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Jubileumspecial: 
Twintig jaar Geven in Nederland

Macro-economische ontwikkelingen ver-
klaren de afname van het geefgedrag van 
Nederlandse huishoudens niet. De giften van 
huishoudens blijven al sinds 2001 achter bij 
de macro-economische indicatoren zoals het 
consumentenvertrouwen en de waarde van 
vermogen in de vorm van spaartegoeden en 
onroerend goed. De demografische ontwik-
keling van huishoudverdunning kan de afna-
me evenmin verklaren.
Voor een deel kan de afname van het geef-
gedrag worden verklaard door veranderin-
gen in de samenstelling van de Nederlandse 
bevolking. De ontkerkelijking is de belang-
rijkste trend. Kerkelijke Nederlanders, en 
met name protestanten, geven meer dan 
onkerkelijke, ook aan doelen buiten de kerk. 
Terwijl de groep kerkelijke Nederlanders 
in omvang is afgenomen, zijn de giften van 
deze groep sterk toegenomen in de afgelo-
pen twintig jaar, met name de giften van 
actieve kerkgangers en protestante Neder-
landers. Het effect van de ontkerkelijking 
is echter sterker geweest dan de toename 
van de giften door kerkelijke Nederlanders. 
Het deel van het inkomen dat Nederlandse 
huishoudens besteden aan giften is daardoor 
toch gedaald.

Een tegenkracht die de gevolgen van de ont-
kerkelijking heeft verminderd is de toename 
van het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden 
geven meer dan lager opgeleide. Bovendien 
blijkt dat het verschil naar opleidingsniveau 
sinds 2001 sterk is toegenomen. Met name 
de groep lager opgeleide Nederlanders is 
veel minder gaan geven. Ook onder hoger 

Samenvatting

Hoe is de filantropie in Nederland in de 
afgelopen twintig jaar veranderd? Hoe kun-
nen we de veranderingen in het geefgedrag 
verklaren? In welke groepen doen deze 
trends zich het sterkst voor? En welke groe-
pen maken de filantropie veerkrachtig? We 
beantwoorden deze vragen in een analyse 
van de gegevens die sinds de start van Geven 
in Nederland zijn verzameld.

Ten eerste blijkt dat de vrijgevigheid van 
Nederland, gemeten in het percentage van 
het Bruto nationaal product (BNP) dat aan 
filantropie wordt besteed, in de afgelopen 
twintig jaar duidelijk is afgenomen. De 
totale vrijgevigheid van Nederland is in de 
afgelopen twintig jaar met ongeveer 30% 
afgenomen. In absolute euro’s is het totaal-
bedrag aan giften wel gestegen, maar veel 
minder dan de welvaart. Na een stijging eind 
jaren negentig, bereikte de vrijgevigheid in 
Nederland in 1999 een top van 0,96% van het 
BNP. In 2013 is dat gedaald naar 0,67%. 

Ten tweede blijkt dat de afname van de 
waarde van de bijdragen het sterkste te zien 
is onder Nederlandse huishoudens en met 
name vanaf 2001. Bedrijven dragen sinds de 
economische crisis minder bij. De bijdragen 
uit loterijen en nalatenschappen zijn sinds 
2003 gestegen, maar deze stijging is niet 
voldoende geweest om de afname in het 
geefgedrag door huishoudens en bedrijven 
te compenseren.  
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De database is de afgelopen jaren uitvoerig 
gedocumenteerd en beschikbaar gemaakt 
voor studenten en collegawetenschappers. 
Evelien Boonstoppel en Arjen de Wit hebben 
een handboek voor gebruikers1 gemaakt. 
De gegevens stellen ons in staat een groot 
aantal vragen over geefgedrag te beantwoor-
den. Het GIN-team heeft internationaal een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het onder-
zoek naar determinanten van geefgedrag 
door overzichten van de literatuur (Bekkers 
& Wiepking, 2007, 2009, 2011; Bekkers & 
De Wit, 2015) en door de metingen in de 
panelstudie. Deze bijdrage van GIN is in 
Nederland niet heel erg zichtbaar, omdat we 
hierover vooral in internationale weten-
schappelijke tijdschriften gepubliceerd 
hebben. Op onze website treft u een lijst met 
publicaties en samenvattingen aan.2

In de special willen we enkele van onze 
bevindingen uitdiepen. Om de omvang van 
deze special enigszins binnen de perken te 
houden, concentreren we ons op het geven 
van geld en laten we veranderingen in de 
deelname aan vrijwilligerswerk groten-
deels buiten beschouwing.3 In de analyses 
concentreren we ons op de veranderingen. 
Aan factoren die geen invloed hebben gehad 
op veranderingen in het geefgedrag in de 
afgelopen twintig jaar besteden we minder 
aandacht.

Achtergrond

Sinds de start van het onderzoeksprogram-
ma Geven in Nederland is de filantropie in 
Nederland sterk veranderd. In deze special 
analyseren we deze veranderingen. Welke 
trends zien we en hoe kunnen we die verkla-
ren? In welke groepen doen deze trends zich 
het sterkst voor? En welke groepen maken 
de filantropie veerkrachtig?
Om deze vragen te beantwoorden, maken 
we gebruik van de grote hoeveelheden data 
die we in het GIN-onderzoek in de afgelo-
pen twintig jaar hebben verzameld. In deze 
special bieden we een nieuwe blik op deze 
gegevens, vanuit een ander perspectief dan 
we gewoonlijk nemen. In de tweejaarlijkse 
boekpublicaties van Geven in Nederland 
hebben we steeds gerapporteerd over de 
meest recente gegevens en beantwoordden 
we beschrijvingsvragen zoals ‘Hoeveel gaf 
Nederland in het voorgaande jaar?’ en ‘Wel-
ke doelen steunt Nederland?’ Ook hebben 
we de trends op macroniveau beschreven 
in antwoord op vragen als ‘Gaf Nederland 
dit jaar meer dan vorig jaar?’ en ‘Hoe is de 
populariteit van goede doelen die Nederlan-
ders steunen veranderd?’ In het jaar 2002 
hebben we de opzet van het onderzoek 
gewijzigd en er een longitudinaal onder-
zoek van gemaakt. Daardoor is het mogelijk 
geworden veranderingen in het geefgedrag 
binnen dezelfde huishoudens te analyseren. 
Wat dieper in de hoofdstukken 1 en 6 en in 
deel B stonden de meer gecompliceerde ana-
lyses, waarin het profiel van de gevers (h1) 
en de herkomst van bijdragen aan verschil-
lende sectoren (deel B) werd beschreven. 

In deze jubileumspecial maken we opti-
maal gebruik van alle beschikbare gegevens 
over geefgedrag uit Geven in Nederland. 

particuliere giften onjuist. Nederlandse 
donateurs passen hun geefgedrag nauwelijks 
aan als de hoogte van subsidies aan goede 
doelenorganisaties verandert. Ook de recen-
te bezuinigingen op subsidies aan culturele 
instellingen en internationale hulporganisa-
ties hebben niet gezorgd voor hogere giften. 
Om de effecten van deze bezuinigingen te 
verzachten en de culturele sector onderne-
mender te maken, zijn onder meer fiscale 
faciliteiten geboden aan culturele instellin-
gen. Het is nog te vroeg om de balans op te 
maken van het effect van deze maatregelen. 
Omdat het geefgedrag structureel afneemt, 
is het echter onwaarschijnlijk dat zij vol-
doende zullen zijn om de effecten van bezui-
nigingen te compenseren.

Goede doelenorganisaties bereiken sinds 
2001 een steeds kleiner deel van de huis-
houdens. Bovendien blijkt dat de geefbe-
reidheid in fondsenwervingsacties onder de 
Nederlandse bevolking sterk is verminderd. 
Daarmee is generieke fondsenwerving min-
der effectief geworden. De investeringen van 
veel grote goede doelenorganisaties in de 
werving van grote giften hebben vooralsnog 
niet geleid tot een grote toename van giften 
uit de hogere inkomens. 
Door de afnemende vrijgevigheid van de 
Nederlandse bevolking wordt de filantropie 
op de proef gesteld. Het beroep dat goede 
doelenorganisaties doen op de veerkracht 
van sociale groepen die van oudsher meer 
geven, levert steeds minder op. Gezien de 
afname van de bereidheid om onvoorwaar-
delijk te geven, lijkt het voor goede doe-
lenorganisaties een verstandige strategie 
nieuwe proposities te ontwikkelen, waarin 
filantropie eerder als een maatschappelijke 
investering tegen een lager rendement of 
zelfs met profijt wordt gezien.

opgeleiden is de waarde van giften als deel 
van het inkomen echter gedaald. De toena-
me van het aandeel hoger opgeleiden in de 
bevolking heeft daarmee de afname door 
ontkerkelijking niet gecompenseerd.

