordt. Aanmeldingen voor het BMNR die na afloop van telemarketinggesprek via 

een IVR worden gedaan moet de wervende partij vervolgens aanleveren bij de beheerder van 

het BMNR. Op deze manier neemt het aantal registraties in het BMNR steeds verder toe.  

 

1.6. Mogelijke effecten 

Welke effecten zou het BMNR kunnen hebben op de effectiviteit en efficiëntie van de werving 

van collectanten? We onderscheiden mogelijke effecten op telemarketing, op andere 

wervingskanalen, en op de realisatie van collectes in het algemeen. 

 

1.6.1. Kleiner bereik en hogere kosten van telemarketing 

De invoering van het BMNR verkleint het bereik van telefonische wervingsacties. Door de 

verplichting telefoonnummers die in het BMNR geregistreerd staan uit het ‘belbestand’ te halen 

voordat een wervingsactie van start gaat, wordt het aantal telefoonnummers dat kan worden 

gebeld in de actie verminderd. Wanneer ‘koud’ wordt gebeld moet daardoor een groter aantal 

telefoonnummers worden aangeleverd aan het BMNR voor ontdubbeling om eenzelfde aantal 

toezeggingen te realiseren.  De kosten van het gebruik van het BMNR voor ontdubbeling van 

koude bestanden drijven de kosten voor de telefonische werving van collectanten op.  

 

De invoering van het BMNR draagt op een andere wijze nog bij aan een verhoging van de 

kosten. Omdat ‘koud’ bellen een kleiner bereik heeft gekregen door de invoering van het BMNR 

zijn goededoelenorganisaties vaker ‘lauw’ en ‘warm’ gaan bellen. Deze werkwijzen zijn 

duurder dan ‘koud’ bellen omdat er adressenbestanden moeten worden ingekocht of verrijkt. 

Ook door vaker ‘lauw’ en ‘warm’ te gaan bellen zullen de kosten van telefonische werving door 

de invoering van het BMNR zijn toegenomen. 

 

1.6.2. Intensievere werving via andere kanalen 

Een tweede terrein waarop de invoering van het BMNR mogelijk effecten heeft gehad is de 

intensiteit van werving via andere kanalen dan telemarketing. Het ligt voor de hand dat het 

kleinere bereik en de toegenomen kosten van telemarketing ertoe heeft geleid dat 

goededoelenorganisaties intensiever collectanten zijn gaan werven via andere kanalen. In dit 
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onderzoek kijken we naar werving via de website (spontane aanmeldingen van collectanten), 

via sociale media (specifiek: Twitter, Facebook, Hyves), via straatwerving, mobile marketing, en 

de maatschappelijke stage.  

 

1.6.3. Collectes moeilijker te realiseren 

Alles bij elkaar opgeteld betekent de invoering van het BMNR waarschijnlijk dat het voor 

goededoelenorganisaties moeilijker is geworden de huis‐aan‐huis collecte te realiseren. Dit 

betekent dat goededoelenorganisaties meer moeite moeten doen om een landelijke collecte te 

organiseren met eenzelfde dekking als voorheen. Een ander mogelijk effect is dat de collectes 

minder landelijk dekkend worden. Wanneer in een bepaalde gemeente of wijk te weinig 

collectanten beschikbaar zijn wordt er misschien niet meer in dat gebied gecollecteerd. 

 

1.6.4. Berichten uit de telemarketingsector 

Diverse brancheverenigingen in de telemarketingsector (de DDMA, Consumentenlijn 

Telemarketing en de Klantenservicefederatie) stelden in een persbericht van juli 2011: ‘De 

invoering van het Bel‐Me‐Niet‐Register heeft zware gevolgen voor de omzet en de 

werkgelegenheid van de Nederlandse telemarketingsector’. Zij stelden bovendien: 

“Adverteerders geven aan dat het werven van nieuwe klanten duurder is geworden; kosten die 

uiteindelijk door de consument moeten worden betaald.” Het taalgebruik in het persbericht is 

wat vreemd voor de filantropische sector. In het huidige onderzoek zijn de 

goededoelenorganisaties de ‘adverteerders’ . Goededoelenorganisaties verkopen zelden of nooit 

producten aan consumenten zoals de meeste opdrachtgevers van bedrijven in de 

telemarketingsector dat doen. Aanbieders van diensten op het gebied van telecommunicatie, 

loterijen, verzekeringsmaatschappijen, en energiebedrijven zetten telemarketing in om nieuwe 

klanten te werven. Bij de werving van donateurs door telemarketingbedrijven in opdracht van 

goededoelenorganisaties kan men nog van een analogie spreken met reguliere klantenwerving 

via telemarketing omdat er na een succesvol wervingsgesprek een geldelijke transactie 

plaatsvindt. Het verschil is echter dat de gift aan een goededoelenorganisatie niet op 

voorwaarde van een tegenprestatie van de goededoelenorganisatie wordt gedaan. Het goede 

doel verkoopt niets aan een nieuwe donateur. Dit geldt nog sterker bij de werving van 

collectanten door goededoelenorganisaties. In dit geval vindt in het geheel geen geldelijke 

transactie plaats. De ‘wervende’ partij, de goededoelenorganisatie, vraagt vrijwillige inzet als 

collectant in een bepaalde periode van het jaar, de collecteweek.  

 

Terug naar het persbericht uit de telemarketingsector. Als de conclusies van de 

brancheverenigingen ook voor goededoelenorganisaties gelden, is de werving van collectanten 

(‘nieuwe klanten’) door de invoering van het BMNR duurder geworden. Dat deze hogere 

kosten ‘uiteindelijk door de consument moeten worden betaald’ komt in de filantropische sector 
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tot uiting in een stijging van de kosten voor fondsenwerving: de donateur ziet de hogere kosten 

niet terug in de ‘prijs’ die zij betaalt voor een gift, maar kan na verloop van tijd wel uit de 

jaarverslagen van de goededoelenorganisatie constateren dat de kosten voor de werving van 

giften zijn gestegen. Nederlandse burgers vinden hoge kosten voor fondsenwerving ongewenst 

(Bekkers, 2011). Zij vinden de kosten die goededoelenorganisaties maken voor fondsenwerving 

nu al te hoog en zouden liever zien dat ze lager waren.  

 

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het persbericht uit het voorjaar van 2011 onder 17 

goededoelenorganisaties (DDMA et al., 2011) reageerden 15 organisaties met ‘ja’ op de vraag of 

de invoering van het BMNR ‘impact [heeft] gehad op uw contact/wervingsstrategie’. Ongeveer 

de helft van de ondervraagde organisaties antwoordde meer gebruik te zijn gaan maken van 

wat hierboven ‘lauwe’ werving is genoemd. Dertien organisaties antwoordden dat de 

‘conversies op koude campagnes’ zijn gedaald. Zestien van de zeventien organisaties waren het 

eens met de stelling “Het bel‐me‐niet‐register heeft tot gevolg gehad dat klantwerving duurder 

is geworden”. 

 

In het Vakblad Fondsenwerving van april/mei 2011 stelden Manon Vollman en Roy Milder dat 

“de opbrengsten van een wervingscampagne voor nieuwe donateurs op een bruto adressenbestand bijna 

gehalveerd” zijn en dat “de wervingskosten hoger zijn geworden omdat er minder nummers zonder 

toestemming gebeld kunnen worden”. Er wordt ook vermeld dat een (niet nader genoemd) groot 

fonds becijferd heeft “dat het responspercentage bij telefonische werving 30% is gedaald in 2010 ten 

opzichte van 2009, terwijl de kosten van koude werving met zo’n 15% stegen”. Het huidige onderzoek 

zal laten zien of deze cijfers indicatief zijn voor alle Collecteplaninstellingen.  

 

1.6.5. Berichten uit de filantropische sector 

Al in de gesprekken die in 2009 werden gehouden voor de ‘Toekomstverkenning goede doelen 

collectes’ (Bekkers & Boonstoppel, 2009) waarschuwden diverse landelijke coördinatoren van 

collectes voor de negatieve gevolgen die de invoering van het BMNR zou krijgen voor de 

werving van collectanten. Frank Kempers van het Nederlandse Rode Kruis was een van deze 

respondenten en maakte begin 2011 een projectie van de inkomstenderving als gevolg van de 

invoering van het BMNR als voorbereiding op een overleg op het ministerie van EL&I. Destijds 

waren van vele organisaties de definitieve cijfers over het aantal collectanten en de inkomsten 

uit collectes in het jaar 2010 nog niet bekend. De projectie voorzag in een afname van het aantal 

collectanten in 2010 met bijna 23.000 en een inkomstenderving van 1,3 miljoen euro. 
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2. Opzet onderzoek 

Het onderzoek naar de effecten van de invoering van het BMNR is een voorbeeld van een post 

hoc beleidsevaluatieonderzoek. In dit soort onderzoek wordt getracht achteraf de effecten van 

de invoering van een beleidsmaatregel – in dit geval het BMNR – te schatten. Een probleem dat 

zich vaak voordoet bij post hoc beleidsevaluatieonderzoek is dat er geen controlegroep kan 

worden gevormd op basis van toeval. In het geval van het BMNR is het zelfs niet mogelijk een 

controlegroep te benoemen. Het BMNR is op één moment in de tijd ingevoerd en geldt voor alle 

organisaties.  

