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Belangrijkste bevindingen 
 

 

Sociaal burgerschap onder migranten 
 

 83% van de niet-westerse migranten doneert wel eens geld en/of goederen aan 
goededoelenorganisaties in Nederland. Ze doneren gemiddeld € 298 per jaar. 

 Van de onderzochte groepen migranten geven Turkse Nederlanders het vaakst en het 
meest aan organisaties in Nederland. De cijfers zijn echter vertekend door de aardbeving 
van oktober 2011 in Oost-Turkije. 

 Kerk en levensbeschouwing is de sector waar het meeste aan gegeven wordt. Met name 
veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders, die in meerderheid moslim zijn, geven aan 
religie. 

 Ongeveer een derde van de migranten in Nederland doet vrijwilligerswerk. Ze besteden 
daar zo’n 14 uur per maand aan, maar Turkse Nederlanders doen minder uur 
vrijwilligerswerk dan de andere groepen.  

 Ongeveer de helft van alle migranten maakt wel eens direct geld of goederen over aan het 
land van herkomst, meestal giften en meestal aan familieleden. Zulke overboekingen 
hebben een gemiddelde waarde van € 930 per jaar. Turkse Nederlanders doneren het 
meeste aan het land van herkomst, maar ook dit is vertekend door de aardbeving van 
2011. 

 Daarnaast geven migranten jaarlijks gemiddeld € 946 aan familie of vrienden in 
Nederland. Marokkaanse Nederlanders geven het minst vaak aan naasten in Nederland. 

 Ongeveer 71% van de migranten helpt wel eens een naaste, door bijvoorbeeld met het 
huishouden of persoonlijke verzorging. Antilliaanse Nederlanders besteden daar minder 
tijd aan dan andere groepen. Gemiddeld zijn migranten die informele hulp bieden daar 14 
uur per maand aan kwijt. 

 Migranten die aan goededoelenorganisaties in Nederland geven zijn vaak ouder, hebben 
een hoger inkomen, zijn altruïstischer, worden vaker gevraagd om een donatie te doen en 
ervaren meer sociale druk. 

 Migranten die vrijwilligerswerk doen zijn vaak tussen de 31 en 42 jaar, alleenstaand, 
gaan vaker naar de kerk, worden vaker gevraagd om een gift en ervaren een hoge sociale 
druk. 

 Migranten die overdrachten doen aan het land van herkomst zijn vaker gelovig en zijn 
empathischer. 

 Migranten die informele hulp aan naasten bieden zijn vaak jonger dan 62 jaar, hebben 
een middeninkomen, zijn empathisch en ervaren een hoge sociale druk. 

 



 4 

Migranten en autochtonen 
 

 Autochtone Nederlanders geven vaker en meer geld aan goededoelenorganisaties in 
Nederland. Migranten geven vaker en meer goederen. 

 Bij zowel autochtonen als migranten is kerk en levensbeschouwing de sector waar het 
meeste geld heengaat. Meer migranten dan autochtonen geven aan religieuze doelen, 
maar autochtonen die aan religie geven doneren hogere bedragen. 

 Meer autochtonen (38%) dan migranten (33%) doen vrijwilligerswerk. Ook besteden zij 
hier meer tijd aan. 

 Meer autochtonen (55%) dan migranten (41%) geven geld en/of goederen aan familie of 
vrienden in Nederland. Ook geven autochtonen gemiddeld hogere bedragen. Migranten 
sturen daarnaast echter ook geld en/of goederen naar het land van herkomst. 

 Migranten bieden vaker informele hulp aan naasten (71%) dan autochtone Nederlanders 
(62%). Ze besteden daar evenveel tijd aan. 

 

Relaties tussen vormen van sociaal burgerschap 
 

 De meeste mensen houden zich niet bezig met één vorm van sociaal burgerschap, maar 
met meerdere. Dat geldt zowel voor migranten als voor autochtone Nederlanders. 

 Er zijn heel weinig mensen die alleen vrijwilligerswerk doen of alleen informele hulp aan 
naasten bieden. Meestal geven mensen die aan vrijwilligerswerk of informele hulp doen 
ook geld. 

 Er is een groep van 24% van de mensen die zowel geeft als vrijwilligerswerk doet als 
informele hulp aan naasten biedt. Dit zijn ook de mensen die verreweg de hoogste 
bedragen geven aan goededoelenorganisaties in Nederland. 

 Onder migranten is er een grotere groep die zowel geeft als informele hulp aan naasten 
biedt, terwijl het onder autochtone Nederlanders vaker voorkomt dat mensen zowel geven 
als vrijwilligerswerk doen. 

 

Geefnormen 
 

 Geven is niet zo vanzelfsprekend. Bijna een derde van de migranten is het eens met 
stellingen over de sociale druk om te geven. Turkse en Marokkaanse Nederlanders scoren 
hoger op deze stellingen dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Voor autochtonen 
is geven minder vanzelfsprekend dan voor migranten. 
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 Rond geefgedrag bestaan sociale normen. We hebben ideeën over wat goed is om te doen 
en vinden de ene gift beter dan de andere. In een uniek experiment hebben we bekeken 
welke giften mensen wenselijker vinden dan andere giften, en hoe dat verschilt tussen 
bevolkingsgroepen. 

 Migranten vinden geven wenselijker dan autochtone Nederlanders. 
 Een gift van een Marokkaanse donateur wordt gezien als wenselijker dan dezelfde gift 

gegeven door een autochtone of Turkse donateur. 
 Turken, Marokkanen en autochtonen hebben geen voorkeur voor een gift gegeven door 

iemand van hun eigen groep. 
 Zowel autochtonen als migranten vinden giften aan organisaties in Nederland wenselijker 

dan giften aan organisaties in het buitenland. Met name autochtonen vinden een gift naar 
het buitenland minder wenselijk. 

 Giften aan religieuze instellingen worden als minder wenselijk gezien dan giften aan niet-
religieuze doelen. Voor Marokkanen is het echter precies andersom: zij vinden een gift 
aan religie wenselijker. 
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1. Inleiding 
 

 

1.1 Eigen verantwoordelijkheid in een diverse samenleving 
 

De relatie tussen overheid en burger verschuift. De politiek zoekt manieren om de uitgedijde 
verzorgingsstaat in te krimpen, waardoor er meer taken komen te liggen bij maatschappelijke 
organisaties en de mensen zelf. Bestuurders van verschillende politieke kleur roepen om meer 
‘eigen verantwoordelijkheid’. De vier kabinetten van Jan Peter Balkenende kenden een 
communitaristische opvatting van burgerschap, met grote aandacht voor gedeelde waarden. De 
neoliberale kabinetten van Mark Rutte hebben een meer zakelijke burgerschapsconceptie: het is 
niet aan de overheid om het morele voortouw te nemen, mensen weten zelf het beste wat goed is 
voor hen en hun omgeving. In de beleidspraktijk is het ideaal van eigen verantwoordelijkheid 
vormgegeven door bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen, meer of minder in 
samenspraak met lokale overheden en betrokken organisaties. Deze verschuivende 
verantwoordelijkheden zijn zichtbaar op allerlei beleidsterreinen (Veldheer et al. 2012). 

Een bekend voorbeeld is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die werd vormgegeven 
door de kabinetten-Balkenende. De Wmo stelt zorgbehoevenden in staat zelf hun voorzieningen 
in te kopen, waarbij de uitvoering van het beleid in handen ligt van gemeenten. Hiermee trekt de 
rijksoverheid haar handen af van deze taak, in de veronderstelling dat die deels overgenomen 
wordt door mensen die formele (vrijwilligers) of informele (mantelzorg) hulp bieden.  

Het is maar de vraag of burgers bereid zijn te compenseren voor een terugtrekkende overheid. 
Sociologische studies die gebruik maken van internationale enquêtegegevens tonen hooguit 
gemengd bewijs voor zo’n compensatiemechanisme, of laten zien dat burgers juist actiever zijn 
in landen met een royale verzorgingsstaat (Gesthuizen et al. 2008, Salamon & Sokolowski 2001, 
Sokolowski 2012, Van Oorschot & Arts 2005).  