De groep Nederlanders geboren vóór 1930 
geeft flink meer dan degenen die later gebo-
ren zijn. Bovendien blijkt het geefgedrag van 
deze groep in de afgelopen twintig jaar sterk 
toegenomen te zijn. De omvangrijke groep 
Nederlanders geboren in de jaren vijftig is 
in de afgelopen twintig jaar in euro’s nau-
welijks meer gaan geven. Als deel van het 
inkomen is bij deze groep de vrijgevigheid 
daarmee afgenomen. Het geefgedrag van 
Nederlanders geboren in de jaren zestig en 
zeventig is wel toegenomen.
De afname van het geefgedrag houdt gelijke 
tred met culturele veranderingen die we 
hebben gemeten met stellingen die uiting 
geven aan prosociale waarden. Nederlanders 
zijn het steeds minder eens met beweringen 
over maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, medeleven met anderen die het min-
der hebben, en vertrouwen in medeburgers 
en in goede doelenorganisaties. Deze cultu-
rele veranderingen verklaren een belangrijk 
deel van de afname van de vrijgevigheid in 
Nederland.
De succesvolle nationale hulpactie voor 
slachtoffers van de tsunami in zuidoost Azië 
eind 2004 heeft in 2005 een eenmalige piek 
in de giften aan internationale hulp opgele-
verd, maar blijkt geen blijvend effect gehad 
te hebben op het geefgedrag aan internati-
onale hulp. In 2005 zijn giften aan andere 
doelen dan internationale hulp zelfs lager 
geweest dan normaal.
In het algemeen blijkt de oude economi-
sche theorie die voorspelt dat het verlagen 
van subsidies zorgt voor een toename van 

1 De documentatie van de gegevens is te vinden op 
http://test.giving.nl/giving-the-netherlands/.  
2 Zie http://www.giving.nl/category/publications/ 
3 De analyses die we hier rapporteren, kunnen met 
de gegevens van Geven in Nederland ook voor deel-
name aan vrijwilligerswerk gemaakt worden. Eerder 
besteedde het SCP in de reeks publicaties Civil 
society en vrijwilligerswerk uitgebreid aandacht aan 
veranderingen in vrijwilligerswerk (zie bijvoorbeeld 
Dekker, 1994, 1999; Dekker & De Hart, 2009).
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laat zien dat de ontwikkeling in de Verenig-
de Staten zoals die naar voren komt uit het 
onderzoek Giving USA vrijwel gelijke tred 
houdt. In deze figuur is het jaar 1999 op 100 
gesteld, omdat dit het topjaar voor Neder-
land was. In Nederland bedroeg de totale 
waarde van filantropie toen 0,96% van het 
BNP. In de VS lag dit veel hoger, op 2,2%. 
Dit percentage steeg in de VS in 2001 nog 
naar 2,3%. In Nederland daalde in dat jaar 
de waarde van filantropie al en die daling 
zette de jaren daarna door.4 In de VS nam de 
waarde van filantropie sinds 2003 ook af. De 
stijging die in de VS in 2013 te zien was doet 
zich in Nederland pas in 2015 voor.

waarde van filantropie als percentage van 
het bruto nationaal product (BNP) is ver-
anderd. Het deel van de economie van een 
land dat aan filantropische bijdragen wordt 
besteed, is een indicator voor de vrijgevig-
heid. Dat deel is afgenomen van 0,96% in 
1999 naar 0,76% in 2015. Dat betekent dat de 
vrijgevigheid met 20% is gedaald. 
In figuur 1 zijn alle vormen van bijdragen 
meegenomen: giften in de vorm van geld 
en goederen, giften en sponsoring door 
bedrijven in natura, geld en mankracht, 
bijdragen van fondsen uit het rendement op 
vermogen en bijdragen uit loterijen en nala-
tenschappen. De waarde van de giften door 
huishoudens als percentage van de totale 
bestedingen vertoont eenzelfde trend. Ook 
deze waarde daalt stelselmatig sinds 1999, 
van 0,93% naar 0,69% in 2015. Dit is een 
daling van 26%.

Ontwikkelingen in Nederland lopen vrijwel 
gelijk met de VS
De ontwikkeling in de waarde van filantro-
pie is niet uniek voor Nederland. Figuur 2 

mene trends het duidelijkst en welke groe-
pen laten juist een afwijkend beeld zien? 
Daardoor wordt duidelijk dat de trends die 
we op macroniveau zien sterk bepaald wor-
den door veranderingen in het geefgedrag 
van enkele groepen. Deze groepen blijken 
opmerkelijk veerkrachtig en blijven een 
hoog niveau van maatschappelijke betrok-
kenheid vertonen, ondanks maatschap-
pelijke ontwikkelingen die de filantropie 
bedreigen.

1. Trends in geefgedrag

De vrijgevigheid van Nederland is afgenomen
In de afgelopen twintig jaar is de vrijgevig-
heid van Nederland afgenomen. Dit blijkt uit 
figuur 1, die laat zien hoe de economische 

Deze special bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel brengen we de achtergronden 
van de trends op macroniveau gedetail-
leerder in kaart. Wat is het verband tussen 
het geefgedrag en andere ontwikkelingen 
en gebeurtenissen in de samenleving? 
We nemen u mee op een speurtocht naar 
een verklaring voor de ontwikkelingen in 
filantropie en bespreken de invloed van 
macro-economische factoren, demografische 
ontwikkelingen en culturele veranderingen. 
Hierdoor ontstaat een beeld van de manier 
waarop ontwikkelingen in de filantropie 
samenhangen met andere ontwikkelingen 
in de samenleving. 

In het tweede deel bekijken we wat er onder 
de oppervlakte van de algemene trends 
gebeurt. In welke groepen zien we de alge-

Figuur 1: Waarde van filantropie in Nederland als percentage van het BNP en de waarde van giften door 
huishoudens als percentage van het besteedbaar inkomena

a De waarde van filantropie is het totaal aan bijdragen door huishoudens, bedrijven, loterijen, fondsen en nalatenschappen zoals 

geschat in Geven in Nederland. De waarde van de bijdragen van huishoudens is gecorrigeerd voor de periode 1997-2005. De waarde 

van de bijdragen van bedrijven is gecorrigeerd voor 2003. Cijfers over het BNP zijn afkomstig uit de tabel Nationale rekeningen; 

opbouw binnenlands product (bbp) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gepubliceerd op 24-06-2016.

Figuur 2: De waarde van filantropie als percentage van het BNP, geïndexeerd (1999 = 100)

4 Bijdragen van fondsen zijn buiten beschouwing 
gelaten, omdat de schattingen daarvan onvolledig 
zijn en de samenstelling van de groep fondsen 
die inzicht heeft gegeven in de jaarcijfers per jaar 
verschilt.
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De bijdragen van huishoudens zijn bovengemid-
deld gegroeid tot 2005
In de rest van dit hoofdstuk beperken we 
ons tot de giften door huishoudens, omdat 
we daarover de meeste en de beste gegevens 
hebben. Figuur 5 laat zien hoe het totaal aan 

een niveau dat gezien de trend voorafgaand 
aan de crisis (2001-2009) te verwachten 
viel. We zien sinds 2003 een voortdurende 
stijging van de bijdragen uit loterijen en 
nalatenschappen. 

De stijging van de waarde van bijdragen 
uit loterijen en nalatenschappen is echter 
kleiner dan de daling van de waarde van de 
bijdragen van huishoudens.5

We zien deze ontwikkelingen nog duidelij-
ker in figuur 4, die de groei van de bijdra-
gen uit vier bronnen laat zien ten opzichte 
2003. We zien de waarde van bijdragen door 
loterijen en nalatenschappen toenemen. Zij 
houden ongeveer gelijke tred. De waarde 
van de bijdragen door bedrijven stijgt mee 
tot 2009.6 De waarde van de bijdrage van 
huishoudens blijft in de gehele periode op 
het niveau van 2003.