 

De beste optie om in dit soort gevallen de effecten van een beleidsmaatregel te schatten is de 

afwijking te bepalen van de te verwachten ontwikkelingen met de feitelijk waargenomen 

ontwikkeling na invoering van de beleidsmaatregel. Deze werkwijze past bij de gedachtegang 

van de minister van EL&I uit zijn brief aan de Tweede Kamer (kst‐27879‐36) dat rekening moet 

worden gehouden met ‘al langer waarneembare’ trends. Een illustratie van deze werkwijze ziet 

u in figuur 2.1, waarin de ontwikkeling in de opbrengsten van collectes in de jaren 2008 tot 2010 

wordt weergegeven.  

 

Figuur 2.1. Illustratie werkwijze  

 
 

Voor deze figuur zijn de cijfers gebruikt die in figuur 1.1 zijn weergegeven. De opbrengsten 

worden geïndexeerd. Het basisjaar in ons onderzoek is 2008 (€51,5 miljoen = 100). De afname in 

de opbrengsten uit collectes naar €51,2 miljoen in 2009 (indexcijfer: 51,2/51,5=99) wordt 

vervolgens geëxtrapoleerd naar 2010. We krijgen daarmee een beeld van de ‘al langer 
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waarneembare trends’ waar de minister op doelt. Wanneer vervolgens blijkt dat de inkomsten 

uit collectes in 2010 sterker zijn gedaald dan verwacht kon worden gezien de ontwikkeling in 

de voorafgaande jaren kan worden gesteld dat de invoering van het BMNR de trend heeft 

beïnvloed. In figuur 2.1 is dit inderdaad het geval.  

 

Verwacht kon worden dat de opbrengsten uit collectes in 2010 zouden zijn afgenomen tot een 

niveau dat 1% lager lag dan in 2008. De feitelijke opbrengst is in 2010 echter 5% lager dan in 

2008. Het verschil tussen de feitelijke opbrengst in 2010 en de te verwachten opbrengst (4%) 

moet worden toegeschreven aan veranderingen in factoren die de kosten van het werven van 

collectanten bepalen en die zich tussen 2009 en 2010 hebben voorgedaan. De invoering van het 

BMNR is een belangrijke factor die de opbrengsten van collectes beïnvloed kan hebben. De 

daling in de inkomsten bedraagt €2,2 miljoen. Die daling is nog sterker dan de projectie van 

Frank Kempers uit januari 2010. 

 

2.1. Procedure gegevensverzameling 

2.1.1. Opzet procedure. Omdat de respons op het GfK onderzoek bijzonder laag was en het succes 

van het huidige onderzoek gebaat is bij een zo hoog mogelijke respons, zijn afspraken gemaakt 

met de Stichting Collecteplan over de procedure van de gegevensverzameling. Een van de 

afspraken was dat voor de verzameling van de gegevens een handleiding zou worden gemaakt. 

Die handleiding is in de eerste fase van het onderzoek ontwikkeld op basis van de 

verwachtingen die landelijke collecte‐coördinatoren uitspraken in de Toekomstverkenning die 

in 2009 is gemaakt. De veronderstellingen in de handleiding zijn getoetst in een gesprek met de 

Brandwondenstichting. Voor de vragenlijst van het GfK‐onderzoek was geen handleiding 

opgesteld. Wel heeft GfK haar vragenlijst ‘aan een zevental door de VFI geselecteerde Goede 

Doelen gezonden met het verzoek de vragenlijst in te vullen en te beoordelen.’ (blg‐97456, p. 3). 

 

2.1.2. Wijze van gegevensverzameling. Voor de verzameling van de gegevens zijn twee Excel‐

bestanden gemaakt die aan de respondenten als bijlagen bij een persoonlijke e‐mail zijn 

verzonden vergezeld van de handleiding. In de e‐mail hebben we de respondenten gevraagd de 

bestanden in te vullen volgens de handleiding. We hebben er niet voor gekozen om een 

internetvragenlijst te maken omdat het moeilijk is om die zodanig op te zetten dat achteraf 

correcties en aanvullingen nog mogelijk zijn. Een van de problemen in de GfK vragenlijst was 

“dat het niet mogelijk was om terug te gaan naar eerder in de enquete gegeven antwoorden” 

(blg‐97456, p. 4). 

 

De handleiding is op 1 juni per e‐mail verstuurd aan de contactpersonen van de 

Collecteplaninstellingen op basis van een lijst van het VFI‐secretariaat. De contactpersonen 
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waren door de VFI uit de administratie geselecteerd als landelijke coördinatoren van de huis‐

aan‐huis collecte.  

 

2.1.3. Verloop van het veldwerk 

Aanvankelijk bleef de respons net als in het GfK onderzoek zeer laag. Eén organisatie ontbrak 

op de lijst met contactpersonen die de VFI had aangeleverd. Deze organisatie is later alsnog 

benaderd. Van 2 organisaties bleken de contactgegevens op de lijst met contactpersonen onjuist: 

in het ene geval was de contactpersoon niet langer werkzaam bij de organisatie en was het 

bericht niet doorgestuurd naar de nieuwe verantwoordelijke medewerker, in het andere geval 

was een algemeen e‐mail adres verstrekt. Deze organisaties hebben vervolgens alsnog een 

vragenlijst gekregen.  

 

Op 21 juni hebben we een belronde gehouden naar alle organisaties die op de peildatum nog 

geen gegevens hadden aangeleverd. Het grootste gedeelte van de organisaties (n=10, 42%) had 

op dinsdag 21 juni nog niet gereageerd op het verzoek tot het aanleveren van gegevens, en 

bleek daar bij navraag ook nog niet mee bezig. Een kwart van de organisaties (n=6) was toen al 

wel bezig met het verzamelen van de gegevens. Drie organisaties hadden de gegevens geheel of 

gedeeltelijk aangeleverd. Uit de belronde bleek dat gegevens over de inzet van vrijwilligers 

voor veel organisaties moeilijk te achterhalen zijn. Deze organisaties hielden geen volledige 

administratie bij van de vrijwilligers en collectecoördinatoren, hadden de administratie 

uitbesteed of bleken een moeilijk toegankelijke administratie te hebben. Na een vergadering van 

het algemeen bestuur van de stichting Collecteplan op 22 juni 2011 nam de respons gestaag toe. 

De respons is vervolgens verder verhoogd door wekelijks nieuwe pogingen te ondernemen de 

contactpersonen binnen de organisaties te bereiken voor het onderzoek. Ook de secretaris van 

de stichting Collecteplan heeft nogmaals een klemmend beroep gedaan op alle contactpersonen 

die toen nog niet gereageerd hadden de gegevens aan te leveren. 

 

2.1.4. Uiteindelijke respons. De resultaten van dit rapport zijn gebaseerd op gegevens van 23 

organisaties, die op de peildatum van 19 september 2011 hebben gereageerd. Dit zijn alle 

Collecteplaninstellingen op één na. De Maag Lever Darm Stichting leverde ook na herhaalde 

pogingen via e‐mail en telefoon in het geheel geen gegevens aan. De uiteindelijke respons is 

daarmee 95,8%.  

 

Drie organisaties hebben wel gereageerd maar hebben de gegevens slechts gedeeltelijk 

aangeleverd. Deze organisaties kunnen daarom in veel analyses niet worden meegenomen. Dit 

zijn de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), het Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten, en het Prinses Beatrix Fonds. Deze laatste organisatie heeft expliciet 
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aangegeven om principiële redenen geen gegevens te verstrekken over de kosten voor de 

organisatie van de collecte en de werving van collectanten.  

 

Tabel 2.1. Respons per 19 september 2011 

  aantal Percentage

Gegevens aangeleverd  20 83

Gegevens gedeeltelijk aangeleverd  3 13

Geen reactie  1 4

Totaal  24 100

 

Voor vier organisaties bleek het onmogelijk gegevens te produceren over het jaar 2008; de 

overige 20 organisaties leverden wel gegevens aan over dat jaar. Over het jaar 2009 leverden 21 

organisaties gegevens aan. 22 organisaties leverden gegevens over het jaar 2010, en 3 

organisaties hadden ook al gegevens over het jaar 2011. Omdat de gegevens over 2011 nog vaak 

schattingen betroffen of onvolledig waren zijn deze in de meeste analyses buiten beschouwing 

gelaten. 

 

2.2. Gegevens 

2.2.1. Typen gegevens. Voor het onderzoek naar de effecten van de invoering van het BMNR zijn 

gegevens verzameld die betrekking hebben op actoren op drie verschillende niveaus: de 

vrijwilligers, de collectecoördinatoren, en de goededoelenorganisaties. Er zijn twee typen 

gegevens verzameld: (1) over de inzet van de vrijwilligers en coördinatoren; (2) over de 

inspanningen van de goededoelenorganisaties voor de realisatie van die inzet. De verzameling 

van gegevens over de inzet van vrijwilligers en vooral de analyse daarvan bleek ingewikkeld en 

tijdintensief.  

 

2.2.2. Gegevens over vrijwilligers  

In de handleiding is aangegeven dat de gegevens over de inzet van vrijwilligers in het ideale 

geval betrekking hebben op alle individuele vrijwilligers en collectecoördinatoren die actief zijn 

geweest in de jaren 2008, 2009 en 2010. Vrijwilligers zijn vaak actief voor meerdere organisaties. 

Wanneer de gegevens op het individuele niveau van de vrijwilligers beschikbaar zijn wordt 

duidelijk hoe groot de overlap is in de collectantennetwerken van verschillende organisaties. 

Als het aantal beschikbare vrijwilligers afneemt, neemt de kans toe dat zij voor meerdere 

organisaties actief zijn. Daardoor neemt de druk op de resterende vrijwilligers toe en is de kans 

groter dat zij in de toekomst afhaken.  