De aandacht voor burgerschap in beleidsdiscussies is de laatste jaren toegenomen door het debat 
rond sociale cohesie, de hervorming van de verzorgingsstaat en de vermeende kloof  tussen 
burger en politiek (Hurenkamp et al. 2011). De claim dat burgers in het gat zouden (moeten) 
springen dat de overheid achterlaat maakt onderzoek naar participatie van burgers uiterst relevant 
en actueel. Daarbij komt dat verschillende migrantengroepen een relatief onontdekte doelgroep 
zijn voor veel maatschappelijke organisaties: in hoeverre doen Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders vrijwilligerswerk, doneren zij geld, of bieden zij 
informele zorg aan hun naasten? Welke groepen onder (niet westerse) migranten doen dat meer 
dan anderen?  
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Etnische diversiteit kan betrokkenheid aardig onder druk zetten. Putnam (2007) liet zien dat 
etnisch diverse Amerikaanse gemeenschappen lagere niveaus kennen van vertrouwen in de 
medemens en in de politiek, en minder mensen die geld of tijd willen investeren in goede doelen. 
Zijn resultaten hadden een grote invloed op het recente debat rond diversiteit en burgerschap. 
Hoewel er in Europa geen bewijs is gevonden dat mensen minder participeren in etnisch meer 
diverse landen (Gesthuizen et al. 2009), vonden onderzoekers van de Dienst Onderzoek en 
Statistiek van de gemeente Amsterdam dat het sociaal vertrouwen afneemt naarmate een buurt 
meer bevolkingsgroepen of een hoger aandeel niet-westerse migranten kent (Oirschot et al. 
2011). Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat het sociaal en politiek vertrouwen 
lager is onder niet-westerse migranten dan onder autochtone Nederlanders (Huijnk & Dagevos 
2012). Deze resultaten baren zorgen voor het burgerschap in divers Nederland, aangezien sociaal 
vertrouwen in belangrijke mate bijdraagt aan participatie (Uslaner 2002).  

Burgerschap is een heet hangijzer in zowel wetenschappelijke- als beleidsdiscussies en er is een 
dringende behoefte aan meer informatie over de participatie van verschillende groepen in een 
diverse samenleving. Nadat FORUM al heeft gepubliceerd over diversiteit in de filantropische 
sector (Carabain 2010) richten we ons nu op het potentieel van migranten en hun kinderen als 
sociale burgers in de Nederlandse samenleving. In oktober 2008 organiseerde de Werkgroep 
Filantropische Studies van de VU een symposium over de ‘vergeten gever’: wat zijn de 
mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om migranten te benaderen als potentiële 
donateurs en vrijwilligers? Dit rapport bouwt hierop voort door een uitgebreid beeld te geven van 
die vergeten gever. We brengen het sociale burgerschap in kaart van de vier grootste niet-
westerse migrantengroepen in Nederland: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders. We vergelijken deze groepen met elkaar en met autochtone Nederlanders. Ook 
kijken we naar de normen die mensen hebben rond het doneren van geld, zodat we weten hoe 
wenselijk geven wordt gevonden en welke gift beter wordt geacht dan een andere. Om vergeten 
gevers, vrijwilligers en helpers te bereiken moeten we meer weten over zijn of haar motieven en 
drempels. 

 

1.2 Sociaal burgerschap 
 

Er zijn verschillende manieren om vormen van burgerschap te onderscheiden. Allereerst is er een 
onderscheid te maken tussen burgerschap als attitude en als gedrag. Volgens een 
communitaristische opvatting is het belangrijk dat mensen in een samenleving een aantal 
gedeelde waarden omarmen. Denkers in deze stroming (bv. Bolkestein 2008, Etzioni 1988) 
menen dat er een aantal universele waarden bestaat dat iedere goede burger behoort te 
onderschrijven. Zo pleit Frits Bolkestein (2008: 17) voor ‘een staatsrechtelijk geheel dat de 
waarden van de liberale democratie (zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en 
vrouw en de leerplicht) laat prevaleren boven gewoontes van migranten die daar haaks op staan’. 
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Ook sociaal en institutioneel vertrouwen zijn voorbeelden van burgerschapsattitudes die 
belangrijk gevonden worden. Goede burgers hebben een zekere mate van vertrouwen in elkaar, 
de politiek en andere instituties. Dit thema staat regelmatig in de aandacht, zeker sinds het 
argument is gemaakt dat het vertrouwen in westerse samenlevingen tanende is (Putnam 2000).  

Naast burgerschap als attitude kunnen we ook kijken naar gedragingen van burgerschap. Een 
goede burger doet mee in de samenleving, en dat kan op verschillende manieren. De focus van 
dit onderzoek ligt op die uitingen van burgerschap: in hoeverre participeren mensen 
daadwerkelijk? We kunnen burgerschapsgedrag verder onderscheiden langs twee dimensies. Ten 
eerste kan gedrag georganiseerd (formeel) zijn, via maatschappelijke organisaties, of 
ongeorganiseerd (informeel), waarbij mensen alleen of samen iets ondernemen zonder een 
vereniging, kerk of stichting. Ten tweede bestaat er politiek burgerschap en niet-politiek 
burgerschap. In het klassieke denken over burgerschap ligt veel nadruk op politieke participatie. 
Zo meenden Almond & Verba (1963) dat in een gezonde politieke cultuur niet iedereen 
voortdurend hoeft te participeren; mensen kunnen ook de politiek amper of slechts op afstand 
volgen. Mensen hebben verschillende rollen in wat Almond & Verba een burgerlijke cultuur 
noemen: een goede burger heeft invloed op beslissingen, maar weet ook politieke besluiten te 
accepteren en een niet-politieke rol aan te nemen. In zo'n burgerlijke cultuur zijn mensen 
welwillend om met anderen samen te werken. Men neemt niet alleen deel in de nationale politiek 
maar ook, en misschien wel vooral, in kleinere maatschappelijke verbanden. De laatste decennia 
is steeds meer aandacht gekomen voor niet-gouvernementele participatie. De prioriteiten van 
mensen zijn verschoven van basisbehoeften naar waarden als zelfontplooiing en autonomie 
(Inglehart 1999) en we verwachten steeds meer van de overheid, die moeite heeft aan alle 
wensen van de samenleving tegemoet te komen (Dalton 2004). In Nederland zijn politieke catch-
allpartijen vervangen door een grote diversiteit aan maatschappelijke organisaties met allerlei 
belangen (Van Doorn 2002).  

 

 Politiek Sociaal 
   
Georganiseerd Stemmen, actief zijn in politieke partij Geven van geld (donaties) en tijd 

(vrijwilligerswerk), lidmaatschappen 
Ongeorganiseerd Demonstreren, petities Remittances, informele giften, 

informele hulp 
   
Tabel 1.1: Voorbeelden van burgerschapsuitingen 

 

Tabel 1.1 toont verschillende voorbeelden van burgerschapsgedragingen, onderverdeeld in 
georganiseerd en niet-georganiseerd, politiek en sociaal. Dit onderzoek analyseert participatie die 
niet direct gericht is op de politiek, een fenomeen dat we sociaal burgerschap noemen. We 
sluiten hiermee aan bij het neotocquevilleaanse denken over burgerschap, met een grote nadruk 
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op kleinere maatschappelijke verbanden (Putnam 1994, 2000, 2007, Hurenkamp et al. 2006, 
2011). Deze stroming bouwt voort op de ideeën van Alexis de Tocqueville (1970 [1840]), die 
vond dat de overheid niet te machtig moet zijn omdat te grote staatsinvloed zeggenschap over de 
leefomgeving van mensen onderdrukt.  

Belangrijke voorbeelden van georganiseerd sociaal burgerschap zijn donaties aan 
goededoelenorganisaties, het doen van vrijwilligerswerk in organisatieverband en het lid zijn van 
maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van ongeorganiseerd sociaal burgerschap zijn 
directe overdrachten aan mensen in het land van herkomst, mantelzorg en andere emotionele, 
fysieke of materiële steun aan familie of vrienden. Geld sturen of brengen naar het land van 
herkomst is zeer gebruikelijk onder migranten. Wij gebruiken hier de term remittances voor, die 
gebruikt wordt voor overdrachten van huishoudens in het land waar men woont naar 
huishoudens in een land waar men niet woont (IMF 2006). Dat kunnen giften zijn, maar ook 
leningen of uitgaven met een zakelijk belang – wij hanteren hier de overkoepelende term 
‘overdrachten’. Deze geldstroom is een bijzondere vorm van internationale hulp en daarmee een 
uiting van sociaal burgerschap. Wat niet wordt meegenomen in dit onderzoek zijn kleinschalige 
private initiatieven zoals buurtbarbecues of iemand die een school bouwt in een 
ontwikkelingsland. Deze kleinschalige initiatieven zijn namelijk moeilijker te kwantificeren; ze 
kennen vaak een onofficiële en incidentele status, en zijn divers in thematiek (Hurenkamp et al. 
2006, Van den Berg et al. 2011, Van den Berg & De Goede 2012). In dit onderzoek analyseren 
we twee georganiseerde en drie ongeorganiseerde vormen van burgerschap waar we goede data 
over hebben: geld geven aan goededoelenorganisaties, vrijwilligerswerk, remittances, informele 
giften aan familie of vrienden in Nederland, en informele hulp aan naasten. Deze vijf uitingen 
zijn voldoende indicatoren voor sociaal burgerschap.  