Figuur 5: Waarde van giften door huishoudens in miljoenen euro

de waarde van giften door huishoudens. Die 
stijging houdt echter op in 2003, waarna een 
daling inzet tot 2007. De waarde van de bij-
dragen van bedrijven stijgt tot de economi-
sche crisis in 2009 haar tol eist, waarna een 
daling inzet. In 2015 ligt het bedrag weer op 

Bijdragen van bedrijven, loterijen en nalaten-
schappen nemen toe
Figuur 3 laat zien dat de trends in de waarde 
van bijdragen van huishoudens, bedrijven, 
loterijen en nalatenschappen sinds 1997 
verschillen. De grootste stijging is te zien in 

Figuur 4: Waarde van filantropie uit vier bronnen, geïndexeerd (2003 = 100)

Figuur 3: Waarde van filantropie uit vier bronnen in miljoenen euro

5 Het is overigens onwaarschijnlijk dat huishoudens 
minder zijn gaan geven omdat zij vaker zijn gaan 
meespelen met loterijen voor het goede doel of 
besloten hebben na de dood na te laten aan goede 
doelenorganisaties. Nalatenschappen komen van 
een kleine groep huishoudens die bij leven ook 
al meer geven (zie hoofdstuk 2). Huishoudens 
die deelnemen aan loterijen voor goede doe-
len verschillen in het geefgedrag niet sterk van 
huishoudens die niet deelnemen, of geven zelfs 
meer (Gouwenberg & Schuyt (2011), pp. 94-95; 
Gouwenberg et al. (2015), pp. 132-133). 
6 De waarde van de bijdragen van bedrijven voor 
2003 was, zoals eerder gepubliceerd, een trend-
matige uitschieter van 2271 miljoen. Dit bedrag is 
gecorrigeerd naar het gemiddelde tussen 2001 en 
2005, 1436 miljoen.
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Vanaf 2005 zijn er gegevens beschikbaar 
van marketingbureau WWAV (2015) uit de 
zogenaamde index voor het ‘donateursver-
trouwen’. De naam van deze index is niet 
erg gelukkig gekozen, omdat hij niet het 
vertrouwen van donateurs in goede doelen 
meet. In onze vragenlijsten hebben we het 
vertrouwen in goede doelenorganisaties wel 
gemeten. We komen hier later op terug. De 
index is een optelsom van reacties op vijf 
stellingen over inschattingen van verande-
ringen in het geefgedrag en het imago van 
goede doelen. De index ligt een stuk lager 
dan het consumentenvertrouwen, maar 
volgt dezelfde beweging. Het geefgedrag van 
huishoudens volgt de laatste tien jaar niet de 
ontwikkeling van het donateursvertrouwen. 
Tussen 2005 en 2007 steeg de index, terwijl 
het geefgedrag afnam. Daarna daalde de 
index, terwijl het geefgedrag in euro’s onge-
veer gelijk bleef of steeg.

Geefgedrag volgt trend in consumentenver-
trouwen tot 2001, daarna niet meer
Uit figuur 6 blijkt dat de ontwikkeling in 
het totaalbedrag aan giften door huishou-
dens in de periode 1997-2001 de ontwikke-
ling in het consumentenvertrouwen heeft 
gevolgd. Daarna loopt de ontwikkeling van 
het geefgedrag niet langer gelijk met het 
consumentenvertrouwen.

De stijging in het consumentenvertrouwen 
van 1995 tot 1997 werd gevolgd door een 
stijging in de giften van 1997 tot 1999. Door 
de recessie na de internetzeepbel vanaf 2001 
daalde het consumentenvertrouwen tot een 
dieptepunt in 2003 en giften door huishou-
dens daalden mee. De stijging in het consu-
mentenvertrouwen vanaf 2003 werd echter 
niet gevolgd door een stijging van de giften. 
Integendeel: de giften daalden tot 2007, 
terwijl het consumentenvertrouwen steeg. 
Daarna zien we het omgekeerde gebeuren: 
vanaf 2007 daalt het consumentenvertrou-
wen, terwijl de giften toenemen. 

en de lichte achteruitgang vanaf 2007 door 
veroorzaakt?
Eerder hebben we met gegevens van het CBF 
in kaart gebracht hoe de inkomsten van gro-
te goede doelenorganisaties sinds 1965 zijn 
veranderd in samenhang met macro-econo-
mische indicatoren (Bekkers, 2009). Uit deze 
analyse bleek dat de ontwikkeling van de 
totale inkomsten van goede doelenorganisa-
ties sterk samenhangt met de ontwikkeling 
in de waarde van vermogen, met name de 
waarde van spaartegoeden en onroerend 
goed. Veranderingen in de ontwikkeling van 
vermogen worden met een vertraging van 
een of twee jaar gevolgd door veranderingen 
in de inkomsten van goede doelenorganisa-
ties. Veranderingen in de werkloosheid ble-
ken veel minder sterk samen te hangen met 
veranderingen in de inkomsten van goede 
doelenorganisaties. Het consumentenver-
trouwen bleek vanaf 1994 een belangrijke 
voorspeller voor het totaalbedrag aan giften 
aan goede doelenorganisaties die aan het 
CBF rapporteren.

giften door huishoudens is veranderd sinds 
1997. De doorgetrokken streep is het totaal-
bedrag aan giften van huishoudens in mil-
joenen euro. We zien het totaalbedrag sterk 
stijgen van 1.527 miljoen in 1997 naar 2.253 
miljoen in 2003, waarna het bedrag afneemt 
naar 1.941 miljoen in 2007 en daalt tot 
2.011, waarna het bedrag weer licht stijgt. 
In de gehele periode 1997-2013 is de gemid-
delde waarde van giften 0,37% van het BNP. 
De waarde van dit bedrag is weergegeven 
met een stippellijn. Een vergelijking van de 
twee lijnen laat zien dat in de jaren 1997 tot 
2005 het totaalbedrag aan giften boven de 
0,37% ligt. Na 2005 keert de trend: de waarde 
van giften is in de jaren 2007 tot en met 
2013 lager dan 0,37% van het BNP.

Hoe macro-economische indicatoren samenhan-
gen met geefgedrag
Hoe kunnen de veranderingen in het geef-
gedrag van Nederlanders worden verklaard? 
Waar zijn de toename in het geefgedrag 
eind jaren negentig, de stagnatie na 2003 

Figuur 6: Waarde van giften door huishoudens en macro-economische gevoelsindicatoren Figuur 7: Waarde van giften door huishoudens en objectieve macro-economische indicatoren
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Geefgedrag blijft sinds 2003 achter bij de waar-
de van vermogen
De ontwikkeling in de waarde van het ver-
mogen van Nederlanders bleek in de periode 
1965 tot het begin van de jaren 2000 sterk 
samen te hangen met de ontwikkeling van 
de waarde van giften. Het vermogen van 
Nederlanders bestaat voor een groot deel uit 
spaartegoeden en de waarde van onroerend 
goed. Zowel de waarde van spaartegoeden 
als de waarde van onroerend goed is vanaf 
1995 gestegen (zie figuur 7). In de hele 
periode stijgt de waarde van spaartegoeden, 
gemiddeld met zo’n 6,5% per jaar. Ook de 
prijzen van koopwoningen stijgen gemid-
deld met 5% per jaar. De stijging van de 
waarde van giften is tot 2003 ook 6,2% per 
jaar. 

Het geefgedrag blijft vanaf 2003 achter bij 
de waarde van spaartegoeden en onroerend 
goed. Terwijl de stijging van de waarde van 
spaartegoeden vanaf 2003 doorging met 

gemiddeld 7% per jaar, nam de waarde van 
giften niet toe. De stijging van het geef-
gedrag in de periode na 2003 is dus een 
stuk kleiner dan de stijging van de waarde 
van spaartegoeden en de stijging van de 
huizenprijzen.

Op zoek naar verklaringen in demografische 
ontwikkelingen
Kort samengevat zien we vanaf 2003 het 
geefgedrag afnemen en uit de pas lopen 
met macro-economische ontwikkelingen. 
Als de economie geen antwoord geeft op 
de vraag waarom het geefgedrag afneemt, 
welke ontwikkelingen bieden dan wel een 
verklaring? Uit eerder onderzoek weten we 
dat het geefgedrag ook sterk wordt beïn-
vloed door demografische trends, zoals de 
toename van het opleidingsniveau, de daling 
van de kerkelijkheid, de vergrijzing en de 
huishoudverdunning. Op de ontwikkelingen 
in het opleidingsniveau, de kerkelijkheid en 
leeftijd komen we later terug. We bespreken 

eerst de huishoudverdunning. Nederlandse 
huishoudens bestaan gemiddeld uit steeds 
minder personen. Het aantal alleenstaanden 
neemt toe, het aantal kinderen in gezinnen 
is afgenomen en ouderen blijven langer zelf-
standig wonen. Een robuuste bevinding uit 
ons onderzoek onder huishoudens is dat het 
totaal aan giften van een huishouden toe-
neemt met het aantal leden dat het huishou-
den telt. De afname van het aantal leden per 
huishouden kan daarom in theorie verkla-
ren waarom de waarde van het geefgedrag 
door huishoudens sinds 2003 afneemt.

Figuur 8 laat zien dat deze verklaring niet 
opgaat. De trends die de groene en de rode 
lijn voor de hoogte van de giften per volwas-
sene en de hoogte van giften per persoon 
laten zien zijn wat minder sterk, maar vol-
gen dezelfde ontwikkeling. Huishoudverdun-
ning kan niet verklaren waarom sinds 2003 
de blauwe lijn voor de hoogte van giften per 
huishouden is gedaald. Het aantal leden van 

huishoudens nam overigens in de periode 
vóór 2003 ook al af, terwijl toen het geefge-
drag nog toenam. Dit betekent dat we een 
andere verklaring moeten zoeken voor de 
afname van het geefgedrag. 