 

Het werd snel duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om het aantal dubbelfuncties te bepalen op 

basis van gegevens over individuele vrijwilligers van alle organisaties. Uit de belronde op 21 



  21

juni bleek dat gegevens over vrijwilligers op het individuele niveau lang niet altijd voorhanden 

zijn. Enkele organisaties beschikten zelf niet over deze gegevens over de periode 2008‐2010, 

hadden de gegevens niet op orde en/of wilden om principiële redenen geen gegevens 

verstrekken over individuele vrijwilligers. Het is echter wel mogelijk om op basis van de 

gegevens van zes organisaties een schatting te geven van de trend in het aantal dubbelfuncties. 

Deze organisaties zijn Alzheimer Nederland, de Brandwondenstichting, het Diabetesfonds, het 

MS Fonds, de Nierstichting, en Simavi. Deze organisaties hadden wel volledig zicht op de 

individuele vrijwilligers en stelden deze gegevens beschikbaar.  

 

Organisaties die geen gegevens beschikbaar stelden op individueel niveau hadden meestal wel 

gegevens op een hoger aggregatieniveau, maar geregeld was dit een ander aggregatieniveau 

(bijvoorbeeld per collectelocatie) dan was verondersteld in de handleiding (op 

gemeenteniveau). Deze gegevens zijn alsnog verzameld en vergelijkbaar gemaakt. 

 

2.2.3. Gegevens over betaalde medewerkers en materiële kosten 

Voor wat betreft de gegevens over de inspanningen die de Collecteplan leden hebben verricht 

om collectanten te werven worden in het ideale geval gegevens geanalyseerd over alle methoden 

die gebruikt zijn om collectanten te werven. Ook deze gegevens bleken lang niet in alle gevallen 

direct beschikbaar of apart geadministreerd. Dit was bijvoorbeeld regelmatig het geval voor wat 

betreft de materiële kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de collecte. Ook 

gegevens over de inzet van belbedrijven bij telemarketingacties voor de werving van vrijwillige 

collectanten waren vaak niet (meer) te achterhalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal 

telefoonnummers dat is gebeld, het aantal telefoonnummers dat is bereikt, en het aantal 

geworven collectanten. 

 

Marko Rijnsburger stelde in zijn blog van 26 januari 2011 over de resultaten van het GfK‐

onderzoek: “Hieruit concludeer ik dan weer dat vraagtekens gezet kunnen worden bij de wijze 

van onderzoek, maar vooral dat het er sterk op lijkt dat de meeste Goede Doelen hun 

management rapportages niet op orde hebben. Het goed inzichtelijk hebben van de effectiviteit 

van de verschillende wervingskanalen is in de praktijk een lastig vraagstuk, echter zeker niet 

onmogelijk.” Het verloop van het veldwerk in dit onderzoek illustreert deze stelling.  

 

2.3. Geldigheid en betrouwbaarheid 

Voor de geldigheid van de conclusies die op basis van onderzoek worden getrokken is het van 

belang dat de kwaliteit van de verzamelde gegevens hoog is. In de methodologie van 

onderzoek worden vaak twee aspecten van de kwaliteit van gegevens onderscheiden: de 

geldigheid en betrouwbaarheid. De geldigheid van gegevens wordt bepaald door de mate 

waarin de gegevens de bedoelde verschijnselen ook daadwerkelijk meten. De betrouwbaarheid 
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van gegevens wordt bepaald door de mate waarin de gegevens overeenstemmen met andere 

bronnen. De geldigheid en betrouwbaarheid kan in gevaar komen wanneer respondenten niet 

goed geïnformeerd zijn over de te meten verschijnselen, wanneer respondenten de vragen niet 

begrijpen, of wanneer respondenten om andere redenen systematische fouten maken in de 

rapportage over de bedoelde verschijnselen. De kwaliteit van de gegevens is op vier manieren 

verhoogd: 

(1) Ten eerste is de kwaliteit verhoogd door de keuze van de respondenten. Alle respondenten 

zijn binnen de onderzochte organisaties verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

collecte. Enkele respondenten zijn echter pas sinds kort werkzaam bij de organisatie 

waarover zij rapporteren. Voor enkele organisaties geldt dat de respondenten niet 

betrokken waren bij de organisatie van de collecte in 2008. In een enkel geval waarin een 

respondent twijfels had over de volledigheid van de administratie van de collecte in 2008 

zijn deze gegevens niet gebruikt.  

(2) Ten tweede is de kwaliteit verhoogd door de uitgebreide handleiding waarin is uitgelegd 

welke gegevens precies nodig zijn voor het onderzoek.  

(3) Ten derde is de kwaliteit verhoogd door opheldering te vragen aan de respondenten 

wanneer de gegevens ontbraken, de verstrekte gegevens onduidelijk waren of niet in 

overeenstemming leken te zijn met andere bronnen. Alle gegevens zijn bij binnenkomst 

gecontroleerd op volledigheid en ‘face validiteit’. Onwaarschijnlijk hoge of lage waarden 

zijn apart genoteerd.  

(4) Ten vierde is de kwaliteit verhoogd door een vergelijking van de rapportages van 

respondenten met gegevens uit andere bronnen. In deze concept‐rapportage zijn de 

gegevens die de respondenten hebben verstrekt vergeleken met gegevens gedeponeerd bij 

het CBF, met gegevens van diverse websites en met gegevens uit een eerdere inventarisatie 

van de collecte in 2009 en 2010 door Frank Kempers van het Rode Kruis in januari 2011. In 

vrijwel alle gevallen stemden de gegevens van het CBF over 2009 overeen met de gegevens 

uit de inventarisatie. De gegevens die te vinden zijn op websites over de opbrengsten van 

collectes en het aantal collectanten zijn soms wat hoger dan de gegevens van het CBF en de 

respondenten. In de meeste gevallen bleken de gegevens uit andere bronnen minder precies 

te zijn dan de gegevens van de respondenten. In jaarverslagen worden bijvoorbeeld ronde 

bedragen vermeld en geen exacte bedragen. In enkele gevallen waarin de respondenten niet 

over gegevens beschikten (bijvoorbeeld over 2008) zijn gegevens uit de andere bronnen 

gebruikt. De gegevens over de inspanningen die de organisaties zullen worden vergeleken 

met cijfers van de belbedrijven die telemarketingacties hebben gehouden. 

 

2.4. Toetsing van trends 

De ‘nulhypothese’ in het onderzoek is dat er geen veranderingen zijn opgetreden in de 

effectiviteit en de efficiëntie van de werving van collectanten via telemarketing door de 
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invoering van het BMNR. Dat houdt in dat het bereik van wervingsacties via telemarketing niet 

is veranderd, de relatieve kosten voor werving van collectanten via telemarketing niet zijn 

veranderd, en het aantal collectanten evenmin. De nulhypothese geeft de positie weer van de 

Minister van EL&I in zijn brief aan de Tweede Kamer. 

Zoals toegelicht in paragraaf 1.6.5 is de indruk van de Collecteplaninstellingen, belbedrijven en 

andere partijen die actief zijn in de werving van collectanten dat 

(1) het bereik van wervingsacties via telemarketing wel degelijk kleiner is geworden;  

(2) dat de kosten van de werving van vrijwilligers via telemarketing hoger zijn geworden; 

(3) dat het aantal collectanten is afgenomen.  

Dit zijn in feite drie hypothesen met een duidelijke richting die in tegenstelling staan tot de 

nulhypothese van de minister. In dit rapport zullen de drie hypothesen getoetst worden tegen 

de nulhypothese door een vergelijking van gegevens over het aantal bereikte telefoonnummers 

van potentiële collectanten, de kosten van telefonische werving van collectanten, en het aantal 

collectanten in de jaren 2008, 2009 en 2010, waarbij ook de overschrijdingskansen en 

betrouwbaarheidsintervallen worden berekend. Wanneer de samenhang tussen het jaar van 

waarneming en de geobserveerde waarden significant is duidt dit op een systematische trend. 

Omdat het aantal waarnemingen per jaar in dit onderzoek in de meeste gevallen klein is zijn de 

significantietoetsen echter niet snel positief. Dit betekent dat alleen hele grote veranderingen in 

dit onderzoek significant zullen zijn.  

 

Een ander nadeel van een klein aantal waarnemingen is dat uitschieters gemakkelijk het 

totaalbeeld kunnen bepalen. Gegevens over bedragen waarin uitschieters voorkomen 

(bijvoorbeeld de kosten van externe medewerkers en de opbrengsten van collectes) zijn 

voorafgaand aan deze toets getransformeerd met een natuurlijke logaritme transformatie. 

Hierdoor wordt de kans dat uitschieters de gemiddelden bepalen verkleind. De natuurlijke 

logaritmen zijn echter niet altijd gemakkelijk te interpreteren. Daarom worden ook de absolute 

bedragen in euro’s weergegeven. 

 

Tenslotte is belangrijk dat de invloed van het BMNR een trend kan hebben omgedraaid. 

Wanneer de kosten van de werving van collectanten zijn gestegen door de invoering van het 

BMNR maar daalden in de voorafgaande jaren zal een toets op de trend in de gegevens vaak 

niet significant zijn. Daarom zullen de geobserveerde waarden voor het jaar 2010 worden 

vergeleken met de op basis van de trend in de jaren 2008‐2009 te verwachten waarden.  
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3. Resultaten 

 

3.1. Op welke wijzen zijn collectanten geworven? 

In deze paragraaf beantwoorden we de vraag op welke wijzen de Collecteplaninstellingen in de 

afgelopen drie jaren (2008‐2011) vrijwillige collectanten hebben geworven. In figuur 3.1 is te 

zien welk percentage van de organisaties voor de werving van collectanten gebruik maakte van 

telemarketing (TM), de website (WWW), de maatschappelijke stage (MaS), Twitter, Facebook, 

Hyves, straatwerving, en mobile marketing in de jaren 2008 tot en met 2010. 