 

1.3 Eerder onderzoek 
 

Via verschillende wegen weten we al heel wat over sociaal burgerschap van niet-westerse 
migranten in Nederland. Meestal richt het onderzoek zich op een specifieke vorm van 
burgerschap, zoals het geven van geld, vrijwilligerswerk of informele hulp. 

In het onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit wordt sinds enkele jaren het 
geefgedrag van migranten onderzocht. In 2007 gaven Nederlanders van niet-westerse herkomst 
minder aan goededoelenorganisaties dan autochtone Nederlanders. Turken gaven toen de 
grootste bedragen, gevolgd door Surinamers, Antillianen en Marokkanen (Carabain 2009). In 
2009 echter gaven migranten hogere bedragen dan autochtone Nederlanders. Surinamers waren 
toen de grootste gevers, gevolgd door Marokkaanse, Antilliaanse en Turkse Nederlanders 
(Carabain 2011).  
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Migranten geven vaak niet alleen aan organisaties in Nederland, maar ook direct aan hun land 
van herkomst. Ongeveer de helft van de niet-westerse migranten stuurt zulke remittances. In 
2007 gaven Antilliaanse Nederlanders de hoogste bedragen aan het land van herkomst, gevolgd 
door Surinaamse, Turkse en, op grotere afstand, Marokkaanse Nederlanders (Carabain 2009). 

Migranten in Nederland doen minder vaak vrijwilligerswerk (Van Daal 2001, De Graaf 2008) 
maar besteden er iets meer uren aan (De Graaf 2008). Turkse Nederlanders hebben een bloeiend 
verenigingsleven (Van Heelsum 2001) en zijn, meer dan de andere minderheden, in grote mate in 
eigen kring georganiseerd. Als zij betrokken zijn is dat rond de 44% bij organisaties in de eigen 
groep, terwijl dat voor Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders minder dan een 
kwart is (Dekker & De Hart 2009).  

Volgens Klaver et al. (2005) bieden migranten vaker mantelzorg dan autochtonen, en 
Antilliaanse Nederlanders minder dan Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders. Er is 
amper verschil in de tijd die verschillende groepen daaraan besteden. Migranten in Rotterdam 
bieden minder vaak informele hulp dan autochtone Rotterdammers maar besteden daar wel meer 
uren aan (De Graaf 2008).  

 

1.4 Onderzoeksopzet  
 

Dit onderzoek heeft tot doel een zo compleet mogelijk overzicht van, en achtergronden bij, 
sociaal burgerschap onder niet-westerse migranten te bieden. Het gaat verder dan een 
samenvatting van verschillende manieren van participatie. Wat zijn de verschillen tussen 
migranten en autochtone Nederlanders, en tussen de grootste groepen migranten? Zijn het 
dezelfde mensen die geld geven, vrijwilligerswerk doen en informele zorg bieden? Welke sociale 
normen bestaan er in Nederland rond geefgedrag onder en over migranten? Zo bieden we 
handvatten voor betrokkenen bij de filantropische sector om de vergeten gever beter te bereiken. 

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van enquêtegegevens verzameld door TNS Nipo en 
Veldkamp Marktonderzoek BV. De enquêtes maken deel uit van het tweejaarlijkse onderzoek 
Geven in Nederland van de Vrije Universiteit, waarin het geefgedrag van Nederlandse 
huishoudens wordt onderzocht. In Geven in Nederland is al twee keer eerder onderzoek gedaan 
naar het geefgedrag van migranten. Voor donaties, vrijwilligerswerk en informele hulp van 
autochtone Nederlanders is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef volwassen 
Nederlanders (N=1.448), ondervraagd door TNS Nipo. De overige gegevens zijn op identieke 
wijze verzameld door Veldkamp Marktonderzoek onder representatieve steekproeven bestaande 
uit volwassen Turken (N=149), Marokkanen (N=138), Surinamers (N=147), Antillianena 

                                                             
a Respondenten rapporteren hun herkomstland zelf. We gaan er vanuit dat alle eilanden van de Nederlandse Antillen 
tot de Antillen gerekend worden (zie ook de methodologische verantwoording op pagina 51). 
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(N=142) en autochtonen (N=141). Zij werden gevraagd naar het geven aan 
goededoelenorganisaties in Nederland, het geven aan het land van herkomst en het geven aan 
familie of vrienden in Nederland van het huishouden in 2011, alsmede hun individuele 
vrijwilligerswerk en informele hulp in de 12 maanden voorafgaand aan het moment van 
ondervragen. Alle gegevens zijn verzameld in mei en juni 2012. 

In de groep ondervraagden zitten enkele mensen die extreem hoge bedragen zeggen te hebben 
aan giften of overdrachten aan het land van herkomst. We hebben geen enkel gegeven bedrag 
buiten de analyse gelaten, tenzij deze onrealistisch was gezien de achtergrondkenmerken van een 
respondent. Waar een hoog bedrag het gemiddelde zeer sterk beïnvloed is een voetnoot 
ingevoegd. 

Een uitgebreidere bespreking van onder meer steekproeven en uitschieters is te vinden in de 
methodologische verantwoording op pagina 51. 

Voor het classificeren van etnische groepen is uitgegaan van de veelgebruikte definitie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die iemand als allochtoon indeelt als hij/zij zelf, 
zijn/haar moeder of zijn/haar vader in het buitenland is geboren. Als we in dit rapport de vier 
onderzochte minderheden aanduiden gebruiken we zoveel mogelijk de term ‘migranten’, 
waarmee we doelen op migranten en hun kinderen. Ook spreken we van ‘Turkse Nederlanders’, 
‘Marokkaanse Nederlanders’, etc., waarmee we doelen op mensen van buitenlandse herkomst die 
woonachtig zijn in Nederland.  

De groep Turkse Nederlanders bleek gemiddeld vrij hoge bedragen te geven vergeleken met 
onderzoek uit eerdere jaren (Carabain 2009, 2011). Respondenten van de enquête 
beantwoordden vragen over hun giften in 2011 en de giften van Turken zijn vrijwel zeker hoger 
dan in andere jaren door de aardbeving die Oost-Turkije trof in oktober van dat jaar. We 
verwijzen naar dit effect waar de resultaten mogelijk vertekend zijn. 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt allereerst een beschrijving gegeven 
van de verschillende vormen van sociaal burgerschap onder migranten in Nederland, te weten 
giften aan goededoelenorganisaties, vrijwilligerswerk, overdrachten aan het land van herkomst 
(remittances) en informele hulp. Ook bekijken we kenmerken die samenhangen met de sociale 
burger. In hoofdstuk 3 gaan we in op de verschillen tussen migranten en niet-migranten. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de relaties tussen verschillende vormen van participatie 
onderzocht. Hoofdstuk 5 bespreekt een uniek experiment naar de sociale normen die er in 
Nederland leven rond het geefgedrag van migranten en autochtonen. Het rapport sluit af met een 
conclusie, een uitgebreide methodologische verantwoording en een literatuurlijst. 
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2. Sociaal burgerschap onder migranten 
 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het sociale burgerschap onder migranten. Het schetst een 
beeld van de sociale burger dat bruikbaar is om de vergeten gever, vrijwilliger en helper te leren 
kennen. Over welke mensen hebben we het en wat doen ze aan verschillende vormen van 
participatie? We bespreken achtereenvolgens giften aan goededoelenorganisaties in Nederland, 
overdrachten aan het land van herkomst, vrijwilligerswerk en informele hulp. Tot slot schetsen 
we de belangrijkste kenmerken van de sociale burger. 

 

2.1 Giften aan goededoelenorganisaties 
 

In deze paragraaf bespreken we donaties van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders aan goededoelenorganisaties in Nederland. Donaties kunnen gegeven worden in de 
vorm van geld (bijvoorbeeld via collectes of maandelijkse overschrijving) of goederen 
(bijvoorbeeld door kleding in een inzamelingscontainer te doen of meubels aan een organisatie te 
geven).  

Turkse Nederlanders zijn het meest actief in het doneren aan goededoelenorganisaties: 87% van 
hen heeft in 2011 wel eens geld gegeven. Bij de overige bevolkingsgroepen ligt dat percentage 
onder de 80. Ook als het gaat om het doneren van goederen zijn de Turken relatief het meest 
actief. 55% van de Turkse Nederlanders doneert wel eens goederen, gevolgd door de Surinaamse 
(48%), Antilliaanse (44%) en Marokkaanse (37%) Nederlanders.   
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Figuur 2.1: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen doneerde aan goededoelenorganisaties 

 

Vervolgens onderzoeken we de bedragen die mensen geven. We kijken naar het gemiddelde 
onder de donateurs: hoeveel geven de mensen die hebben gedoneerd? Hier blijkt dat Turkse 
Nederlanders verreweg de hoogste bedragen doneren, gemiddeld € 293 per jaarb. Vermoedelijk is 
dit bedrag hoger uitgevallen dan normaal door de eerder genoemde aardbeving die Oost-Turkije 
trof in het najaar van 2011. Surinaamse Nederlanders doneren gemiddeld € 217c, Marokkaanse 
Nederlanders € 167 en Antilliaanse Nederlanders iets minder dan € 175. 