Giften van goederen zijn sinds 2003 in waarde 
gedaald
De daling in het geefgedrag van huishou-
dens heeft deels te maken met de daling van 
de waarde van goederen, zo blijkt uit figuur 
9, waarin giften in de vorm van goederen 
buiten beschouwing zijn gelaten. Als we 
alleen naar de waarde van giften in de vorm 
van geld kijken, zien we een minder sterke 
daling optreden sinds 2005. We zien echter 
ook geen stijging, terwijl die op grond van 
macro-economische ontwikkelingen wel te 
verwachten was. De stagnatie sinds 2005 van 
de waarde van giften in de vorm van geld 
gemeten in absolute euro’s is in de reële 
economie een achteruitgang, omdat de prij-
zen door de inflatie wel zijn gestegen. Ook 

Figuur 8: Ontwikkeling van de hoogte van giften per huishouden, per volwassene en per lid van het huis-
houden, in euro

Figuur 9: Hoogte van giften aan goede doelenorganisaties per jaar in de vorm van geld door huishoudens 
in euro
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het bruto nationaal product steeg. Hierdoor 
zagen we eerder al dat de waarde van giften 
als percentage van het BNP is gedaald. 

In figuur 9 hebben we ook de giften per 
huishouden opgesplitst in giften aan kerk 
en levensbeschouwing en aan andere doe-
len. We zien dat giften in de vorm van geld 
toenamen van 1995 tot 2003. In 2005 is het 
bedrag lager. In de jaren daarna neemt het 
nauwelijks toe. Van 1995 tot 1999 waren de 
giften aan kerk en levensbeschouwing hoger 
dan de giften aan andere doelen. Vanaf 2001 
zijn de giften aan andere doelen hoger dan 
aan kerk en levensbeschouwing. 

Giften aan kerk en levensbeschouwing het 
sterkst gedaald
Figuur 10 laat zien dat de waarde van giften 
als deel van het inkomen is gedaald van 
0,59% in 2001 tot 0,42% in 2015. Dit is een 
daling van 28%, ofwel 2% per jaar. De daling 
is ongeveer even groot voor giften aan kerk 

en levensbeschouwing als voor andere 
doelen. De waarde van giften aan kerk en 
levensbeschouwing neemt af van 0,23% in 
2001 naar 0,17% in 2015. De waarde van gif-
ten aan andere doelen neemt af van 0,33% in 
2001 tot 0,24% in 2015. 
Een verklaring van de afname van vrijgevig-
heid uit culturele veranderingen
Hoe kunnen we de daling van het geefge-
drag als deel van het inkomen verklaren? 
Daarvoor zijn culturele veranderingen en 
opvattingen over goede doelenorganisaties 
van bijzonder belang. De betrokkenheid bij 
goede doelen die we in het geefgedrag van 
Nederlanders zien, is mede gebaseerd op 
de overtuigingen waarmee zij in het leven 
staan. Eenvoudig gezegd gaan prosocia-
le waarden en overtuigingen samen met 
prosociaal gedrag. Empathie, altruïsme, 
verantwoordelijkheid, en vertrouwen zijn 
prosociale waarden die bepalen hoe we de 
intenties van anderen en de instituties van 
de samenleving waarnemen en evalueren. 

Burgers die zich het lot van anderen aan-
trekken die het minder goed hebben dan 
zijzelf, zich verantwoordelijk voelen voor 
anderen, het belangrijk vinden om anderen 
te helpen en vertrouwen hebben in ande-
ren en instituties, zijn meer geneigd zich 
in te zetten voor goede doelen (Bekkers, 
2003; Van Ingen & Bekkers, 2015; Bekkers 
& Bowman, 2009). In GIN 2011 (Bekkers & 
Boonstoppel, 2011) hebben we aangetoond 
dat veranderingen in geefgedrag samenhan-
gen met veranderingen in opvattingen over 
goede doelenorganisaties en met verande-
ringen in sociale waarden. Hoe hebben deze 
opvattingen en waarden zich ontwikkeld?

Nederlanders zijn minder prosociaal ingesteld
Figuur 11 laat zien dat prosociale waarden 
stelselmatig gedaald zijn sinds we begonnen 
zijn ze te meten in het Geven in Neder-
land-onderzoek. De figuur laat vier lijnen 
zien voor verschillende schalen. De schaal 
voor altruïstische waarden meet de mate 
waarin Nederlanders bereid zijn zich in te 
zetten voor anderen. Een voorbeeld van een 
stelling uit deze schaal is ‘Ik vind het belang-
rijk mijn bezittingen met andere mensen 
te delen’.  De schaal voor empathie meet 
de emotionele betrokkenheid bij anderen, 
bijvoorbeeld met deze stelling: ‘Ik voel vaak 
bezorgdheid voor anderen die het minder 
hebben’. De filantropieschaal meet de mate 
van sociale verantwoordelijkheid voor het 
algemeen nut: ‘Wij moeten de wereld voor 
de volgende generatie goed achterlaten’. Het 
maatschappelijk vertrouwen meten we met 
de stelling ‘In het algemeen zijn de meeste 
mensen wel te vertrouwen’.7 De lijnen in 
de figuur laten zien dat Nederlanders het 
relatief vaak eens zijn met uitspraken die 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
emotionele betrokkenheid en opofferingsge-

zindheid meten. De scores voor deze schalen 
liggen tussen de 0,60 en 0,75. De score voor 
vertrouwen ligt wat lager. 
Het patroon in figuur 11 is duidelijk: op alle 
schalen is de mate waarin Nederlanders zich 
uitspreken voor prosociale waarden gedaald. 
We zijn minder opofferingsgezind, minder 
emotioneel betrokken bij anderen die het 
minder hebben, voelen ons minder verant-
woordelijk voor de samenleving en hebben 
minder vertrouwen in medeburgers. Geen 
van deze afnames is echt groot: het gaat 
om dalingen tussen de 2% en 6%, maar de 
ontwikkelingen zijn wel allemaal negatief. 
Uit meer geavanceerde analyses blijkt dat de 
afname van empathie en altruïstische waar-
den een belangrijke verklaring zijn voor de 
daling die we zien optreden in het deel van 
het inkomen dat huishoudens aan goededoe-
lenorganisaties geven.

Figuur 10: Hoogte van giften aan goede doelenorganisaties per jaar in de vorm van geld door huishoudens 
als deel van het inkomen

7 In de literatuurlijst treft u verwijzingen aan naar 
wetenschappelijke publicaties waarin de schalen 
gedocumenteerd zijn (Bekkers, 2003; Bekkers 
& Schuyt, 2008; Schuyt, Bekkers & Smit, 2010; 
Bekkers & Ottoni-Wilhelm, 2015). Deelnemers aan 
het onderzoek konden antwoorden geven op een 
schaal van 1 tot 5, van ‘helemaal mee oneens’ tot 
‘helemaal mee eens’. Er werden zowel positief als 
negatief geformuleerde stellingen voorgelegd. De 
antwoorden op de negatief geformuleerde stellin-
gen hebben we omgekeerd, zodat hogere scores 
betekenen dat deelnemers sterkere prosociale 
waarden hebben. Voor de fi guren hebben we de 
originele scores gemiddeld en teruggebracht tot 
een score op een schaal van 0 tot 1. De maximum-
score op deze schalen is 1, die zou betekenen dat 
alle respondenten het helemaal eens zijn met de 
stellingen die prosociale waarden meten. Een score 
van 0 zou betekenen dat alle respondenten hebben 
geantwoord dat ze het helemaal oneens zijn met de 
uitspraken.
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De trends in het geefgedrag kunnen ook 
beïnvloed zijn door het vraaggedrag van goede 
doelenorganisaties. Het houden van nationale 
acties, de opkomst van sportieve evenemen-
ten en veranderingen in de manieren waar-
op goede doelenorganisaties geld werven 

zijn mogelijk van belang. Effectieve fond-
senwerving kan ervoor zorgen dat giften 
toenemen, ondanks dat prosociale waarden 
afnemen, of de daling in het geefgedrag 
verminderen.

Fondsenwerving bereikt minder Nederlanders 
en zij geven minder op verzoek
Het blijkt dat fondsenwerving door goede 
doelenorganisaties de afgelopen jaren niet 
effectiever is geworden. Integendeel: fond-
senwerving is minder intensief geworden, 
en bovendien minder effectief. 
De rode lijn in figuur 12 laat zien dat 
Nederlanders steeds minder vaak benaderd 
worden om te geven aan goede doelenorga-
nisaties. In 2002 werd nog bijna 70% van de 
respondenten in ons onderzoek in de twee 
weken voordat ze de vragenlijst invulden 
nog benaderd om een gift te doen. In 2016 is 
dat percentage gedaald tot minder dan 48%. 
Dit is een sterke afname. Goede doelenor-
ganisaties bereiken tegenwoordig dus flink 
minder huishoudens dan voorheen.