 

Figuur 3.1. Instrumenten gebruikt voor de werving van collectanten van 2008 tot 2010  

 
 

Vrijwel alle goededoelenorganisaties hebben Telemarketing gebruikt om collectanten te werven 

in de jaren 2008‐2010. Van de andere wervingskanalen is de spontane aanmelding als collectant 

op de website van de organisatie de meest gebruikte. Het gebruik van het internet als 

wervingskanaal voor collectanten is toegenomen: steeds vaker bieden Collecteplaninstellingen 

de mogelijkheid voor collectanten om zich op de website van de organisatie aan te melden als 

collectant. In 2010 deden 19 van de 22 organisaties waar we gegevens over hebben dat (86%), 

één organisatie deed dat niet, en 2 organisaties verstrekten geen informatie. Ook bieden 

Collecteplaninstellingen middelbare scholieren steeds vaker de mogelijkheid te collecteren voor 

de organisatie als invulling van hun maatschappelijke stage. In 2008 boden nog slechts vier 

organisaties die mogelijkheid aan (20%). In 2009 boden zeven organisaties scholieren de 
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mogelijkheid te collecteren als invulling van hun maatschappelijke stage (30%) en in 2010 deden 

veertien organisaties dat (64%). Geen enkele organisatie gebruikte nog sociale media zoals 

Twitter, Facebook of Hyves in 2008 om collectanten te werven. In 2009 neemt het gebruik van 

sociale media toe. Eén organisatie gebruikte mobile marketing in 2009 en 2010 om collectanten 

te werven.  

 

Het aantal verschillende wervingskanalen dat is gebruikt door de organisaties nam significant 

toe van 1,6 in het jaar 2008, via 2,2 in het jaar 2009 naar 3,4 in het jaar 2010.1 Wanneer we even 

terugkijken naar figuur 3.1 dan zien we dat vooral de ontwikkelingen in het gebruik van de 

maatschappelijke stage en van sociale media verantwoordelijk zijn voor de toename in het 

aantal verschillende wervingskanalen dat wordt gebruikt. Deze instrumenten zijn in 2010 vaker 

gebruikt om collectanten te werven dan op grond van de ontwikkeling tussen 2008 en 2009 

verwacht kon worden. We zien dit als we de projectie voor 2010 naast de feitelijke ontwikkeling 

in 2010 leggen (zie figuur 3.2). 

 

Figuur 3.2. Instrumenten gebruikt voor de werving van collectanten van 2008 tot 2010 inclusief 

extrapolatie voor 2010 

 

                                                            

1 De F‐waarde van een toets op significantie in deze trend is 10,545. De kans dat deze trend op toeval berust is kleiner 

dan 0,1%. 
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Het totaal aantal collectanten geworven via telemarketing nam toe van 28.000 in 2008 tot 44.600 

in 2009. In 2010 nam het aantal via TM geworven collectanten echter weer af tot 35.000. Dat is 

weliswaar een kwart meer dan in 2008 maar flink minder dan verwacht kon worden als de 

toename van 2008 en 2009 zich had doorgezet. Het totaal aantal collectanten dat via andere 

kanalen dan telemarketing is geworven is niet erg hoog (zie figuur 3.3). Via de maatschappelijke 

stage worden de grootste aantallen geworven, ook al gaat het dan voor de meeste organisaties 

in de regel nog om een klein aantal (5‐50 scholieren per jaar). Eén organisatie weet echter 400 tot 

500 scholieren te mobiliseren. 

 

Figuur 3.3. Totaal aantal collectanten geworven via andere kanalen dan telemarketing 

 
 

Het gemiddeld aantal collectanten dat via andere kanalen dan telemarketing is geworven neemt 

toe in de loop van de tijd, van 215 in 2008 tot 714 in 2010. Deze toename is echter niet statistisch 

significant. 2 In de jaren 2008 tot 2010 gaat het in totaal over 2.153, 4.017 en 13.557 collectanten 

voor de hier onderzochte organisaties.  

                                                            

2 De F‐waarde van een toets op significantie in deze trend is 1,438. De zogenaamde overschrijdingskans (p‐waarde) 

geeft de kans aan dat de gevonden trend op toeval berust. De kans dat deze trend in het aantal collectanten 

geworven via andere kanalen dan telemarketing op toeval berust is ongeveer 25%. Pas bij een kans kleiner dan 5% 

wordt gesproken van een statistisch significante trend. De gemiddelden worden beïnvloed door enkele uitschieters. 

De trend in de natuurlijke logaritme van de absolute aantallen is minder duidelijk (p<.544). 
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3.2. Veranderingen in de effectiviteit en efficiëntie van wervingsmethoden 

 

3.2.1. Interne medewerkers. Het aantal betaalde medewerkers binnen de Collecteplan leden dat 

zich bezig houdt met de organisatie van de collecte verschilt sterk tussen de onderzochte 

organisaties. Het minimum is 1 medewerker; het maximum is 21. De totale kosten voor deze 

medewerkers verschilt navenant: van zo’n €52.000 tot €789.500 per jaar. De kosten namen af van 

gemiddeld €472.400 in 2008 tot €378.600 in 2009 maar namen vervolgens weer toe tot €401.300 

in 2010. Uitgedrukt in een index waarin het jaar 2008 het basisjaar is (2008=100) nemen de 

kosten met 15% af in 2009 (de index in 2010 is 85). Figuur 3.4 laat deze ontwikkeling zien. De 

afname van 2008 tot 2010 is niet statistisch significant. De overschrijdingskans (dat de afname 

op toeval berust) is groter dan 73% (p < .732).3 De kosten van interne medewerkers zijn in 2010 

echter wel flink hoger dan op grond van de trend verwacht kon worden. 

 

3.2.2. Interne materiële kosten. De materiële kosten voor de collecte zijn in de meeste gevallen 

onbekend. Onder de 14 organisaties die wel inzicht hebben en geven in de materiële kosten van 

de collecte variëren deze kosten van €1.500 tot €168.700. Gemiddeld namen deze kosten met 

12% af van €58.150 in 2008 tot €55.370 in 2010, maar deze afname is bij lange na niet statistisch 

significant (p < .981).4 De materiële kosten in 2010 zijn wel lager dan op grond van de trend 

verwacht kon worden. 

 

Figuur 3.4. Kosten van interne en externe medewerkers  

 

                                                            

3 De overschrijdingskans voor de trend in het ruwe bedrag is .806. 

4 De overschrijdingskans voor de trend in het ruwe bedrag is .734. 
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3.2.3. Externe medewerkers. Het aantal betaalde externe medewerkers dat bezig is geweest met de 

werving van collectanten is in de meeste gevallen onbekend. De telemarketing‐ en andere 

wervingsbedrijven rapporteren deze aantallen niet aan hun opdrachtgevers en de 

goededoelenorganisaties vragen hier ook niet om. Van de organisaties die hier gegevens over 

wisten te achterhalen is het jaarlijkse minimum 6 en het maximum 20. Het aantal uren dat deze 

medewerkers zijn ingezet is in de regel ook onbekend. Het varieert van ongeveer 2.300 tot 

maximaal 5.700 per jaar voor de organisaties die over deze gegevens beschikten en ze ter 

beschikking stelden. De kosten van externe medewerkers zijn in de regel wel bekend en 

variëren van €1.500 tot €280.000 per jaar. De kosten namen sterk toe van €73.150 in 2008 tot 

€94.500 in 2010 (+29%). Door de grote variatie in de kosten onder de organisaties is deze 

toename niet significant (p < .951). 5 De toename in 2010 is kleiner dan op grond van de toename 

in 2009 verwacht kon worden. 

 

Figuur 3.5. Aantal collectanten en opbrengst collectes 

 
 

3.2.4. Aantal vrijwillige collectanten. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet als collectant 

varieert onder de organisaties die gegevens hebben aangeleverd van 5.400 tot 120.000. De 

opbrengst van de collecte varieert van ongeveer €485.000 tot €8.450.000. Onder alle organisaties 

                                                            

5 De overschrijdingskans voor de trend in het ruwe bedrag is .862. 
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die gegevens hebben aangeleverd daalde het aantal collectanten tussen 2008 en 2009 van 

ongeveer 40.200 naar 36.500 (zie figuur 3.5). In 2010 nam het gemiddeld aantal collectanten weer 

licht toe naar gemiddeld 37.600. Deze cijfers moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

omdat niet voor alle organisaties cijfers bekend zijn over het aantal collectanten in alle jaren. Als 

we de analyse beperken tot de 13 organisaties waarvan de cijfers voor alle jaren bekend zijn (de 

‘homogene groep’), dan zien we een kleine maar gestage toename van het totaal aantal 

collectanten van ongeveer 510.000 in 2008 naar 524.000 in 2010 (+3%).6 In plaats van de daling 

uit de projectie van januari 2010 heeft dus een lichte stijging plaats gevonden in het aantal 

collectanten. 