Bij de waarde van de gedoneerde goederen zijn er geen grote verschillen tussen de 
migrantengroepen. Wel geven Turkse Nederlanders ook hier het meeste (gemiddeld € 191 per 
jaar). Surinaamse Nederlanders doneren een waarde van € 168 per jaard, Antilliaanse 
Nederlanders € 156 en Marokkaanse Nederlanders € 140. 

 

                                                             
b  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 4.490. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
onder Turkse Nederlanders € 258. 
c  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 4.616. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
onder Surinaamse Nederlanders € 182. 
d  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 3.500. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
onder Surinaamse Nederlanders € 100. 
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Figuur 2.2: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 doneerden aan goededoelenorganisaties (alleen onder 
de mensen die hebben gegeven) 

 

Aan welke sectoren wordt er gedoneerd? Figuur 2.3 toont de verdeling van de giften per sector. 
We maken onderscheid tussen negen sectoren:  

 Kerk en levensbeschouwing, voor bijvoorbeeld personeelskosten of onderhoud van het 
kerkgebouw of de moskee. 

 Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek, bijvoorbeeld giften aan de 
Nederlandse Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting. 

 Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten, zoals Amnesty 
International, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, Unicef, Plan Nederland, Terre des 
Hommes of de 3FM-actie ‘serious request’. 

 Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming; bijvoorbeeld giften aan Greenpeace, 
Milieudefensie, het Wereldnatuurfonds (WNF) en Dierenbescherming Nederland. 

 Onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld giften aan scholen, universiteiten en 
wetenschappelijke instituten (maar geen ouderbijdragen). 

 Cultuur en kunst, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en dansgezelschappen, musea, 
schouwburgen en culturele fondsen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds. 

 Sport en recreatie, uitgezonderd de normale contributies of bijdragen aan verenigingen. 
 Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland, bijvoorbeeld giften aan het Leger des 

Heils, Nationaal Fonds Kinderhulp en Cliniclowns. 
 Overige doelen. 
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Figuur 2.3: Percentages van het totaal gedoneerde bedrag in geld en goederen aan verschillende sectoren 
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Turken geven beduidend meer aan internationale hulp. Wederom is dit waarschijnlijk te 
verklaren door de grote steun vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland voor de slachtoffers 
van de aardbeving van oktober 2011. Ook doneren Turkse Nederlanders meer dan andere 
migrantengroepen aan onderwijs en onderzoek. 

Het is interessant de percentage gevers en gegeven bedragen uit te splitsen naar giften aan 
religieuze en niet-religieuze doelen. De onderzochte groepen verschillen in hun mate van 
religiositeit. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn in meerderheid moslim, terwijl ongeveer 
de helft van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een christelijk geloof aanhangt. Het is 
bekend dat gelovigen over het algemeen, migrant of niet, vaker en meer geven aan zowel 
religieuze als niet-religieuze doelen (Bekkers & Wiepking 2011a).  

We splitsen de giften op in goede doelen op het gebied van kerk en levensbeschouwing enerzijds 
en overige goede doelen anderzijds. Uiteraard overlappen deze twee; religieuze instellingen 
hebben vaak ook allerlei niet-religieuze projecten en er zijn organisaties in andere sectoren die 
op religieuze leest geschoeid zijn (denk aan een katholieke sportvereniging). Toch geeft deze 
scheiding een mooi inzicht in het geefgedrag van migranten aan verschillende soorten goede 
doelen. 

Figuur 2.4 toont het percentage mensen dat geld en/of goederen doneert aan religieuze en 
seculiere doelen. Niet-religieuze doelen kunnen rekenen op een groter aantal donateurs. Te zien 
is verder dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders vaker geven aan religieuze doelen, terwijl 
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders relatief veel vaker aan seculiere doelen geven. 

 

 
Figuur 2.4: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen doneerde aan religieuze en seculiere 
goededoelenorganisaties 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Totaal 
migranten

%
Religieus

Seculier



 17 

Vervolgens kijken we naar de bedragen die mensen doneren aan religieuze en seculiere doelen. 
Marokkaanse Nederlanders doneren in het algemeen de laagste bedragen, en zij doneren ook het 
minst aan kerk en levensbeschouwing (€ 148). Het is echter opvallend dat er wel veel 
Marokkanen zijn die aan religieuze doelen geven, maar dat zij relatief lage bedragen doneren. 
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders doneren relatief veel aan religie, gemiddeld 
respectievelijk € 245e en € 289.  

Mede door het aardbevingeffect doneren Turkse Nederlanders verreweg de hoogste bedragen aan 
niet-religieuze doelen, gemiddeld € 273. Zij worden gevolgd door de Surinaamse, Antilliaanse en 
Marokkaanse Nederlanders. 

 

 
Figuur 2.5: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 doneerden aan religieuze en seculiere 
goededoelenorganisaties (alleen onder de mensen die hebben gegeven) 

 

Er zijn dus veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders die religieuze doelen steunen. 
Marokkaanse donateurs geven echter relatief lage bedragen aan kerk en levensbeschouwing. Er 
zijn minder Surinaamse en Antilliaanse donateurs aan religie maar degenen die donateur zijn 
geven grote bedragen. 

 

 

                                                             
e Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 5.400. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde dat 
Surinaamse Nederlanders aan religie doneren € 157. 
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2.2 Vrijwilligerswerk 
 

Vrijwilligerswerk in Nederlandse maatschappelijke organisaties is een andere belangrijke 
indicator van sociaal burgerschap. Er zit niet zo veel verschil tussen verschillende groepen in de 
relatieve aantallen vrijwilligers (tabel 2.1). Antilliaanse Nederlanders doen het meest 
vrijwilligerswerk (36%) en Surinaamse Nederlanders het minst (30%), maar de verschillen zijn 
klein. Gemiddeld doet  een derde van de migranten georganiseerd vrijwilligerswerk. 

Er zijn geringe verschillen in de sectoren waarin mensen vrijwilligerswerk doen. Zo zijn 
Marokkaanse Nederlanders relatief weinig actief in gezondheid en cultuur. Turkse Nederlanders 
doen vaker aan bewonersbelangen, organisaties voor allochtonen en de sector ‘milieu, 
natuurbehoud en dierenbescherming’.  Zij doen echter minder vaak vrijwilligerswerk voor 
recreatie- en hobbyverenigingen.  

Vrijwilligers binnen de verschillende etnische minderheden doen globaal dezelfde taken; denk 
aan training of scholing, onderhoudsklusjes, adviseren, of bestuurstaken. Turkse en Antilliaanse 
vrijwilligers zijn vaker betrokken bij campagnevoeren, vergeleken met Marokkaanse en 
Surinaamse vrijwilligers. 

Turkse vrijwilligers besteden gemiddeld het minste tijd aan de vrijwillige activiteiten. Onder de 
Turkse vrijwilligers is het gemiddeld aantal uur vrijwilligerswerk 7,7 per maand, bij de andere 
migrantengroepen ligt dat gemiddelde boven de 15 uur. Marokkaanse vrijwilligers besteden 
gemiddeld 16,8 uur per maand aan vrijwillige activiteiten, Surinaamse Nederlanders 17,5 uur en 
Antilliaanse Nederlanders 15,2 uur. 
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 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Totaal 
migranten 

      
Vrijwilligerswerk 35 32 30 36 33 
      
Sport 8 9 7 9 8 
Scholen/volwasseneneducatie 9 9 6 6 8 
Religie en levensovertuiging 9 8 5 6 7 
Gezondheid 7 2 4 5 5 
Opbouwwerk, club- en 
buurthuiswerk 

3 5 2 5 4 

Buurtvereniging en 
belangenbehartiging, woningbouw- 
of huurdersvereniging 

6 3 3 2 4 

Organisatie voor allochtonen 6 3 1 3 3 
Sociale hulpverlening, rechtshulp, 
reclassering en slachtofferhulp 

4 2 3 3 3 

Kunst en cultuur 4 0 2 3 2  
Ontwikkelingshulp, 
ontwikkelingssamenwerking, 
vluchtelingenwerk en 
mensenrechten  

2 2 2 2 2  

Milieu, natuurbehoud en 
dierenbescherming 

5 1 1 0 2  

Recreatie, hobby 0 2 2 3 2  
Vakbond, beroepsorganisatie 0 1 2 2 1 
Politiek 1 2 0 1 1 
Overig 3 1 4 3 3 
      
Tabel 2.1: Percentage respondenten dat in 2011 actief is geweest als vrijwilliger bij een organisatie 

 

2.3 Remittances 
 

Giften worden niet alleen gedaan aan goededoelenorganisaties, transacties kunnen ook direct 
naar andere mensen gaan. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden, kennissen of goede doelen zijn 
in het land van herkomst. Wat deze directe overdrachten bijzonder maakt is, ten eerste, dat ze 
vaak naar familie of bekenden gaan in plaats van giften aan goededoelenorganisaties en, ten 
tweede, dat er soms een tegenprestatie wordt verwacht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een lening 
aan een neef in het buitenland, of een zakelijke investering in een nieuw restaurant. 