Vanaf 2004 hebben we ook gegevens over 
de kans op een gift onder degenen die in de 
twee weken voorafgaand aan het onder-
zoek gevraagd zijn. Deze kans is met de 
blauwe lijn weergegeven en blijkt flink te 

zijn afgenomen. In 2004 zei nog 80% van de 
respondenten die gevraagd waren een gift 
te hebben gedaan. In 2016 was dat percen-
tage gedaald tot 53%. De combinatie van 
deze twee trends is te zien in de groene lijn: 
de kans dat huishoudens in de twee weken 
voorafgaand aan onze enquêtes na een ver-
zoek door een goede doelenorganisatie een 
gift hebben gedaan, is gehalveerd van 43% 
in 2004 naar 25% in 2016. De paarse lijn laat 
zien dat het vertrouwen in goede doelen de 
afgelopen tien jaar is gedaald. Het percen-
tage dat op de vraag ‘Hoeveel vertrouwen 
heeft u in ‘de goede doelen’ in Nederland?’ 
antwoordde ‘veel’ of ‘erg veel’ vertrouwen te 
hebben, is sinds 2006 gedaald van 42% naar 
28% in 2016. De afname van het vertrouwen 
in goede doelenorganisaties verklaart deels 
waarom de vrijgevigheid is afgenomen.
Figuur 13 laat zien dat huishoudens die min-
der vaak gevraagd worden om giften te doen 
aan goede doelenorganisaties ook flink min-
der geven dan Nederlanders die regelmatig 
gevraagd worden. 

Figuur 12: Verzoeken om giften aan huishoudens en de kans op een gift

Figuur 13: Jaarlijkse giften van huishoudens naar benaderingspogingen door goede doelenorganisatiesFiguur 11: Ontwikkeling van prosociale waarden
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de afgelopen jaren geïnvesteerd in werving 
van giften onder vermogende Nederlanders. 
Dit kan op langere termijn een goede inves-
tering zijn. Het is echter moeilijk te zeggen 
of de stijging in 2015 hiermee verband 
houdt.

Historische continuïteit in het succes van natio-
nale acties
In de afgelopen twintig jaar zijn vele nati-
onale acties gehouden, waarvan de actie 
voor de slachtoffers van de tsunami in 
2004 en de aardbeving in Haïti in 2010 de 
bekendste zijn. Nationale acties hebben een 
rijke geschiedenis. Pamala Wiepking (2011) 
analyseerde eerder alle acties die in Neder-
land sinds 1953 via radio en televisie zijn 
gehouden. Maar al eeuwen daarvoor werd 
via nationale acties in het gehele land geld 
ingezameld om slachtoffers te helpen, zoals 
bij de overstromingen in midden-Nederland 
in 1809 (Knippenberg & De Pater, 2002). 
Opvallend is ook de historische continuïteit 
in regionale verschillen in de hoogte van gif-

De rode lijn geeft de hoogte van het geefge-
drag per jaar weer voor respondenten die in 
de twee weken voorafgaand aan de enquête 
benaderd zijn om een gift te doen aan een 
goed doel. Onder deze respondenten zien 
we een daling in de hoogte van de giften tot 
2013. In 2015 liggen de giften weer op het 
niveau van 2007. De blauwe lijn geeft de 
ontwikkeling weer voor degenen die niet 
gevraagd zijn. Voor hen neemt de hoogte 
van de giften vanaf 2009 toe. Tezamen dui-
den deze trends erop dat fondsenwerving 
minder efficiënt is geworden. Alleen in de 
groep die goede doelenorganisaties niet 
goed bereiken is het totaalbedrag aan giften 
enigszins toegenomen, maar deze groei is 
miniem. 

Goede doelenorganisaties bereiken welis-
waar de meer vrijgevige donateurs, maar 
deze groep is niet meer gaan geven in de 
afgelopen vijftien jaar. De stijging in 2015 
zou een eerste teken van herstel kunnen 
zijn. Veel goede doelenorganisaties hebben 

ten. De minst vrijgevige gebieden in 1809 – 
Brabant, Limburg – gaven in 2005 nog steeds 
het minst in collectes voor goede doelen, zo 
bleek in onze analyse uit 2007 (Wiepking 
et al., 2007). De historische continuïteit is 
des te opmerkelijker, omdat het nu gaat 
om totaal andere doelen dan twee eeuwen 
geleden. In de eenentwintigste eeuw zijn 
giften in collectes met name bestemd voor 
gezondheidsfondsen. 

De schaduwzijde van de succesvolle 
tsunami-actie 
Een vaak terugkerende vraag is of giften aan 
nationale acties ten koste gaan van regu-
liere giften aan internationale hulp of van 
giften aan andere doelen. Deze vraag hebben 
we in Nederland nog niet eerder kunnen 
beantwoorden. Figuur 14 geeft daarvoor een 
belangrijk inzicht. 

In het jaar 2005 zien we een eenmalige piek 
in de hoogte van giften aan internationale 
hulp door de nationale actie voor tsuna-
mi-slachtoffers (de rode lijn). We zien echter 
ook aan de groene lijn dat dat giften aan 
de andere doelen dan internationale hulp 
aanmerkelijk lager waren dan in voorgaande 
jaren. Hoewel andere verklaringen niet uit 
te sluiten zijn, suggereert dit patroon dat 
het succes van de tsunami-actie ten koste is 
gegaan van giften aan andere doelen. Het 
totaalbedrag aan giften in 2005 was ook wat 
lager dan verwacht kon worden.

Nieuwe gevers blijken geen blijvers
Na de succesvolle tsunami-actie hebben we 
bovendien onderzocht hoe het geefgedrag 
van nieuwe gevers - die niet eerder aan 
internationale hulp gaven - door de hulpac-
tie is veranderd. Onze conclusie was dat de 
nieuwe gevers later niet vaker aan inter-

nationale hulp zijn gaan geven. Het succes 
van de tsunami-actie was eenmalig en heeft 
geen langetermijneffect gehad op giften aan 
internationale hulp. Daarmee wijkt Neder-
land af van de VS. In de VS gaat van oudsher 
een veel kleiner deel van alle filantropische 
bijdragen naar internationale hulp. Bij de 
tsunami-actie gaf een deel van de bevolking 
in de VS voor het eerst aan een internatio-
nale hulpactie. Deze nieuwe gevers zijn ook 
in de jaren daarna meer gaan geven aan 
internationale hulp (Bekkers, Okten, Osili, 
Reinstein & Wiepking, 2016). 

Bezuinigingen beïnvloeden het particuliere geef-
gedrag nauwelijks
In de troonrede van 2013 sprak de koning 
over de participatiesamenleving. In een tijd 
van bezuinigingen mag van de burger een 
grotere inzet voor het algemeen belang wor-
den gevraagd. Werkt het inderdaad zo dat 
burgers meer gaan geven aan goede doelen-
organisaties als de overheid minder directe 
subsidie verstrekt? 
Deze veronderstelling wordt vaak gemaakt 
in de economische literatuur over filantro-
pie. In de regel blijkt echter dat burgers 
helemaal niet bereid zijn om een afname 
van subsidies te compenseren door hogere 
giften, zo blijkt uit eerder onderzoek (De 
Wit & Bekkers, 2015, 2016). 

De special over culturele instellingen en het 
geefgedrag aan cultuur in de vorige editie 
van Geven in Nederland (Bekkers, Mariani & 
Franssen, 2015) en het uitgebreide rapport 
dat hierover verschenen is (Franssen & Bek-
kers, 2016) lieten zien dat de bezuinigingen 
op culturele instellingen niet gepaard zijn 
gegaan met hogere particuliere giften aan 
cultuur. Sommige culturele instellingen - 
met name de grote instellingen die minder 

Figuur 14: Giften aan internationale hulp en andere doelen
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met bezuinigingen te maken kregen - heb-
ben investeringen gedaan in fondsenwer-
ving en zijn daarin ook succesvol geweest. 
De meeste culturele instellingen hebben 
echter minder succes geboekt. Vooralsnog is 
de toename van de inkomsten uit giften en 
sponsoring die bij een deel van de instellin-
gen te zien is niet voldoende geweest om de 
totale inkomsten voor culturele instellin-
gen op peil te houden. De investeringen in 
fondsenwerving door culturele instellingen 
zullen op de langere termijn beter zichtbaar 
worden. We brengen de ontwikkelingen 
nader in kaart in een apart onderzoek (De 
Nooij, Bekkers & Felix, 2017).
In een analyse van de GIN-gegevens over gif-
ten aan grote goede doelenorganisaties heeft 
Arjen de Wit (2016) onlangs laten zien dat 
deze regelmatigheid in Nederland meestal 
niet opgaat. 