 

3.2.5. Gebruik telemarketing. Alle organisaties op drie na hebben in alle jaren in de periode 2008‐

2011 telemarketing gebruikt om collectanten te werven. De Dierenbescherming is er na een 

landelijke actie in 2008 op regionaal niveau in 2009 mee verder gegaan en heeft in 2010 geen 

telemarketing gebruikt. Jantje Beton en de Hersenstichting hebben in geen van de jaren 

telemarketing gebruikt. ZOA gebruikte in 2008 geen telemarketing, maar in 2009 en 2010 wel. 

De invoering van het BMNR heeft er dus grosso modo niet toe geleid dat de Collecteplan leden 

gestopt zijn met telemarketing om collectanten te werven.  

 

De werving van vrijwilligers voor de collecte staat in de regel los van de werving van 

donateurs. In belacties om donateurs te werven krijgen degenen die gebeld worden nauwelijks 

de mogelijkheid zich aan te bieden als collectant. 

 

3.2.6. Effectiviteit telemarketing. Het aantal telefoonnummers dat wordt gebeld in een belactie 

voor de werving van collectanten is in de regel onbekend bij de goededoelenorganisaties. De 

belbedrijven laten niet standaard aan de organisaties weten hoeveel telefoonnummers zij 

hebben gebeld en de organisaties vragen ook niet om deze aantallen. Bij de belbedrijven zijn 

deze cijfers vaak wel bekend. Eerst worden nu cijfers besproken die de goededoelenorganisaties 

hebben aangeleverd. Daarna worden cijfers van Fund!Team besproken, een bedrijf dat voor 

veel van de Collecteplaninstellingen in de afgelopen jaren via telemarketing collectanten (en 

collectecoördinatoren en wijkhoofden) heeft geworven. 

 

Voor de organisaties die wel gegevens wisten te achterhalen over de aantallen bereikte 

telefoonnummers geldt dat deze aantallen een veelvoud zijn van het aantal geworven 

collectanten. Het minimum aantal gebelde telefoonnummers is ongeveer 1.300; het maximum 

was 437.250. Het aantal bereikte telefoonnummers varieerde van 1.050 tot 206.150. Het aantal 

                                                            

6 Geen van de trends is significant; alle overschrijdingskansen zijn groter dan 90%. 
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toezeggingen van collectanten varieerde van 85 tot 7.100. Het aantal organisaties dat zelf cijfers 

heeft aangeleverd over het aantal gebelde en bereikte telefoonnummers is te klein om iets te 

zeggen over veranderingen in de tijd.  

 

Figuur 3.6. Aantal toezeggingen via telemarketing 

 
 

Voor 14 organisaties is wel het aantal toezeggingen bekend (zie figuur 3.6). Van deze 14 

organisaties leverden er 10 gegevens over alle jaren aan (de ‘homogene groep’). De trend in de 

homogene groep wijkt overigens nauwelijks af van de algemene trend. Het aantal toezeggingen 

nam sterk toe tussen 2008 en 2009 (+35%) en nam weer af tussen 2009 en 2010 tot een niveau dat 

ongeveer net zo hoog lag als in 2008. 7 Als de toename tussen 2008 en 2009 was doorgezet had 

een veel hoger aantal toezeggingen gerealiseerd kunnen worden.  

 

Uit de gegevens van Fund!Team over wervingsacties in 2010 en 2011 voor in totaal 15 

collecterende goededoelenorganisaties blijkt dat de respons op telemarketing de laatste tijd 

daalt. Het aantal toezeggingen neemt af, zowel wanneer dit aantal wordt uitgedrukt als 

percentage van het aantal gebelde telefoonnummers als wanneer het wordt uitgedrukt als 

percentage van het aantal daadwerkelijk bereikte personen. In 2010 was de kans op een 

toezegging per gebeld telefoonnummer 3,3%. In 2011 is dit percentage gedaald naar 2,7%. Dit is 

een relatieve daling van 18%. De respons per bereikte persoon daalde van 6,8% in 2010 naar 

                                                            

7 De trend in het absoluut aantal toezeggingen is niet significant (F=0.725, df=2, p<.491). Ook de trend in de 

natuurlijke logaritme van het aantal toezeggingen is dat niet (F=0.229, df=2, p<.796). In de homogene groep zijn de 

overschrijdingskansen respectievelijk p<.584 en p<.546. 
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4,2% in 2011. Dit is een relatieve daling van 38%. De invoering van het BMNR heeft hier 

wellicht aan bijgedragen. Het BMNR geeft aan burgers de boodschap dat het niet normaal is om 

telefonisch benaderd te worden. Daardoor wordt het ook meer geaccepteerd om een verzoek te 

weigeren wanneer zij worden gebeld, ook al staan zij niet geregistreerd in het BMNR.  

 

Figuur 3.7. Respons in belacties van Fund!Team 

In veel gevallen heeft telemarketing de gewenste aantallen collectanten niet opgeleverd (zie 

figuur 3.8). Dit gebeurde in 2008 bij 8 van de 19 organisaties die telemarketing gebruikten, in 

2009 bij 7 van de 20, en in 2010 bij 14 van de 21 organisaties (67%). 

 

Figuur 3.8. Tekorten na afloop van telemarketingacties (gegevens Collecteplaninstellingen) 
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De toename in het aantal organisaties dat in 2010 met tekorten in het aantal collectanten blijft 

zitten na telemarketingacties is onverwacht gezien de afname tussen 2008 en 2009.8  

 

Ook het aantal collectanten dat geworven wordt neemt in 2009 aanvankelijk af, maar neemt in 

2010 weer sterk toe, tot bijna het dubbele van het aantal in 2008. In 2010 is het tekort gemiddeld 

35% van de streefcijfers. Enkele organisaties werven in 2010 nog niet de helft van het streefcijfer 

aan collectanten via telemarketing. 

 

Uit de gegevens van Fund!Team blijkt ook dat de tekorten toenemen (zie figuur 3.9). In 2009 

realiseerde het bedrijf nog 91% van de gewenste aantallen vrijwilligers. In 2010 lag dit 

percentage op 75; in 2011 was het gedaald naar 66%. 

 

Figuur 3.9. Percentage van gewenste aantallen collectanten geworven via telemarketing 

 
 

3.2.7. Efficiëntie telemarketing. De kosten van telemarketing acties worden door belbedrijven vaak 

berekend in de vorm van een prijs per geworven collectant. Deze prijzen varieerden tussen de 

organisaties in de onderzochte jaren van €5 tot iets bijna €39. De prijs per geworven collectant 

neemt toe van gemiddeld €23,30 in 2008 tot gemiddeld €25,50 in 2010 (zie figuur 3.10). Deze 

toename (+9%) is niet significant (p < .679). 9 De toename is wel sterker dan op grond van de 

ontwikkeling tussen 2008 en 2009 verwacht kon worden. In de homogene groep van 11 

                                                            

8 Door het kleine aantal waarnemingen (n=43) is de trend echter niet significant (Χ2=3.664; df=2, p<.160). 
9 De overschrijdingskans voor de natuurlijke logaritme is .830. 
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organisaties die over alle jaren gegevens aanleverden is de toename 14%, terwijl op grond van 

de verandering tussen 2008 en 2009 een stijging van 6% te verwachten was. 10 

 

Figuur 3.10. Prijs per geworven collectant (gegevens verstrekt door Collecteplaninstellingen)  

 
 

De prijs per geworven collectant door Fund!Team is in 2010 met 6% toegenomen en met 21% in 

2011 (zie figuur 3.11).  

 

Figuur 3.11. Prijs per geworven collectant (gegevens verstrekt door Fund!Team) 

 
 

                                                            

10 De trend is niet significant; de overschrijdingskans voor de absolute waarden is .552; voor de natuurlijke logaritme 

is p<.586. 
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Een van de fondsen stelt dat TM bureaus een deel van de verhoging van de kosten ‘hebben 

geabsorbeerd’ – de stijging van de kosten van de werving van nieuwe collectanten zou door TM 

bureaus niet volledig worden doorberekend aan de opdrachtgevers. Wellicht is dit mede de 

achtergrond van de prijsstijging in 2011. 

 

Door de afnemende respons op ‘koud’ bellen wordt ‘lauw’ en ‘warm’ bellen relatief 

aantrekkelijker. Hier zijn echter ook weer kosten mee gemoeid. Voorafgaand aan belacties 

moeten bestanden worden verrijkt en bepaalde selecties worden gemaakt. We zien dit terug in 

de toegenomen kosten voor interne en externe medewerkers (zie figuur 3.4). 

 

3.3. Effecten van het BMNR op de effectiviteit en efficiëntie van wervingsmethoden 

De invloed van de invoering van het BMNR op de effectiviteit en de efficiëntie van de 

wervingsmethoden die gebruikt worden om collectanten te werven is moeilijk in één getal uit te 

drukken. Uit figuur 3.6 is wel duidelijk dat het aantal telefoonnummers dat bereikt wordt in 

telemarketingacties in 2010 sterk is teruggelopen. De terugval in het aantal toezeggingen is nog 

groter. Tussen 2008 en 2009 waren deze aantallen juist toegenomen. Het is zeer waarschijnlijk 

dat de invoering van het BMNR het bereik van telemarketing voor de werving van nieuwe 

collectanten heeft verkleind en de effectiviteit van telemarketing heeft verminderd.  

 

Figuur 3.10 heeft laten zien dat de prijs van de werving van collectanten via telemarketing in 

2010 9% hoger is dan in 2008. Het prijspeil in 2010 is 10% hoger dan op grond van de toename 

tussen 2008 en 2009 verwacht kon worden. De invoering van het BMNR heeft de kosten van 

telemarketing verhoogd. 