Onder migrantengroepen maken deze remittances een belangrijk deel uit van het totale 
geefgedrag. Volgens sommige schattingen is het bedrag dat aan remittances vanuit westerse 
landen naar ontwikkelingslanden wordt gestuurd hoger dan zowel ontwikkelingshulp van 
overheden als filantropische giften van particulieren (Center for Global Prosperity 2012). 
Recentelijk schatte De Nederlandse Bank dat Nederlandse migranten in totaal zo’n € 8 miljard 
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per jaar naar hun thuisland sturen, veelal zelf ter plekke gepind of gebracht (Kosse & Vermeulen 
2013). 

Ook uit onze gegevens blijkt de populariteit van remittances: ongeveer de helft van alle 
onderzochte migranten geeft geld en/of goederen aan het land van herkomst. Marokkaanse 
(63%) en Turkse (58%) Nederlanders geven vaker aan het land van herkomst dan de andere 
groepen, Antilliaanse Nederlanders (28%) geven het minst vaak. 

 

 

Figuur 2.6: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen overdroeg aan het land van herkomst 

 

Dan kijken we naar de bedragen die migranten overdragen aan het land van herkomst. We zien 
hoogstwaarschijnlijk weer een effect van de aardbeving in Turkije: Turkse Nederlanders geven 
verreweg het meeste geld aan het land van herkomst, gemiddeld € 1146. Ze gaven gemiddeld € 
1219f aan geld en goederen samen. Marokkaanse Nederlanders geven gemiddeld € 696 aan 
geldelijke remittances en een totaal van € 1148g aan geld en goederen samen. Surinaamse 
Nederlanders geven gemiddeld € 724 in geld en goederen aan het land van herkomst en 
Antilliaanse Nederlanders gemiddeld € 396. 

 

                                                             
f Deze gemiddelden wordt sterk beïnvloed door een bedrag van € 11.300. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde dat 
Turkse Nederlanders in geld doneren € 810, en het gemiddelde in geld en goederen samen € 897. 
g Deze gemiddelden wordt sterk beïnvloed door een bedrag van € 110.499. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
dat Marokkaanse Nederlanders in geld doneren € 676, in goederen € 429, en het gemiddelde in geld en goederen 
samen € 841. 
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Figuur 2.7: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 overdroegen aan het land van herkomst (alleen onder 
de mensen die hebben gegeven) 

 

Mensen kunnen geld overmaken naar iemand in het buitenland, goederen opsturen of zelf iets 
meebrengen wanneer ze op bezoek gaan in hun land van herkomst. Verreweg het grootste deel 
van de overdrachten aan het land van herkomst, zo’n 83% van het totaal, gaat naar familieleden. 
3% van de totale overdrachten gaan naar vrienden of kennissen, en 8% naar een goed doel in het 
land van herkomst. 

 

 

Figuur 2.8: Percentages van de totale gedoneerde remittances in geld en goederen aan verschillende ontvangers 
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Remittances kunnen giften zijn, leningen of uitgaven met een zakelijk belang. Verreweg het 
grootste deel van de overdrachten aan het land van herkomst zijn giften. Gemiddeld is 89% van 
de overdrachten een gift waarbij geen tegenprestatie wordt verlangd. Marokkaanse Nederlanders 
die remittances geven doen dat vaker in de vorm van een gift dan de andere groepen, en minder 
vaak met een zakelijk belang. 

Het is duidelijk dat remittances een belangrijk onderdeel vormen van het sociale burgerschap 
onder migranten in Nederland. Migrantenhuishoudens sturen honderden euro’s per jaar naar 
mensen in het land van herkomst.  

 

2.4 Informele giften 
 

Naast remittances, overdrachten naar het land van herkomst, kunnen mensen ook hun familie, 
vrienden, kennissen of buren binnen Nederland ondersteunen met geld of goederen. Denk aan 
ouders die hun uitwonende kinderen financieel ondersteunen of meubels cadeau doen. Het gaat 
hier alleen om giften, niet om leningen. 

In figuur 2.9 zien we het percentage respondenten dat geld of goederen geeft aan iemand in 
Nederland. Opvallend is dat binnen Nederland meer mensen goederen dan geld weggeven aan 
familie of vrienden. Marokkaanse Nederlanders geven het minst vaak aan naasten: een derde van 
de Marokkanen doet aan informele giften.  

Meer mensen geven vaker goederen dan geld, maar in geld worden wel de hoogste bedragen 
gegeven (figuur 2.10). Een uitzondering vormen de Antilliaanse Nederlanders, die gemiddeld 
evenveel aan goederen en aan geld gevenh. Jaarlijks geven migranten gemiddeld € 946i aan 
familie of vrienden in Nederland. 

 

 

                                                             
h Het gemiddelde dat Antilliaanse Nederlanders aan goederen doneren wordt sterk beïnvloed door een hoog 
bedragen van € 15.150. Zonder deze uitschieter is dit gemiddelde € 306. 
i Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door enkele hoge bedragen van meer dan € 10.000. Zonder deze uitbijters is 
het gemiddelde dat migranten in geld en goederen doneren € 552. 
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Figuur 2.9: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen gaf aan familie, vrienden, kennissen of buren 
in Nederland 

 

 

Figuur 2.10: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 gaven aan familie, vrienden, kennissen of buren in 
Nederland (alleen onder de mensen die hebben gegeven) 
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Migranten sturen dus niet alleen grote bedragen naar het land van herkomst, ze geven ook veel 
aan naasten in Nederland. Het overgrote deel (90% van het totale bedrag) gaat naar familieleden, 
en bijna de helft gaat naar kinderen die niet meer thuis wonen (figuur 2.11).  

 

 

Figuur 2.11: Percentages van de totale gegeven informele giften in geld en goederen aan verschillende ontvangers 

 

2.5 Informele hulp 
 

Informele hulp is fysieke of mentale hulp in ongeorganiseerd verband, tijd die je besteed om 
anderen te helpen zonder dat er een vereniging of andere maatschappelijke organisatie bij komt 
kijken. We onderzoeken hier informele hulp aan naasten. 

Een meerderheid van de migranten in Nederland helpt wel eens een naaste door bijvoorbeeld op 
te passen, zaken te regelen of emotionele steun te bieden. Van de Marokkaanse Nederlanders 
biedt 75% wel eens informele hulp, van de Surinaamse Nederlanders 74%, van de Turkse 
Nederlanders 71% en van de Antilliaanse Nederlanders 67%.  

De verschillen in het relatieve aantal informele helpers is niet groot. Wel zijn er duidelijke 
verschillen in de soort informele hulp die de groepen leveren. Zo helpen Marokkaanse en Turkse 
Nederlanders vaker iemand in het huishouden of bij de verzorging van kinderen dan Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders. Ook begeleiden deze twee groepen vaker iemand bij het bezoeken 
van bijvoorbeeld familie, artsen of winkels. Surinaamse Nederlanders bieden vaker hulp bij 
persoonlijke verzorging, zoals baden, douchen en aankleden. Antilliaanse Nederlanders bieden 
relatief weinig verpleegkundige hulp. 

Ook verschilt het per bevolkingsgroep wie er geholpen wordt. Turkse Nederlanders bieden vaker 
hulp aan (schoon)ouders of (schoon)grootouders, terwijl Marokkaanse Nederlanders vaker 
broers, zussen of andere familieleden helpen.  
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Verder besteden Antilliaanse Nederlanders het minste tijd aan informele hulp. Antillianen die 
informele hulp bieden besteden daar gemiddeld zo’n 10 uur per maand. Onder de andere groepen 
besteden informele helpers meer dan 14 uur. 

 

2.6 Wie is de sociale burger? 
 

Wie zijn nu die mensen die geven aan organisaties, aan het land van herkomst en aan bekenden 
in Nederland? Welke mensen doen vrijwilligerswerk en bieden informele hulp? Tabel 2.2 op 
pagina 27 toont hoe verschillende kenmerken samenhangen met donaties, vrijwilligerswerk, 
remittances, informele giften en informele hulp aan naasten. Het laat zien welke eigenschappen 
meer of minder voorkomen onder mensen die deze uitingen van sociaal burgerschap vertonen. 