Ter illustratie bevat figuur 15 de ontwikke-
ling in de hoogte van directe subsidies en 
het geefgedrag van huishoudens aan drie 
organisaties: het Nederlandse Rode Kruis, 
het Leger des Heils en Oxfam Novib. We zien 
in deze figuren zeer verschillende patronen. 
Bij het Rode Kruis zien we de hoogte van 
subsidies tot 2007 toenemen en daarna fluc-
tueren, terwijl het geefgedrag in de gehele 
periode afneemt. Bij het Leger des Heils 
nemen de subsidies sterk toe, terwijl het 
geefgedrag nauwelijks verandert. Bij Oxfam 
Novib neemt de hoogte van de directe subsi-
die tot 2008 toe en het geefgedrag ook, waar-
na zowel de subsidies als de giften afnemen.

Giften aan ontwikkelingshulp
Figuur 16 laat zien hoe de hoogte van ont-
wikkelingshulp door de overheid en het par-
ticuliere geefgedrag (het totaal aan bijdragen 
van huishoudens, bedrijven, loterijen, fond-

sen en nalatenschappen) aan doelen op het 
terrein van internationale hulp zich hebben 
ontwikkeld sinds 1995. 
De waarde van overheidsbijdragen aan ont-
wikkelingshulp is ongeveer het tienvoudige 
van de giften. Uit deze figuur komt naar 
voren dat veranderingen in overheidsbeste-
dingen aan ontwikkelingssamenwerking 
volgen op veranderingen in geefgedrag. We 
zien de giften van 1995 tot 1997 afnemen, 
waarna de officiële ontwikkelingshulp ook 
licht daalt van 1996 tot 1999. Dan nemen 
giften van 1997 tot 1999 toe, en de officiële 
ontwikkelingshulp ook, van 1999 tot 2000. 
Vervolgens zien we de giften van 1999 tot 
2003 afnemen, waarna de officiële ontwikke-
lingshulp ook afneemt van 2000 tot 2004. In 
2005 zijn de giften incidenteel hoger door de 
tsunami-actie. In de jaren daarna, van 2007 
tot 2011, zien we de giften niet af of toene-
men. De officiële ontwikkelingshulp blijft op 
een gelijk niveau van 2005 tot 2010. Daarna 
is drie jaar bezuinigd. In 2013 zien we de gif-
ten aan internationale hulp weer toenemen. 

In 2014 nemen uitgaven van de overheid aan 
ontwikkelingshulp ook weer toe.

Samenvattend: als het geefgedrag aan 
internationale hulp verandert, zien we de 
hoogte van de overheidsbijdragen met een 
vertraging van een jaar in dezelfde richting 
veranderen. Dit komt waarschijnlijk niet 
doordat het geefgedrag het overheidsbeleid 
beïnvloedt. We denken eerder dat we hier 
een democratisch proces zien: de overheid 
past de uitgaven aan internationale hulp 
aan wanneer de publieke opinie hierom 
vraagt. Dit blijkt wanneer we een tijdreeks 
van de publieke opinie over het belang van 
ontwikkelingssamenwerking in de analyse 
betrokken (zie figuur 17). Deze tijdreeks 
is vanaf 2006 beschikbaar gemaakt door 
Kaleidos Research. Let u op de verschillen 
in de schaal: de paarse lijn voor het geef-
gedrag geeft aan dat giften door huishou-
dens minder dan 1 promille van het bruto 
binnenlands product (BBP) bedragen, terwijl 
de groene lijn voor overheidsuitgaven aan-

Figuur 15: Hoogte van subsidies en geefgedrag aan 
drie goede doelenorganisaties

Figuur 16: Hoogte van ontwikkelingshulp door de overheid en particuliere giften aan internationale hulp  
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nen de Nederlandse bevolking zijn er grote 
verschillen in geefgedrag te zien tussen groe-
pen burgers. Het blijkt dat het geefgedrag in 
deze groepen Nederlanders in heel verschil-
lende richtingen is veranderd. Behalve naar 
religie, onderscheiden we ook naar leeftijd 
en opleidingsniveau. Een bekend gegeven 
is dat ouderen en hoger opgeleiden meer 
geven. Hoe zijn deze verschillen veranderd? 
Om deze vragen te beantwoorden hebben 
we alle data over huishoudens uit Geven in 
Nederland geanalyseerd. Uit deze analyses 
komt het beeld naar voren dat groepen 
Nederlanders die meer dan gemiddeld 
geven, in de loop van de tijd alleen maar 
meer zijn gaan geven, terwijl het geefgedrag 
van de rest heeft stil gestaan of is afgeno-
men. Bij de presentatie van de vorige editie 
van Geven in Nederland hebben we dit 
proces als veerkracht beschreven: een kleine 
groep houdt het geefgedrag in Nederland op 
peil. 

geeft dat de officiële ontwikkelingshulp op 
0,7 procent ligt. De lichtblauwe lijn is het 
percentage dat van mening is dat het budget 
voor ontwikkelingshulp verhoogd moet wor-
den, de rode lijn is het percentage dat vindt 
dat het budget verlaagd moet worden.
De ontwikkelingen laten een continue 
daling zien van het totaalbedrag aan giften 
door huishoudens aan internationale hulp 
als percentage van het BBP. Het percentage 
dat vindt dat het budget verhoogd moet wor-
den neemt af tot 2012, waarna het weer wat 
toeneemt. Nadat de publieke opinie positie-
ver is geworden neemt in 2015 het budget 
toe. We zien ook de giften van huishoudens 
in 2015 weer licht toenemen. 

2. Veranderingen onder de oppervlakte: 
veerkracht in de harde kern

Tot nu toe hebben we het geefgedrag van 
Nederlanders als een geheel bekeken. Bin-

Ouderen geven steeds meer
In figuur 18 kijken we naar verschillende 
leeftijdsgroepen. We zien dat het geefgedrag 
van Nederlanders die zijn geboren vóór 1930 
in de afgelopen twintig jaar sterk is toegeno-
men. In 1995 gaven zij gemiddeld omgere-
kend 250 euro, destijds zo’n 570 gulden. In 
2013 was dat verdrievoudigd tot meer dan 
750 euro. In 2015 ligt het bedrag in deze 
groep op 480 euro, nog altijd een stijging 
met 80%.
Het geefgedrag van de groep geboren tussen 
1931 en 1949 nam met 60% toe van 200 
naar 340 euro. De giften van Nederlanders 
geboren tussen 1950 en 1969 namen toe van 
iets meer dan 100 tot ongeveer 240 euro. De 
groep geboren na 1970 gaf in 1995 nog nau-
welijks, minder dan 20 euro per jaar, maar 
gaf in 2013 negen keer zo veel (180 euro). 
Van 1997 naar 2015 gerekend is de toename 
in deze groep 45%.

Als we de twee jongste leeftijdsgroepen uit 
figuur 18 in drie groepen apart analyseren, 

zien we interessante verschillen (zie figuur 
19). De giften van Nederlanders geboren in 
de jaren vijftig namen in de afgelopen twin-
tig jaar nauwelijks toe, van 135 naar 180 
euro per jaar, terwijl giften door Nederlan-
ders uit de jaren zestig sterk toenamen, van 
75 naar 300 euro. Nederlanders geboren in 
de jaren zeventig haalden degenen geboren 
in de jaren vijftig ook in. 

Alleenstaande vrouwen zijn minder gaan geven
Verschillen in het geefgedrag van mannen 
en vrouwen zijn de afgelopen jaren ook 
sterk veranderd. Het geefgedrag van alleen-
staande mannen fluctueert sterk, terwijl 
dat van vrouwen minder variabel is. Zij zijn 
minder gaan geven in de loop van de tijd, 
zo laat figuur 20 zien. Ter vergelijking is 
ook het geefgedrag van koppels weergege-
ven. Dit lag lager dan dat van alleenstaan-
den, tot 2009. In dat jaar hebben koppels 
zowel alleenstaande mannen als vrouwen 
ingehaald.

Figuur 17: Publieke opinie over het budget voor ontwikkelingssamenwerking, overheidsuitgaven aan inter-
nationale hulp, en giften door huishoudens  

Figuur 18: Jaarlijkse giften van huishoudens voor vier geboortecohorten in euro’s
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Verschillen naar opleidingsniveau nemen toe
In vrijwel alle landen ter wereld blijkt dat 
geefgedrag toeneemt met het opleidings-
niveau. Dit blijkt in Nederland ook het 
geval (zie figuur 21). Nederlanders met een 
HBO- of WO-diploma (de groene lijn) geven 

meer dan Nederlanders met een MBO- of 
HAVO/VWO-diploma (de rode lijn), die op 
hun beurt meer geven dan Nederlanders 
met een LBO-diploma of lager (de blauwe 
lijn). Opmerkelijk is dat de verschillen in 
de afgelopen twintig jaar alleen maar zijn 

toegenomen. De jaarlijkse giften door hoger 
opgeleiden zijn gegroeid van 240 euro in 
1995 naar 350 euro in 2015. De jaarlijkse 
giften van middelbaar opgeleiden namen toe 
van 175 euro in 1995 tot 270 euro in 2003, 
maar daalden daarna tot 190 euro in 2015. 