 

Met de toename in de kosten van de werving van collectanten via telemarketing is ook de 

efficiëntie van telemarketing afgenomen. Terwijl de kosten van de werving van collectanten via 

telemarketing zijn toegenomen is tegelijkertijd de gemiddelde opbrengst van collectes in 2010  

afgenomen (zie figuur 3.12).  

 

De efficiëntie van de collecte als methode van fondsenwerving is in 2010 eveneens afgenomen. 

Het kostenpercentage (de totale opbrengst gedeeld door de totale kosten) is in 2009 gedaald en 

vervolgens in 2010 gestegen tot bijna het niveau van 2008. De kosten van collectes liggen 

daarmee 17% hoger dan verwacht. 
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Figuur 3.12. Efficiëntie collectes 

 
 

De opbrengst van de collecte uitgedrukt per actieve collectant is in 2010 gedaald, nadat die 

opbrengst toenam tussen 2008 en 2009. De opbrengst van collectes per actieve collectant ligt 

daarmee 17% lager dan verwacht. Bij deze bevinding is het goed de eerdere bevinding te 

betrekken dat het totaal aantal collectanten dat actief is geweest in 2010 is gestegen ten opzichte 

van 2009. De afname in het aantal collectanten dat via telemarketing is geworven is in 2010 

blijkbaar gecompenseerd door de inzet van collectanten die op andere manieren geworven zijn. 

Tegelijkertijd blijkt dat de gemiddelde opbrengst van de collectes in 2010 is afgenomen. Dit kan 

het resultaat zijn van een verschil in productiviteit tussen collectanten die via telemarketing zijn 

geworven en collectanten die op andere manieren zijn geworven. 

 

3.4. Effecten op de organisatie van collectes 

Een mogelijk effect van de toegenomen moeite die goededoelenorganisaties moeten doen om 

voldoende collectanten te werven is dat zij er niet meer in slagen om de collecte in alle wijken 

van de grond te krijgen. Hierdoor zouden er witte vlekken kunnen ontstaan op de kaart van 

collecterend Nederland.  

 

Vooralsnog lijkt een dergelijk effect niet op te treden. Een analyse van de gegevens over de inzet 

van collectanten per gemeente laat dit zien. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.13. Het 

gemiddeld aantal locaties waarop Collecteplaninstellingen collectes weten te realiseren is met 
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9% toegenomen van 2008 naar 2009. In 2010 was op grond van deze toename een verdere 

toename te verwachten. Het aantal locaties bleef in 2010 echter op het niveau van 2009. In de 

homogene groep van 16 organisaties die over alle jaren gegevens aanleverden nam het aantal 

collectelocaties vrijwel naar verwachting toe. 

 

Figuur 3.13. Gemiddeld aantal locaties waarop collectes worden gehouden 

 
 

 

Figuur 3.14 laat zien dat het aantal dubbelfuncties van vrijwilligers voor zes organisaties die 

gegevens aanleverden over individuele vrijwilligers in de periode 2008‐2010 wel is toegenomen. 

De toename in 2010 ligt nog iets boven het niveau dat te verwachten viel op grond van de 

toename tussen 2008 en 2009. Het is dus onwaarschijnlijk dat het BMNR het aantal 

dubbelfuncties nog extra heeft verhoogd bovenop de trend die zich al voordeed voor de 

invoering ervan. Het percentage van de bevolking dat actief is als collectant is gedaald, maar 

toch zijn de goededoelenorganisaties erin geslaagd elk jaar ongeveer evenveel collectanten op 

de been te brengen. Dit kan alleen gelukt zijn als de kleiner wordende groep vrijwillige 

collectanten actiever is geworden door voor meerdere organisaties te gaan collecteren. 
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Figuur 3.14. Gemiddeld aantal dubbelfuncties van vrijwilligers  

 
 

 

3.5. Te verwachten effecten 

In de voorgaande paragrafen zijn de veranderingen beschreven die zich hebben voorgedaan in 

de effectiviteit en efficiëntie van de methoden die gebruikt zijn om collectanten te werven en 

van telemarketing in het bijzonder. Welke effecten zijn er nog in de nabije toekomst te 

verwachten van de invoering van het Bel me niet register op het bereik van telemarketing en de 

effectiviteit en efficiëntie van de werving van collectanten?  

 

Uit figuur 1.2 blijkt dat het aantal registraties in het BMNR nog steeds toeneemt. De groei neemt 

wel wat af. Een extrapolatie van deze trend laat zien dat de groei van het aantal registraties 

ophoudt in juli 2012 (zie figuur 3.15). Het BMNR telt dan ongeveer 6,9 miljoen registraties, 

waarvan 6,7 miljoen blokkeringen voor goededoelenorganisaties. De komende maanden zal het 

bereik van telemarketing als instrument om collectanten te werven dus nog verder afnemen. 

 

De cijfers over 2011 van drie organisaties die hun collecte dit jaar al hebben gehouden en daar al 

gegevens over hadden zijn mogelijk indicatief voor de ontwikkelingen in de kosten en 

efficiëntie van de werving van collectanten. Het betreft een zeer klein aantal dat niet 

representatief is voor de gehele groep Collecteplaninstellingen. Niettemin is het informatief dat 

de trend over de jaren 2009‐2010 zich verder doorzetten: de kosten van externe medewerkers 

nemen verder toe; het tekort aan vrijwilligers dat via telemarketing kan worden geworven 

neemt verder toe, en de kosten per geworven vrijwilliger nemen eveneens verder toe. De cijfers 
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van de drie organisaties over 2011 zijn in lijn met de cijfers van Fund!Team over een groter 

aantal instellingen. De stijging in de kosten per geworven collectant is in 2011 veel sterker (21%) 

dan in 2010  (6%). 

 

Figuur 3.15. Aantal registraties in het BMNR tot september 2011 en verwachte trend tot juli 2012 

 
 

Ook de dalende respons op telemarketing die we in figuur 3.7 zagen is zorgwekkend. Deze 

daling is geïnterpreteerd als een legitimatie‐effect. De invoering van het BMNR geeft burgers 

het signaal dat gebeld worden onwenselijk is. Dit kan mensen eerder het gevoel geven dat ze 

wel gek zouden zijn om toe te zeggen. In theorie hadden we ook een tegengesteld effect kunnen 

verwachten: degenen die zich niet hebben laten registreren in het BMNR zullen dit steeds vaker 

bewust (niet) hebben gedaan, wellicht uit een positieve houding over goededoelenorganisaties. 

De groep die zich wel laat bellen zou daardoor juist positiever kunnen gaan reageren. Dit blijkt 

niet het geval. Ook in de kleiner wordende groep Nederlanders die zich nog niet in het BMNR 

heeft laten registreren neemt de respons af. Dit duidt op een toenemende irritatie over 

telefonische werving. Dit geldt nog sterker voor mensen die zich geregistreerd hebben in het 

BMNR maar vervolgens toch gebeld worden. Dat procedures van de toezichthouder (de OPTA) 

tegen goededoelenorganisaties over de telefonische werving van collectanten vooralsnog zijn 

uitgebleven duidt erop dat de werving volgens de regels gebeurt, of dat burgers zich er niet aan 
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storen. Overtreding van de regels houdt voor goededoelenorganisaties een reputatierisico in. 

Burgers stellen hogere eisen aan goededoelenorganisaties dan aan commerciële bedrijven. Zij 

zullen op een overtreding van de regels voor het BMNR door een goededoelenorganisatie 

sterker negatief reageren dan op een overtreding van een commercieel bedrijf. 

Goededoelenorganisaties zullen daardoor steeds zorgvuldiger moeten zijn wanneer zij 

telemarketing als wervingsinstrument hanteren. 

 

De toename van het aantal dubbelfuncties onder vrijwilligers heeft zich in de jaren 2008‐2010 

doorgezet. Het BMNR maakt ‘koude’ werving moeilijker. Het aantal nieuwe vrijwilligers dat 

niet eerder heeft gecollecteerd en nog wel gebeld mag worden neemt af. Wanneer collecterende 

organisaties zich vervolgens meer gaan richten op ‘warm’ of zelfs ‘heet’ bellen zal het aantal 

dubbelfuncties verder toenemen. Dit betekent dat collectes in de toekomst steeds vaker op 

dezelfde schouders zullen neerkomen als er geen nieuwe ‘koude’ wervingsmethoden worden 

ontwikkeld.
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

4.1. Conclusies 

 

Uit dit onderzoek kunnen drie hoofdconclusies worden getrokken. 

1. De invoering van het BMNR heeft het bereik van telemarketingacties om collectanten te 

werven verkleind en de kosten van telemarketingacties verhoogd. 

2. Het aantal methoden om collectanten te werven is de afgelopen jaren sterker 

toegenomen dan verwacht kon worden. 

3. De invoering van het BMNR heeft het moeilijker gemaakt landelijk dekkende collectes te 

organiseren. Het aantal locaties waarop gecollecteerd is in 2010 ligt weer op het niveau 

van 2008.  

 

In één zin: de invoering van het BMNR heeft het bereik van telemarketing om collectanten te 

werven verkleind, de kosten van de organisatie van collectes verhoogd, en de opbrengsten van 

collectes verlaagd. De efficiëntie van de huis‐aan‐huis collecte als instrument voor 

fondsenwerving is door de oplopende kosten en de afnemende opbrengsten afgenomen. 

 

De opbrengsten van de collectes door Collecteplaninstellingen lagen in 2010 ongeveer 4% lager 

dan verwacht. De invoering van het bel‐me‐niet register heeft waarschijnlijk bijgedragen aan 

deze afname. 