Antilliaanse Nederlanders doneren minder vaak aan goededoelenorganisaties, wat deels 
verklaard wordt door het feit dat deze groep minder sociale druk ervaart om te geven. Sociale 
druk komt vanuit de omgeving: als veel mensen om je heen geven goed vinden, voel je zelf een 
druk om ook meer te geven. Antilliaanse Nederlanders ervaren minder sociale druk, waardoor ze 
minder geven. Hoofdstuk 5 (vanaf pagina 41) gaat hier verder op in. Vrouwen geven vaker dan 
mannen omdat de vrouwen in de steekproef hoger opgeleid zijn; het is bekend dat 
hoogopgeleiden vaker geven (Bekkers & Wiepking 2011a). Bovendien blijken vrouwen sterker 
ontwikkelde gevoelens van altruïsme en empathie te hebben. Dit is in lijn met eerder onderzoek 
(De Wit & Bekkers 2012). Donateurs wonen meestal buiten de vier grote steden. Verder doneren 
hoogopgeleiden vaker aan goededoelenorganisaties in Nederland, wat verklaard wordt door hun 
sterker ontwikkelde prosociale waarden en de hogere sociale druk vanuit de omgeving.  

Er zijn relatief veel vrijwilligers onder de groep tussen de 31 en 42 jaar en, daarmee 
samenhangend, onder mensen die hbo of wo hebben afgerond. Dit heeft te maken met een 
hogere sociale druk die deze mensen voelen om zich in te zetten: in de sociale omgeving van 
hoogopgeleiden is het vanzelfsprekender om te geven of vrijwilligerswerk te doen, waardoor zij 
meer druk voelen en vaker vrijwilliger zijn. Verder gaan vrijwilligers vaker naar het gebedshuis, 
hebben zij meer vertrouwen in goededoelenorganisaties, en worden vaker gevraagd om te 
doneren. 

Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders geven minder vaak aan het land van herkomst, wat in 
grote mate samenhangt met het feit dat zij minder religieus zijn dan Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders. Uit eerder onderzoek in de filantopiewetenschap weten we dat religie sterk 
samenhangt met geefgedrag van zowel autochtonen als migranten, bijvoorbeeld omdat gelovigen 
sterk ontwikkelde prosociale waarden en een hechter sociaal netwerk hebben (Bekkers & 
Wiepking 2011a). In onze analyse blijkt religie ook samen te hangen met remittances: zowel 
moslims, christenen als andere gelovigen geven vaak aan het land van herkomst. Verder blijken 
vrouwen vaker remittances te geven. Net als bij het geven aan organisaties in Nederland is dit uit 
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te leggen door hun sterker ontwikkelde prosociale waarden. Mensen die aan het land van 
herkomst geven zijn vaak tussen de 51 en 62 jaar oud (dit zijn ook vaker gelovigen) en hebben 
meer kinderen in huis. Tenslotte zijn mensen die aan het land van herkomst geven over het 
algemeen empathischer dan mensen die dat niet doen. 

Vrouwen en mensen buiten de grote steden steunen vaker een familielid of kennis met een gift. 
Ook mensen met een partner doen vaker zulke informele giften, omdat stellen een betere 
economische positie hebben. Er bestaat een samenhang tussen prosociale waarden en informele 
giften: mensen die zulke giften doen zijn over het algemeen altruïstischer, empathischer en 
hebben meer vertrouwen in goededoelenorganisaties. Verder worden informele gevers vaker 
gevraagd om een donatie. 

Vrouwen bieden vaker informele hulp aan naasten. Wederom heeft dit voor een deel te maken 
met hun empathische gevoelens. Oudere mensen, boven de 62, doen flink minder aan informele 
hulp. Waarschijnlijk zijn zij fysiek en mentaal minder goed in staat om hulp te verlenen. Mensen 
met een partner geven vaker informele hulp. Hoogopgeleiden doen vaker aan informele hulp 
omdat zij meer sociale druk ervaren. Verder hebben informele helpers vaak een middeninkomen 
en hebben zij meer vertrouwen in goededoelenorganisaties dan mensen die geen informele hulp 
aan naasten bieden. 

Zo komen we meer te weten over de vergeten gever, vrijwilliger en helper. Het is bekend dat 
geloof en opleiding sterk samenhangen met verschillende burgerschapsuitingen (Bekkers 2004, 
Bekkers & Wiepking 2011a), maar hoogopgeleiden zijn minder vaak gelovig. Beide groepen 
ervaren een hogere sociale druk om te geven. In onze analyse zien we dat hoogopgeleiden 
relatief vaak doneren aan goededoelenorganisaties, vaker vrijwilligerswerk doen en vaker 
informele hulp bieden, terwijl gelovigen vaker remittances geven.  

Mensen geven aan organisaties in Nederland als ze voldoende inkomen hebben, vanwege hun 
prosociale waarden en als hun sociale omgeving hen daartoe uitnodigt. Ze gaan vrijwilligerswerk 
doen vanwege hun netwerk. Mensen die direct aan het land van herkomst geven zijn relatief vaak 
gelovig. Informele giften hangen sterk samen met economische positie en prosociale waarden. 
En mensen bieden informele hulp vooral uit empathie en als anderen in hun omgeving het 
waarderen. De sociale omgeving is heel belangrijk voor de twee georganiseerde vormen van 
sociaal burgerschap (geven aan goededoelenorganisaties en vrijwilligerswerk). Dit biedt kansen 
voor maatschappelijke organisaties, die sociale netwerken kunnen inzetten om migranten 
actiever te benaderen.   
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 Formele 
giften 

Vrijwilligers- 
werk 

Remittances Informele 
giften 

Informele 
hulp  

Land van herkomst: Turkije      
Marokko    (-)  
Suriname   (-)   
Antillen (-)  -   
Man      
Vrouw (+)  (+) (+) (+) 
Geboren na 1980      
1971-1980 (+) +   - 
1961-1970    (-)  
1951-1960 +  (+)   
Voor 1951     - 
Woonplaats:buiten de grote steden      
Vier grote steden -   (-)  
Geen partner      
Partner (+) -  (+) (+) 
Aantal kinderen in huishouden   (+)   
Opleiding: basis      
mbo/havo/vwo (+)   (+) (+) 
hbo/wo (+) (+)  (+) (+) 
Geen betaald werk      
Betaald werk (+)     
Inkomen: eerste kwintiel      
Tweede kwintiel (+)    + 
Derde kwintiel +    + 
Vierde kwintiel    (+) (+) 
Vijfde kwintiel +   (+)  
Huurhuis      
Eigen huis   (-)   
Religie: niet gelovig      
Islamitisch   +   
Christelijk   +   
Andere religie   + + (+) 
Frequentie van kerkgang (+) +    
Altruïstische waarden +   +  
Empathie (+)  + (+) + 
Vertrouwen in goededoelenorganisaties (+) (+)  +  
Aantal verzoeken om giften + +  +  
Sociale druk + +   + 
Dit zijn de versimpelde resultaten van logistische regressiemodellen. Referentiecategorieën zijn schuingedrukt. De variabelen zijn 
blok voor blok aan de modellen toegevoegd, beginnend met land van herkomst en eindigend met de sociale druk. Zo kunnen we 
zien of een verband dat we aanvankelijk vinden, verklaard wordt door variabelen die later worden toegevoegd. Bv: over het 
algemeen geven vrouwen vaker aan organisaties in Nederland, maar dit verband verdwijnt als we rekening houden met 
verschillende kenmerken van het vrouw-zijn. 
+ positief verband; - negatief verband; 
(+) positief verband, dat in een later model verdwijnt; (-) negatief verband, dat in een later model verdwijnt. 
 

Tabel 2.2: Kenmerken van migranten die geven aan organisaties in Nederland, vrijwilligerswerk doen, remittances 
sturen, informele giften doen of informele hulp bieden 
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3. Migranten en autochtonen 
 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillen in sociaal burgerschap tussen migranten en niet-
migranten. Hoe verhoudt de participatie van migranten zich ten opzichte van die van autochtone 
Nederlanders? 

 

3.1 Giften aan goededoelenorganisaties 
 

Autochtone Nederlanders geven vaker geldgiften aan goededoelenorganisaties dan migranten. In 
een jaar geeft bijna 85% van de autochtonen een monetaire gift aan een organisatie, tegenover 
79% onder migranten. Giften in de vorm van goederen worden juist vaker gegeven door 
migranten. 46% van hen doneert wel eens goederen, tegenover 38% van de autochtonen. 