Giften door lager opgeleide huishoudens 
namen toe van 100 euro in 1995 naar 180 
euro in 2003, waarna een daling inzette tot 
110 euro in 2015.

Figuur 19: Jaarlijkse giften van huishoudens voor drie geboortecohorten in euro’s Figuur 21: Jaarlijkse giften van huishoudens naar opleidingsniveau

Figuur 22: Jaarlijkse giften van huishoudens naar inkomenskwintielFiguur 20: Jaarlijkse giften van huishoudens naar samenstelling van het huishouden
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die stijging heeft de groei van het inkomen 
niet bijgehouden. Sterker nog: het deel van 
het inkomen dat hogere inkomens doneren 
aan goede doelenorganisaties is sinds 2001 
helemaal niet toegenomen. In 2015 ligt het 
percentage van het inkomen dat de hoogste 
20% van de inkomens doneren aan goede 
doelenorganisaties (de bruine lijn) op 0,48%. 
Dit is vrijwel hetzelfde niveau als in 2001.

Figuur 23 laat ook zien dat het percentage 
van het inkomen dat de laagste twee inko-
mensdecielen geven aan goede doelenorga-
nisaties sterk is gedaald sinds 2009. Het ligt 
voor de hand dat dit komt door de economi-
sche crisis. 
De lijnen in figuur 23 laten nog een inte-
ressant patroon zien: de lijnen voor hogere 
inkomens liggen stelselmatig lager dan voor 
de lagere inkomens. Het lijkt misschien 
vreemd, maar het is echt waar: hogere 
inkomens geven een kleiner deel van hun 
inkomen aan goede doelen dan lagere inko-
mens. We zien dit nog duidelijker in figuur 

Inkomensverschillen nemen toe
Een voor de hand liggende gedachte bij de 
toename van de verschillen in figuur 21 is 
dat zij veroorzaakt worden door toenemen-
de inkomensverschillen. Dit blijkt inderdaad 
het geval. De verschillen in het geefgedrag 
tussen hogere en lagere inkomens zijn sinds 
2001 groter geworden, zo laat figuur 22 zien. 
In deze figuur zijn de huishoudens in vijf 
groepen (kwintielen) verdeeld naar de hoog-
te van het inkomen. We zien in 2001 dat de 
20% hoogste inkomens flink meer geven dan 
de rest van de Nederlandse huishoudens. 
Sinds 2009 zijn de verschillen toegenomen, 
omdat de 20% hoogste inkomens meer zijn 
gaan geven, terwijl dit niet het geval is voor 
de andere vier kwintielen. 

Figuur 23 laat echter zien dat de stijging 
van het geefgedrag door hogere inkomens 
minder groot is geweest dan de stijging van 
het inkomen. Hogere-inkomensgroepen zijn 
sinds 2001 weliswaar hogere bedragen gaan 
geven aan goede doelenorganisaties, maar 

24, waarin we alle gegevens over giften uit 
de jaren 2001-2015 hebben gecombineerd en 
de inkomens in decielen (groepen van 10%) 
hebben ingedeeld. 

Het percentage van het inkomen dat huis-
houdens doneren aan goede doelenorganisa-
ties neemt stelselmatig af met de hoogte van 
het inkomen. De 10% huishoudens die de 
laagste inkomens in Nederland verdienen, 
geven 1,16% van het inkomen aan goede 
doelen. Onder de hoogste 10% van de inko-
mens is dat 0,44%. In de Verenigde Staten 
is gesuggereerd dat de daling komt doordat 
lagere inkomens meer aan kerk en levensbe-
schouwing geven (Jencks, 1987; Schervish & 
Havens, 1995). Figuur 24 laat zien dat dit in 
Nederland zeker niet het geval is. We zien 
de rode lijn voor giften aan kerk en levens-
beschouwing als deel van het inkomen ook 
dalen, maar veel minder sterk dan de blau-
we lijn voor de totale giften. Dit betekent dat 
in Nederland de afname van giften als deel 
van het inkomen juist komt doordat lagere 

inkomens vooral giften doen aan andere 
doelen dan kerk en levensbeschouwing. 
Een andere mogelijke verklaring die we 
kunnen uitsluiten, is dat de groep lage inko-
mens vermogende Nederlanders bevat, die 
misschien lage inkomens hebben omdat ze 
van de opbrengst van het vermogen leven. 
Het blijkt namelijk dat juist Nederlanders 
die nauwelijks over vermogen beschikken 
de hoogste bedragen doneren, zo laat figuur 
25 zien. Naarmate het vermogen toeneemt, 
geven Nederlanders een kleiner deel van 
hun vermogen weg aan goede doelen. In de 
box geven we een antwoord op de vraag hoe 
het dan wel komt dat lagere inkomens een 
groter deel van het inkomen doneren. 

Figuur 26 laat zien dat het deel van het inko-
men dat huishoudens aan giften besteden 
het sterkst is gedaald onder de lager opge-
leiden. In 2001 gaven huishoudens met een 
lagere opleiding 0,8% van het inkomen aan 
goede doelen. In 2015 gaven lager opgeleide 
huishoudens nog maar 0,35%. De huishou-

Figuur 23: Jaarlijkse giften van huishoudens als deel van het inkomen naar inkomenskwintiel Figuur 24: Jaarlijkse giften van huishoudens als deel van het inkomen naar inkomensdeciel
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dens met een middelbare school of lagere 
beroepsopleiding gaven 0,52%. De huishou-
dens met een HBO- of WO-opleiding gaven 
0,65%. Het verloop is opvallend: in 2001 
gaven huishoudens uit alle opleidingsgroe-
pen ongeveer 0,8% van hun inkomen per 

jaar aan goede doelenorganisaties. Onder 
alle categorieën Nederlanders hebben goede 
doelenorganisaties steun verloren, maar het 
meest onder lager opgeleiden. De afname 
onder hoger opgeleiden is een stuk kleiner 
geweest. De verschillen in het geefgedrag 

Figuur 25: Jaarlijkse giften van huishoudens als deel van het vermogen naar de hoogte van het vermogen

Figuur 26: Jaarlijkse giften van huishoudens als deel van het inkomen naar opleidingsniveau

Waarom de laagste inkomens relatief meer geven
Er belt iemand aan. Je ziet haar al staan. De overbuurvrouw, met een collec-
tebus. ‘Heeft u iets over voor …?’ Het gebeurt de meeste mensen meerdere 
keren per jaar. En de kans is groot dat je dan ook wat geeft, want het is nogal 
wat, de overbuurvrouw zonder donatie wegsturen. Dat is niet goed voor je 
sociale reputatie en het doet afbreuk aan een beeld dat je misschien wel hebt 
van jezelf, als een vrijgevig persoon. Dus je geeft. En de kans is groot dat je 
een bedrag tussen de 50 cent en 2 euro geeft - als dat ten minste in je porte-
monnee zit -, want dat is wat mensen gemiddeld genomen een ‘gepast’ bedrag 
vinden in deze situatie. Ook in andere ‘geefsituaties’ hebben mensen ideeën 
over wat gepaste bedragen zijn. In het geval van een brief met een acceptgiro 
vinden de meeste mensen dat ze ongeveer 8 euro zouden moeten geven. En in 
het geval van een bankoverschrijving is dat net iets hoger, 10 euro. 

Wanneer mensen besluiten over wat ze willen geven aan een goed doel, dan 
denken ze daarover in absolute bedragen die gepast lijken in de geefsitua-
tie, dus 50 cent tot 2 euro bij een huis-aan-huiscollecte, 8 euro bij een direct 
mailing en 10 euro bij een bankoverschrijving. Mensen ervaren een zoge-
naamde ‘geefstandaard’ voor geven in verschillende geefsituaties. Het voelt 
gewoon heel raar om 50 euro (mocht je dat al in je portemonnee hebben 
zitten) te geven in een huis-aan-huiscollecte. Terwijl 50 euro een heel normaal 
bedrag was om te geven naar aanleiding van de televisieactie voor slachtoffers 
van de tsunami in 2004. 