 

Bereik van telemarketingacties en prijs van telefonische werving collectanten 

 Het Bel‐me‐niet register heeft het aantal collectanten dat via telemarketing geworven 

kan worden sterk doen afnemen. In 2010 leverde de werving van collectanten via 

telemarketing voor twee derde van Collecteplaninstellingen te weinig vrijwilligers op. 

Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009. 

 De prijs van het werven van een nieuwe collectant via telemarketing is door het BMNR 

toegenomen met minstens 10%. De totale kosten van externe medewerkers zijn in 2010 

bijna 30% hoger dan in 2008. Het BMNR heeft ook de kosten voor eigen medewerkers 

verhoogd. Deze kosten namen in 2009 af maar in 2010 weer toe. 

 

Werving van collectanten 

 Het totaal aantal collectanten dat in de loop van het jaar 2010 actief is geweest is 

weliswaar gestegen ten opzichte van 2009 maar ligt onder het niveau van 2008. 

  Collecteplaninstellingen zijn intensiever collectanten gaan werven via andere kanalen 

dan telemarketing, zoals via straatwerving, maatschappelijke stage, en internet. 

 Het aantal collectanten geworven via nieuwe sociale media is vooralsnog laag. 
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 Het aantal vrijwilligers dat dubbelfuncties heeft is in de loop van de tijd gestegen. Deze 

trend is door het BMNR niet sterk beïnvloed, maar was waarschijnlijk al langer aan de 

gang. Het BMNR zal de noodzaak tot dubbelfuncties in de toekomst wel vergroten. 

 

Efficientie van collectes 

 De opbrengst van collectes per actieve collectant is in 2010 gedaald, en ligt lager dan 

verwacht kon worden gezien de ontwikkeling tussen 2008 en 2009. 

 De totale kosten van collectes zijn in 2010 gestegen en liggen hoger dan verwacht kon 

worden gezien de ontwikkeling tussen 2008 en 2009. 

 

4.2. Beperkingen aan dit onderzoek 

Zoals is uitgelegd in paragraaf 2.3 waarin de opzet van de gegevensverzameling is besproken 

zijn de gegevens die goededoelenorganisaties hebben aangeleverd zo goed als mogelijk 

gecontroleerd. We hebben ons ingespannen om de betrouwbaarheid en validiteit van de 

gegevens zo hoog mogelijk te maken. Ook na controle is het echter onvermijdelijk dat de 

gegevens die in dit rapport gebruikt zijn fouten bevatten. 

 

De conclusie dat de invoering van het BMNR de opbrengsten en de efficiëntie van de collecte 

heeft doen afnemen is gebaseerd op een analyse van de veranderingen die het BMNR heeft 

veroorzaakt in de wervingsmogelijkheden via telemarketing en de realiteit van de telefonische 

werving zoals die uit de cijfers van de Collecteplaninstellingen en telemarketingbedrijven naar 

voren komt. Er zijn in het jaar 2010 geen andere belangrijke ontwikkelingen geweest die het 

patroon dat naar voren komt uit de cijfers zou kunnen verklaren. 

Voorheen leken collectes voor goededoelenorganisaties een stabiele bron van inkomsten te 

vormen wanneer deze organisaties erin slaagden om elk jaar eenzelfde aantal collectanten op de 

been te brengen. In 2010 bleven de inkomsten uit collectes echter achter bij de verwachting. Het 

achterblijven van de inkomsten uit collectes is waarschijnlijk een effect van de invoering van het 

BMNR. Economisch gesproken was 2010 geen slechter jaar dan 2008 en 2009. Het 

consumentenvertrouwen lag in 2010 niet systematisch lager dan in 2008 en 2009. Wel was het 

vertrouwen in goededoelenorganisaties in 2010 lager dan in 2009 (Stam & Meyaard, 2011; zie 

figuur 4.1). Inkomsten van goededoelenorganisaties uit andere bronnen zijn in 2010 echter op 

peil gebleven, zo bleek uit een eerste inventarisatie van de Volkskrant (Van Uffelen, 2011). Uit 

het meer volledige Goede Doelen Rapport 2011 (Cense & Constandse, 2011) blijkt dat de 

inkomsten uit giften en donaties van VFI leden zelfs met 6% zijn gestegen in 2010.  
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Figuur 4.1. Ontwikkeling in consumentenvertrouwen en donateursvertrouwen 

 

Terwijl het consumentenvertrouwen 

op peil bleef in 2010 daalde het 

donateursvertrouwen verder. 

 

 

Bron: Stam & Meyaard, 2011, p. 20 

 

 

4.3. Aanbevelingen 

Uit het voorgaande onderzoek zijn vele mogelijke aanbevelingen te distilleren. We 

onderscheiden directe aanbevelingen over de omgang met het BMNR en indirecte 

aanbevelingen over de organisatie van de werving van collectanten. De indirecte aanbevelingen 

zijn niet direct gebaseerd op de cijfers uit het onderzoek en zijn daarom apart aan de Stichting 

Collecteplan ter beschikking gesteld. Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de 

noodzaak voor de filantropische sector een collectieve strategie te volgen om met de weerstand 

tegen ongevraagde benaderingen (Leenheer, 2010) en op de bruikbaarheid van kennis over de 

achtergronden van de dynamiek in vrijwilligerswerk voor de werving en het behoud van 

collectanten (Bekkers & Boezeman, 2011). 

 

De directe aanbevelingen hebben betrekking op de manier waarop goededoelenorganisaties 

collectanten kunnen werven. De effecten van het BMNR op de werving van collectanten 

kunnen grotendeels worden omzeild wanneer ‘heet’ wordt gebeld door regiocoördinatoren 

en/of wijkhoofden. Het verdient aanbeveling dat goededoelenorganisaties bestanden aanleggen 

van collectanten die in het verleden hebben gecollecteerd om hen in de toekomst opnieuw te 

benaderen met het verzoek om te collecteren. Wanneer het bellen voortaan niet meer door 

telemarketingbedrijven wordt gedaan maar door regiocoördinatoren en/of wijkhoofden 

verandert de situatie naar die van een sportclub die een bellijst gebruikt om scheidsrechters te 

vinden voor wedstrijden. Het is geen uitgemaakte zaak of in deze situatie juridisch gesproken 

de Telecomwet van toepassing is, maar het ligt voor de hand dat de OPTA in dergelijke 

situaties geen boetes zal opleggen. Een voorwaarde is dan wel dat de bellijst warm is – dat wil 

zeggen: uit personen bestaat die eerder hebben gecollecteerd. Wanneer ‘koud’ wordt gebeld is 
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de Telecomwet wel van toepassing, of dat nu door commerciële belbedrijven gebeurt of door 

idealistische vrijwilligers. 

 

Een andere aanbeveling is dat de werving via andere kanalen dan telemarketing verder wordt 

geïntensiveerd. Enkele organisaties zijn succesvol in het werven van collectanten via 

straatwerving en als invulling van de maatschappelijke stage. Van deze succesvolle 

voorbeelden kunnen andere organisaties leren. De werving van collectanten via nieuwe sociale 

media zoals Twitter, Facebook en Hyves levert vooralsnog relatief lage aantallen collectanten 

op. Het is onduidelijk waarom deze wervingskanalen nog niet succesvol zijn. Nader onderzoek 

kan dit uitwijzen. 
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Bijlage 

 

Handleiding gegevensverzameling 

 

Amsterdam, 1 juni 2011 

 

Geachte [heer/mevrouw] [….] 

In opdracht van de Stichting Collecteplan voert de Vrije Universiteit een onderzoek uit naar de 

kosten van de werving van collectanten in Nederland. Het onderzoek omvat ook uw 

organisatie. Eerder heeft u via Peter Schoof al informatie gekregen over het onderzoek. Wij 

danken u voor uw medewerking aan het onderzoek!  

Mocht u onverhoopt niet de juiste contactpersoon zijn voor dit onderzoek, wilt u deze brief dan 

doorsturen naar de juiste contactpersoon en ons daarvan op de hoogte stellen? 

Specifieke deelvragen die zullen worden beantwoord in het onderzoek zijn: 

- Op welke wijzen zijn in de afgelopen drie jaar vrijwillige collectanten geworven door 

Collecteplanleden? 

- Hoe effectief en efficiënt zijn de gebruikte methoden geweest, en telemarketing in het 

bijzonder? 

- Welke veranderingen zijn er opgetreden in de effectiviteit en efficiëntie van de gebruikte 

wervingsmethoden? 

- Welke effecten heeft de invoering van het Bel me niet register gehad op de effectiviteit 

en efficiëntie van de gebruikte wervingsmethoden? 

‐ Welke effecten zijn er nog in de nabije toekomst te verwachten van de invoering van het 

Bel me niet register op de effectiviteit en efficiëntie van de gebruikte 

wervingsmethoden? 

 

Om de kosten van de werving van vrijwilligers in kaart te brengen is uw medewerking en die 

van uw medewerkers van groot belang. In deze brief vindt u richtlijnen voor het verzamelen 

van de gegevens die benodigd zijn voor het onderzoek.  
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De veronderstellingen waarop deze handleiding is gebaseerd zijn getoetst in een kort  

vooronderzoek. Graag bedanken we Bas de Boer van de Brandwondenstichting voor de 

suggesties die hij in het vooronderzoek heeft gedaan. 

Het is van belang dat de gegevens zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk zijn. Bent u onzeker 

over bepaalde cijfers, controleert u ze dan eerst. Bent u na de controle nog steeds onzeker vult u 

dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting in en vermeldt u dat het een schatting betreft. We 

hebben liever een schatting dan geen informatie.  