 

 
Figuur 3.1: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen doneerde aan goededoelenorganisaties 

 

Als we kijken naar de donaties van de mensen die wel eens geven, zien we geen groot verschil 
tussen geldelijke giften van autochtone Nederlanders en migranten. Er is wel een flink verschil in 
de waarde van goederen die beide groepen doneren. Migranten doneren goederen met een 
gemiddelde waarde van € 167 per jaar, terwijl autochtonen gemiddeld € 111 aan goederen geven. 
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Autochtone Nederlanders maken dus gemiddeld meer geld over aan goededoelenorganisaties in 
Nederland, maar migranten doneren een hogere waarde aan goederen. Tussen de verschillende 
migrantengroepen zit wel variatie, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien. Zo doneerden Turkse 
Nederlanders in 2011 meer geld dan autochtonen.  

 

 
Figuur 3.2: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 doneerden aan goededoelenorganisaties (alleen onder 
de mensen die hebben gegeven) 

 

Vervolgens kijken we naar de sectoren waaraan gegeven wordt. Autochtone Nederlanders 
doneren vooral meer aan doelen op het gebied van gezondheid en milieu, natuurbehoud en 
dierenbescherming. Migranten doneren meer dan autochtonen aan sport en recreatiej. 

                                                             
j Het gemiddelde gegeven bedrag onder migranten die doneren aan sport en recreatie wijkt sterk af van onderzoek 
uit voorgaande jaren: in 2011 was de gemiddelde gift aan deze sector € 84, terwijl het in 2007 en 2009 rond de € 35 
lag. Het is onduidelijk of deze toename reëel is en hoe zij verklaard kan worden.  
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Figuur 3.3: Percentages van het totaal gedoneerde bedrag in geld en goederen aan verschillende sectoren (alleen 
onder de mensen die hebben gegeven) 

 

Migranten zijn in grotere mate religieus dan autochtonen: iets minder dan een derde van de 
autochtone respondenten gelooft, tegenover tweederde van de respondenten uit een 
migrantengroep. Toch maakt het bedrag dat aan kerk en levensbeschouwing gegeven wordt een 
even groot deel uit van de totale giften van zowel migranten als autochtonen. Dat valt te 
verklaren als we kijken naar hoe veel mensen aan religieuze doelen geven, en hoeveel zij 
gemiddeld doneren. 
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Figuur 3.4 toont de percentages respondenten die geven aan kerk en levensbeschouwing, en de 
percentages die geven aan andere doelen. We zien dat er meer migranten (45%) dan autochtonen 
(32%) zijn die aan religieuze goededoelenorganisaties geven. Migranten doneren ook vaker 
goederen aan seculiere doelen. Als we echter naar geld en goederen samen kijken, zien we dat 
meer autochtonen aan niet-kerkelijke doelen geven. 

 

 

Figuur 3.4: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen doneerde aan religieuze en seculiere 
goededoelenorganisaties 

 

Bij de gegeven bedragen zien we een iets ander patroon. Migranten en autochtone Nederlanders 
doneren ongeveer evenveel aan seculiere doelen, ook al geven migranten een hogere waarde aan 
goederen en autochtonen hogere geldgiften. Bij de religieuze doelen verschillen de gemiddelde 
giften echter flink van elkaar: migranten doneren gemiddeld € 222 aan religieuze doelen, terwijl 
autochtonen gemiddeld € 330k doneren. 

Er zijn dus meer migranten die aan religie doneren, maar gemiddeld doneren deze mensen lagere 
bedragen. Autochtonen doneren vaker aan seculiere doelen. 

 

                                                             
k  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 12.000. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde dat 
autochtone Nederlanders aan religieuze doelen doneren € 310. 
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Figuur 3.5: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 doneerden aan religieuze en seculiere 
goededoelenorganisaties (alleen onder de mensen die hebben gegeven) 

 

 

3.2 Vrijwilligerswerk 
 

Autochtone Nederlanders doen vaker vrijwilligerswerk (tabel 3.1). Van de autochtonen doet 38% 
vrijwillige activiteiten, tegenover 33% van de migranten.  

Er zijn enkele verschillen in het vrijwilligerswerk per sector. Autochtone Nederlanders zijn 
actiever in sport en recreatie. Dat is opvallend, aangezien migranten juist meer geld doneren aan 
organisaties in deze sector. Migranten zijn actiever op het gebied van educatie. Het is niet 
verwonderlijk dat autochtonen minder vrijwilligerswerk doen voor organisaties die opkomen 
voor de belangen van allochtonen. Organisaties voor allochtonen worden niet gespecificeerd in 
de vragenlijst maar we denken hierbij bijvoorbeeld aan zelforganisaties die opkomen voor de 
maatschappelijke belangen van de etnische achterban. Tot slot zeggen autochtone Nederlanders 
vaker actief te zijn in de categorie ‘overig’.  

Autochtone Nederlanders en migranten doen ongeveer dezelfde taken als vrijwilliger. Gemiddeld 
hebben autochtonen vaker een bestuurlijke functie. Onder autochtone vrijwilligers heeft 29% een 
bestuurlijke taak, tegenover 16% van de vrijwilligers onder migranten. Verder doen autochtone 
vrijwilligers vaker administratieve taken, maar geven ze minder vaak persoonlijk advies en doen 
ze minder vaak aan training of scholing. Er lijkt dus een ‘glazen plafond’ te zijn binnen 
vrijwillige organisaties die voorkomt dat een evenredig deel migranten in besturen terechtkomt. 
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Autochtone vrijwilligers besteden gemiddeld meer tijd aan vrijwilligerswerk. Autochtone 
vrijwilligers zijn gemiddeld 23 uur per maand kwijt, vrijwilligers uit migrantengroepen besteden 
er gemiddeld 14 uur per maand aan.  

 

 Migranten Autochtonen 
   
Vrijwilligerswerk 33 38 
   
Sport 8 12 
Scholen/volwasseneneducatie 8 5 
Religie en levensovertuiging 7 7 
Gezondheid 5 5 
Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk 4 3 
Buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw- of 
huurdersvereniging 

4 4 

Organisatie voor allochtonen 3 0 
Sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering en 
slachtofferhulp 

3 2 

Kunst en cultuur 2  3 
Ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, 
vluchtelingenwerk en mensenrechten  

2  2 

Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming 2  2 
Recreatie, hobby 2  5 
Vakbond, beroepsorganisatie 1 1 
Politiek 1 2 
Overig 3 8 
   
Tabel 3.1: Percentage respondenten dat in 2011 actief is geweest als vrijwilliger bij een organisatie 

 

3.3 Informele giften 
 

Vervolgens kijken we naar de informele giften die mensen geven aan familie, vrienden of 
kennissen. Los van wat naar het buitenland gaat, vergelijken we hier migranten en niet-
migranten in de steun die ze verlenen aan mensen in Nederland. 

Autochtonen geven vaker steun aan mensen binnen Nederland (figuur 3.6): 55% doet zulke 
giften in geld en/of goederen, tegenover 41% van de migranten iemand in Nederland. Zowel 
autochtone Nederlanders als migranten geven vaker goederen dan geld aan naasten in Nederland. 
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Figuur 3.6: Percentage respondenten dat in 2011 geld en/of goederen overdroeg aan familie, vrienden, kennissen of 
buren in Nederland 

 

Autochtone Nederlanders geven ook hogere bedragen aan naasten (figuur 3.7). Autochtonen 
geven gemiddeld € 574 aan goederen en € 1486 aan geld, voor migranten is dit respectievelijk € 
315 en € 631l. Waar migranten dus veel geld naar het land van herkomst sturen, wat hier niet is 
weergegeven, geven autochtone Nederlanders veel aan familie en vrienden in Nederland. Het 
gemiddelde bedrag waarmee autochtonen hun naasten steunen is flink hoger dan dat van 
migranten, ook als we remittances zouden meetellen. 

                                                             
l Deze gemiddelden worden sterk beïnvloed door enkele grote giften van meer dan € 10.000. Zonder deze uitbijters 
is het gemiddelde dat autochtonen aan goederen geven € 394 en aan geld € 907. Voor migranten is het dan € 252 aan 
goederen en € 549 aan geld. 
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Figuur 3.7: Gemiddelde bedragen die respondenten in 2011 overdroegen aan familie, vrienden, kennissen of buren 
in Nederland (alleen onder de mensen die hebben gegeven). 

 

Vervolgens kijken we wie de ontvangers zijn van informele giften binnen Nederland. Uit figuur 
3.8 blijkt dat autochtone Nederlanders vooral veel geven aan kinderen die het huis uit zijn (79% 
van het totale gegeven bedrag). Ook bij migranten zijn uitwonende kinderen grote ontvangers 
(47%) maar bij hen is het deel dat naar (groot)ouders en andere familieleden gaat groter. 