Vanwege deze geefstandaard geven de meeste mensen over de periode van 
een jaar ongeveer vergelijkbare totaalbedragen aan goede doelen. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, de écht vrijgevigen die hoge bedragen geven, maar de 
meeste mensen geven vooral in reactie op verzoeken om giften. En in reactie 
op de verzoeken geven ze dan het bedrag dat ze denken dat gepast is te geven, 
de geefstandaard. En dit zorgt voor het patroon dat we in figuur 24 zien. 
Omdat huishoudens met een laag inkomen in absolute zin vaak vergelijkba-
re bedragen geven als mensen met een hoger inkomen, geven ze relatief een 
groter deel van hun inkomen weg. Daarom zijn de laagste inkomens relatief 
vrijgeviger.
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betekent dat de hoogste giften in Nederland 
afkomstig zijn van een groep die steeds klei-
ner wordt.

Figuur 28 laat zien dat de toename die we 
in figuur 27 zien, vooral door protestante 
Nederlanders is gerealiseerd. Zij gaven in 
1995 ongeveer 360 euro per jaar. In 2015 is 
dat gestegen naar 675 euro. Het geefgedrag 
van katholieke Nederlanders is ook toege-
nomen, van 120 euro naar 210 euro per jaar. 
Het deel van de Nederlandse bevolking dat 
kerkelijk is, zien we in de afgelopen twintig 
jaar systematisch achteruit gaan. In 1995 zei 
46% van de respondenten niet kerkelijk te 
zijn, in 2016 was dat percentage gestegen 
naar 74%.
Natuurlijk heeft de kerk zelf een belangrijk 
aandeel in het geefgedrag onder actieve 
kerkgangers en protestanten. Figuur 29 
laat zien dat ook wanneer we giften in de 
categorie kerk en levensbeschouwing bui-
ten beschouwing laten, protestanten meer 
geven dan onkerkelijken en dat dit verschil 

naar opleidingsniveau zijn in 2015 daardoor 
een stuk groter dan in 2001.

Kerkelijke Nederlanders zijn veel meer gaan 
geven
Figuur 27 laat zien dat huishoudens die 
actief kerkelijk zijn, meer zijn gaan geven 
in de afgelopen twintig jaar. In 1995 zei 58% 
van onze respondenten zelden of nooit reli-
gieuze diensten te bezoeken. Deze groep gaf 
toen gemiddeld 85 euro. In 2015 was deze 
groep gegroeid naar 77% van de respon-
denten, maar was het geefgedrag nauwe-
lijks hoger geworden, 115 euro. Wekelijkse 
kerkgangers vormden in 1995 nog 23% van 
de steekproef en gaven toen gemiddeld 400 
euro, bijna vijfmaal zoveel als onkerkelijke 
Nederlanders. In 2015 zijn de giften in deze 
groep kerkgangers gestegen naar 1.100 euro, 
bijna tienmaal het bedrag van Nederlan-
ders die zelden of nooit religieuze dien-
sten bezoeken. Tegelijk is het percentage 
dat minstens eenmaal per week religieuze 
diensten bezoekt, afgenomen naar 8,5%. Dit 

bovendien is toegenomen. In 1995 gaven 
protestante Nederlanders 150 euro aan doe-
len buiten de kerk, ongeveer het dubbele 
van wat onkerkelijke Nederlanders gaven. 
In 2015 was die verhouding nog ongeveer 

hetzelfde. Ook blijkt dat katholieke Neder-
landers onkerkelijken hebben ingehaald. 
In 1995 gaven katholieke Nederlanders nog 
minder aan goede doelenorganisaties buiten 
de kerk. Vanaf 1999 liggen de bedragen dicht 

Figuur 27: Jaarlijkse giften van huishoudens naar kerkgang, in euro’s Figuur 28. Jaarlijkse giften van huishoudens naar kerkelijke verbondenheid, in euro’s

Figuur 29: Jaarlijkse giften van huishoudens aan andere doelen dan kerk en levensbeschouwing naar ker-
kelijke verbondenheid, in euro’s 
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Conclusie

Goede doelenorganisaties doen een beroep 
op de vrijgevigheid van Nederlanders. Die 
vrijgevigheid blijkt in de afgelopen twin-
tig jaar stelselmatig te zijn afgenomen. Uit 
metingen van prosociale waarden zoals 
altruïsme en maatschappelijke verantwoor-
delijkheid die we vanaf begin jaren ‘2000 
hebben gedaan, blijkt dat culturele verande-
ringen een belangrijke verklaring zijn voor 
de afgenomen vrijgevigheid. 

Daarnaast blijkt dat veranderingen in de 
samenstelling van de bevolking in Neder-
land een belangrijke factor zijn. De groep 
Nederlanders die gehoor geeft aan ver-
zoeken om giften blijkt steeds kleiner te 
worden. Nederlanders die geboren zijn vóór 
1930, katholiek of protestant zijn, kerkelijk 
actief zijn en vrijwilligerswerk doen zijn vrij-
geviger dan jongere generaties, onkerkelij-
ken en niet-vrijwilligers. De omvang van de 
meeste van deze groepen is vaak afgenomen. 

bij elkaar, maar sinds 2009 blijven onkerke-
lijke Nederlanders achter bij katholieke. 

Vrijwilligers geven steeds meer
We eindigen deze special met een analyse 
van het verband tussen het geven van geld 
en het geven van tijd: vrijwilligerswerk. In 
een van de eerste specials in GIN (Bekkers, 
2001) stond de vraag centraal of het geven 
van geld en tijd ten koste van elkaar gaan of 
elkaar juist versterken. Onze conclusie was 
destijds dat het geven van geld en tijd geen 
concurrerende vormen van vrijwillige inzet 
zijn. Vrijwilligers gaven in 1999 meer geld 
aan goede doelenorganisaties dan niet-vrij-
willigers. Met name gaven vrijwilligers 
meer geld aan het doel waarvoor ze ook als 
vrijwilliger actief zijn, maar ook voor andere 
doelen bleken vrijwilligers meer vrijgevig. 
Figuur 30 laat zien dat het verschil tussen 
de giften van vrijwilligers en niet-vrijwilli-
gers in de afgelopen twintig jaar weinig is 
veranderd. Vrijwilligers geven in de gehele 
periode iets meer dan het dubbele van wat 
niet-vrijwilligers geven. 

De generatie geboren vóór 1930 sterft uit, 
de ontkerkelijking dunt de groep katholieke 
en protestante Nederlanders uit en de groep 
kerkelijk actieve Nederlanders neemt in 
omvang af. 

Er zijn twee ontwikkelingen geweest die de 
negatieve effecten van het kleiner worden 
van deze groepen op de vrijgevigheid heb-
ben afgeremd. Een van deze ontwikkelingen 
is de toename van het opleidingsniveau. 
Hoger opgeleiden geven meer dan lager 
opgeleiden. De groei van de groep hoger 
opgeleiden is echter niet voldoende geweest 
om het geefgedrag op peil te houden. 
De andere ontwikkeling is de veerkracht 
van de kern van maatschappelijk betrokken 
Nederland. Oudere Nederlanders, kerkelij-
ke Nederlanders en met name protestante 
Nederlanders zijn in de afgelopen twintig 
jaar flink meer gaan geven aan goede doe-
lenorganisaties. De toename in deze groepen 
is echter niet voldoende geweest om de afna-
me van het geefgedrag in andere groepen te 
compenseren. 

Deze ontwikkelingen roepen vragen op over 
de toekomst van filantropie in Nederland. 
Het aanbod van giften neemt af. Hoe is de 
manier waarop goede doelenorganisaties 
vragen om steun van het Nederlands publiek 
veranderd? Op basis van de gegevens kun-
nen we zeggen dat de wervingskracht van 
goede doelenorganisaties met traditionele 
manieren van geven afneemt. Het antwoord 
op deze trends moet komen uit de sector 
filantropie zelf. In de inleiding hebben we 
verschillende grondvormen van filantro-
pie besproken. Gezien de afname van de 
bereidheid om onvoorwaardelijk te geven, 
lijkt het voor goede doelenorganisaties een 
verstandige strategie om nieuwe proposities 

te ontwikkelen, waarin filantropie eerder als 
een maatschappelijke investering tegen een 
lager rendement of zelfs met profijt wordt 
gezien.
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Correctie waarde giften door huishoudens, 1997-2005
Bij controle van de gegevens over de waarde van giften door huishoudens is gebleken dat in de eerste vijf 
edities van GIN (1997 tot en met 2005) onjuiste cijfers zijn gebruikt over aantallen huishoudens. In de 
laatste vier edities (2007 tot en met 2013) zijn wel de juiste cijfers gebruikt. Het aantal huishoudens is 
cruciaal voor de generalisatie van de waarde van giften door huishoudens in Nederland. We maken deze 
generalisatie door vermenigvuldiging met de gemiddelde giften van huishoudens zoals gerapporteerd door 
respondenten in de steekproeven van TNS/NIPO. Op basis van de juiste gegevens komen de schattingen in 
de periode 1997-2003 een stuk hoger uit. Voor de periode 2005 gaat het om minieme afwijkingen die ver-
oorzaakt worden doordat CBS de cijfers over aantallen huishoudens heeft gecorrigeerd. 