We benadrukken dat de gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld worden niet 

voor andere doeleinden worden gebruikt. Informatie over coördinatoren en collectanten zal niet 

worden gebruikt om hen te benaderen voor nader onderzoek. De verzamelde gegevens zullen 

zodanig worden bewerkt dat zij niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Ook kunnen de 

gegevens zodanig worden bewerkt dat zij niet tot uw organisatie herleidbaar zijn. 

De gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben binnen uw 

organisatie betrekking op drie verschillende niveaus: het niveau van de individuele 

vrijwilligers, het niveau van de (regionale) collectecoördinatoren, en het landelijke niveau. Er 

zijn twee typen gegevens nodig:  

(1) over de inzet van de vrijwilligers en coördinatoren voor de collectes;  

(2) over de inspanningen van uw organisatie voor de realisatie van die inzet.  

 

(1) Inzet van vrijwilligers  

Het doel van dit deel van het onderzoek is na te gaan hoe veel vrijwilligers en coördinatoren 

zich met welke intensiteit per gemeente hebben ingezet voor de collectes van uw organisatie in 

de jaren 2008, 2009 en 2010. Hieronder volgt een schema waarmee u deze berekening kunt 

maken. Heeft u de gegevens per gemeente al in huis dan is dit schema voor uw organisatie 

vanzelfsprekend niet nodig en kunt u direct de gegevens naar ons sturen. 

1. U begint met een lijst van gemeenten waarin uw organisatie in het jaar 2010 heeft 

gecollecteerd. In het bijgaande Excel bestand “gemeenten.xls” staan alle gemeenten van 

Nederland.  

2. Verandert u per gemeente in de tweede kolom ‘nee’ in ‘ja’ voor elke gemeente waarin 

uw organisatie in 2010 heeft gecollecteerd.  

3. Vervolgens noteert u achter de namen van de gemeenten waarin uw organisatie 

gecollecteerd heeft in de derde kolom de regio waaronder deze gemeenten vallen.  

4. Daarna noteert u in een vierde kolom de naam van de persoon die de coördinator was 

van de collecte in die gemeente. 

5. In de vijfde tot en met zevende kolom noteert u de contactgegevens van de coördinator 

(postcode en huisnummer). Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan welke 



  48

coördinatoren voor meerdere organisaties actief zijn, en niet om de coördinatoren te 

benaderen. 

 

Indien u over deze gegevens beschikt: 

8. Noteert u in de achtste kolom per gemeente het aantal vrijwilligers dat in die gemeente 

in 2010 voor uw organisatie gecollecteerd heeft. 

9. In de negende kolom noteert u per gemeente het totaal aantal nieuwe vrijwilligers dat in 

de gemeente actief is geworden (dat wil zeggen vrijwilligers die niet in het 

voorafgaande jaar ook al actief waren). Als u het exacte aantal niet kent kunt u hiervan 

een schatting geven. Dit mag ook in de vorm van een percentage (ten opzichte van het 

aantal vrijwilligers in het voorafgaande jaar).  

10. In de tiende kolom noteert u per gemeente het totaal aantal gestopte vrijwilligers in de 

gemeente (dat wil zeggen vrijwilligers die in het voorafgaande jaar wel actief waren, 

maar dit jaar niet). Als u het exacte aantal niet kent kunt u hiervan een schatting geven. 

Dit mag ook in de vorm van een percentage (ten opzichte van het aantal vrijwilligers in 

het voorafgaande jaar).  

11. In de elfde kolom het totaal aantal uur dat de vrijwilligers in die gemeente hebben 

gecollecteerd. 

12. In de twaalfde kolom tenslotte noteert u de totale opbrengst van de collecte in de 

gemeente. 

 

Beschikt u niet over de gegevens voor kolommen 8 tot en met 12, neem dan contact op met 

de coördinator van de collecte in die gemeente of met een andere persoon die een schatting 

kan geven van deze aantallen. 

 

Als u deze stappen doorlopen heeft voor 2010, vult u dan de tabbladen voor 2009 en 2008 in. 

 

U bent natuurlijk vrij om de informatie aan te vullen met opmerkingen die van belang zijn voor 

de interpretatie en met aanvullende gegevens indien u die heeft. Heeft u de gegevens op een 

meer gedetailleerd niveau (bijv. postcode) dan zijn deze gegevens van harte welkom. Helemaal 

ideaal zou het zijn als u over lijsten met namen beschikt van de collectanten per gemeente. Met 

behulp van dergelijke lijsten kan een schatting gegeven worden van het aantal ‘dubbelfuncties’. 

Het ligt voor de hand dat door de invoering van het Bel‐me‐niet‐register een kleiner aantal 

vrijwilligers voor een groter aantal organisaties actief is. Graag zouden we deze 

veronderstelling toetsen. Nogmaals: deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet 

gedeeld met anderen en zullen alleen voor het doel van de ‘ontdubbeling’ gebruikt worden.  

 



  49

(2) Inspanningen voor de realisatie van vrijwillige collectes 

Het doel van dit deel van het onderzoek is na te gaan welke de inspanningen zijn geweest die 

uw organisatie heeft verricht om de collecte in de jaren 2008, 2009 en 2010 mogelijk te maken en 

hoe intensief die inspanningen zijn geweest. Hieronder volgt een schema waarmee u deze 

inspanningen in kaart kunt brengen.  

 

1. U opent het Excel‐bestand ‘inspanningen.xls’.  

2. Leest u de instructies nog eens goed.  

3. U klikt op het tabblad ʹ2010ʹ om de gegevens voor 2010 in te voeren. 

4. Als eerste vult u gegevens in over de betaalde medewerkers die zich bezig hebben 

gehouden met de werving van collectanten in 2010. Begint u met de medewerkers 

binnen uw eigen organisatie. Denkt u niet alleen aan de medewerkers die zelf direct 

contact onderhouden met de collectanten zoals de promotoren, maar ook aan degenen 

die voor hen verantwoordelijk zijn. Vergeet niet uzelf ook mee te rekenen. De relevante 

gegevens zijn het aantal medewerkers, het totaal aantal uur dat zij zijn ingezet en de 

totale kosten voor de betaalde medewerkers binnen uw eigen organisatie. 

5. Vervolgens vult u de gegevens in over externe medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld de 

medewerkers van de bedrijven die voor uw organisatie telefonisch collectanten hebben 

geworven. Ook voor de externe medewerkers gaat het om het aantal medewerkers, het 

totaal aantal uur dat externe medewerkers zijn ingezet en de totale kosten voor de 

betaalde medewerkers buiten uw eigen organisatie. 

6. Vervolgens vult u de gegevens in over onbetaalde medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld 

vrijwilligers die onbetaald collectanten werven door folders uit te delen en potentiële 

collectanten te bellen, al dan niet uit hun eigen netwerk. Het gaat opnieuw om het aantal 

onbetaalde medewerkers en het totaal aantal uur dat zij actief geweest zijn. 

7. Daarna vult u de gegevens in over de materiële kosten die gemaakt zijn voor de werving 

van de collectanten. Het gaat dus niet om alle kosten van de collecte, maar alleen om de 

kosten voor de werving van collectanten. Denkt u hierbij aan kosten van folders, flyers, 

nieuwsbrieven, kosten voor promotiemateriaal (excl. folders/flyers) zoals t‐shirts, 

pennen, bedankjes, attenties en telefoonkosten. Heeft u nog andere soorten materiële 

kosten gemaakt, vult u dan alstublieft in waar de kosten voor zijn gemaakt en om welk 

bedrag het gaat. 

8. Vervolgens vult u de vragen in over de telefonische werving van collectanten. Het gaat 

om de naam van de organisatie die namens uw organisatie de werving heeft gedaan en 

de naam van de leverancier van de telefoonnummers die zijn gebruikt in de werving.  

9. Bij de vraag naar de donateurwerving vult u ‘ja’ in als de werving van collectanten is 

gecombineerd met de werving van nieuwe donateurs voor uw organisatie. 
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10. Bij de vraag naar de selectiecriteria voor telefoonnummers vult u in op welke 

kenmerken de telefoonnummers zijn geselecteerd voordat ze gebeld zijn. Dit kunnen 

meerdere kenmerken zijn, bijvoorbeeld ‘woont in postcode waarin in 2009 onvoldoende 

collectanten beschikbaar waren’ in combinatie met ‘geslacht’ of ‘heeft in de afgelopen 

twee jaar aan onze organisatie geld gegeven’. 

11. Vervolgens vult u in hoeveel telefoonnummers in totaal zijn gebeld in de wervingsactie, 

hoeveel personen in totaal zijn bereikt, en hoeveel van deze personen heeft toegezegd te 

collecteren in 2010. Als u over deze gegevens beschikt vult u tenslotte in hoeveel 

personen die zijn bereikt in de wervingsactie een doorverwijzing hebben gekregen naar 

het Bel‐me‐niet‐register.  

12. Heeft uw organisatie aan meerdere organisaties opdracht gegeven om telefonisch 

collectanten te werven, vult u dan meerdere kolommen in onder het kopje 

‘Telemarketing’. 

13. Tenslotte volgen nog enkele vragen over andere wervingskanalen zoals sociale media, 

straatwerving en maatschappelijke stage. 

14. Als u de gegevens voor 2010 heeft ingevuld, dan klikt u op tabblad ‘2009’ en vult de 

gegevens over het kalenderjaar 2009 in.  

15. Tenslotte vult u de gegevens over 2008 in. 