 

  

Figuur 3.8: Percentages van de totale gedoneerde geld en goederen aan verschillende ontvangers in Nederland 
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3.4 Informele hulp 
 

Als het gaat om informele hulp zijn migranten actiever dan autochtone Nederlanders. 71% van 
de migranten doet wel eens iets voor een naaste, tegenover 62% van de autochtonen. 

Het gaat om allerlei informele klusjes. Migranten helpen vaker iemand in het huishouden, bij de 
verzorging van kinderen, bij persoonlijke verzorging, bij zaken en administratie, bij het brengen 
van bezoekjes, bij emotionele problemen of bij verpleegkundige problemen.  

Er zijn duidelijke verschillen als het gaat om degene die geholpen wordt. Autochtone 
Nederlanders die informele hulp bieden, doen dat vaker aan uitwonende (schoon)kinderen of aan 
vrienden, buren of bekenden. Migranten die informele hulp bieden, doen dat meer aan 
(schoon)ouders of (schoon)grootouders, broers en zussen, of aan andere familieleden. 

Er is weinig verschil tussen het aantal uur dat migranten en autochtone Nederlanders besteden 
aan informele hulp aan naasten. Als mensen informele hulp bieden, besteden ze daar gemiddeld 
15 uur aan. 
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4. Relaties tussen vormen van sociaal burgerschap 
 

 

In dit hoofdstuk bekijken we de overlap tussen verschillende vormen van sociaal burgerschap: in 
hoeverre zetten mensen zich op verschillende manieren in voor de samenleving? 

 

4.1 Migranten 
 

Als we kijken naar de overlap tussen verschillende vormen van sociaal burgerschap zien we dat 
een meerderheid van de migranten op meerdere fronten participeert. De bovenste helft van figuur 
4.1 (pagina 38) toont de percentages migranten die op één, twee, of drie manieren actief zijn: 
geven aan goededoelenorganisaties in Nederland, vrijwilligerswerk en/of informele hulp aan 
naasten. We gebruiken hier het geven aan organisaties als indicator van donateurschap; directe 
overdrachten aan het land van herkomst en informele giften zijn niet meegerekend. 

De figuur laat zien dat 17% alleen doneert aan organisaties in Nederland, terwijl 38% zowel 
geeft als informele hulp verleent en 4% zowel geeft als vrijwilligerswerk doet. Het is opvallend 
dat er maar weinig mensen zijn die alleen vrijwilligerswerk doen of informele hulp bieden. De 
meeste mensen die vrijwilligerswerk of informele hulp doen, doneren daarnaast ook aan 
goededoelenorganisaties. Het geven van tijd is een grotere investering dan het geven van geld, en 
mensen die tijd inruimen om anderen te helpen doen al gauw ook de kleinere moeite om geld te 
doneren. Verder zien we dat 7% op geen enkel hier onderzocht front participeert. Er is een groep 
van 24% van de migranten die zowel geeft als vrijwilligerswerk doet en informele hulp verleent. 

Mensen die meerdere vormen van sociaal burgerschap tot uitdrukking brengen doneren over het 
algemeen meer geld dan mensen die alleen geld geven. De mensen die alle drie de vormen van 
burgerschap doen geven met afstand de hoogste bedragen aan organisaties in Nederland, 
gemiddeld € 465m.  

Er is dus een groep sociale burgers, bestaande uit iets minder dan een kwart van de migranten, 
die op minstens drie terreinen participeert. Wie zijn deze mensen? Allereerst zitten in deze groep 
mensen van alle vier de onderzochte bevolkingsgroepen. Mensen die drie vormen van sociaal 
burgerschap vertonen zijn vaker hoogopgeleid, zijn vaker religieus en gaan vaker naar de kerk, 
moskee of tempel. Deze mensen hebben niet per se een hoger inkomen maar bezitten wel relatief 

                                                             
m  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 8.116. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
onder mensen die zowel doneren als vrijwilligerswerk doen en informele hulp bieden € 418. 
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vaak een eigen huis, wat een indicatie is van vermogen. Tenslotte worden mensen in deze groep 
vaker gevraagd om een donatie en ervaren zij een hogere sociale druk om te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Percentages respondenten die op één of meerdere manieren actief zijn en gemiddelde bijdrage per 
groep 
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4.2 Autochtonen 
 

Eenzelfde exercitie kunnen we ondernemen voor autochtonen die geven aan 
goededoelenorganisaties in Nederland, actief zijn als vrijwilliger of hun naasten helpen.  

De figuur voor autochtonen laat min of meer hetzelfde patroon zien als bij de migranten. 19% 
van de autochtone Nederlanders doneert alleen aan goededoelenorganisaties, 31% doet daarnaast 
ook nog informele hulp en 12% doneert en doet vrijwilligerswerk. Ook hier zien we dat het 
geven van tijd (vrijwilligerswerk en informele hulp aan naasten) in de meeste gevallen 
samengaat met het geven van geld. 6% participeert niet, en de groep mensen die alle drie de 
burgerschapsuitingen vertonen wordt gevormd door 24% van het totaal. 

Ook autochtone Nederlanders die alleen geld geven doneren minder hoge bedragen dan 
autochtonen die ook nog vrijwilligerswerk doen of informele hulp biedenn. Verreweg de hoogste 
bedragen worden gedoneerd door de mensen die op alle drie de fronten actief zijn: € 445o.  

Wie zijn de autochtonen die drie vormen van sociaal burgerschap tot uitdrukking brengen? In de 
groep die zowel geven als vrijwilligerswerk doen als informele hulp bieden zitten relatief veel 
vrouwen en hoogopgeleiden. Ouderen gaan vaker naar de kerk en kerkgangers zijn vaker actief, 
dus de leeftijd in deze groep ligt vrij hoog. Verder hebben deze mensen sterker ontwikkelde 
altruïstische waarden, krijgen ze vaker een verzoek om een donatie te doen en ervaren ze een 
hogere sociale druk vanuit hun omgeving om te doneren. 

 

4.3 Overeenkomsten en verschillen 
 

De meeste sociale burgers zetten zich op meer dan één manier in voor de samenleving. Er zijn 
maar weinig mensen die alleen vrijwilligerswerk doen of alleen informele hulp bieden; meestal 
doneren ze daarnaast ook geld aan goededoelenorganisaties.  

De overlap tussen verschillende vormen van sociaal burgerschap is ongeveer hetzelfde voor 
migranten en autochtonen. Een verschil zit in de mensen die zowel geven als op een andere 
manier actief zijn. Onder migranten is er een grotere groep die zowel geeft als informele hulp 
biedt (38%, tegenover 31% bij autochtonen), terwijl het onder autochtone Nederlanders vaker 
voorkomt dat mensen zowel geven als vrijwilligerswerk doen (12%, tegenover 4% bij 

                                                             
n  Het gemiddelde onder mensen die geven en informele hulp bieden wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 
14.750. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde in deze groep € 211. 
o  Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een grote gift van € 9.425. Zonder deze uitbijter is het gemiddelde 
onder mensen die zowel doneren als vrijwilligerswerk doen en informele hulp bieden € 426. 
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migranten). Dit is in lijn met wat we in hoofdstuk 3 zagen: er zijn meer autochtone Nederlanders 
die vrijwilligerswerk doen, maar meer migranten die informele hulp aan naasten bieden. 
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5. Geefnormen 
 

 

Dit hoofdstuk richt zich op de sociale normen die leven over het geefgedrag van en door 
migranten en autochtonen. Hoe wenselijk is geven in verschillende herkomstgroeperingen? Hoe 
beoordelen Nederlanders giften van verschillende groepen? Denken mensen positiever over 
giften van leden van hun eigen groep dan over giften vanuit andere groepen? Welke giften zijn 
beter dan andere? Deze ‘geefnormen’ schetsen een beeld van welke giften wenselijker zijn dan 
andere, volgens autochtonen en migranten. Voor fondsenwerving is het uiterst relevant om te 
weten in welke situaties giften positiever worden gewaardeerd, om het potentiële geefgedrag in 
kaart te brengen. 

Het hoofdstuk begint met een theoretische introductie van het begrip ‘sociale normen’. 
Vervolgens bespreken we de sociale druk die mensen ervaren vanuit hun omgeving. Na een 
introductie van de methode die gehanteerd is om geefnormen te meten, bespreken we de 
resultaten. 

 

5.1 Sociale normen 
 

We spreken in het publieke debat vaak van ‘normen en waarden’. Waarden zijn algemene 
principes of idealen die mensen belijden en nastreven. Normen zijn de concrete gedragsregels die 
bijdragen aan het realiseren van die idealen. Ook rond burgerschap bestaan sociale normen, een 
set van verwachtingen van de rol van mensen in het politieke speelveld. Deze verwachtingen 
rond burgerschap zijn in de loop der tijd sterk veranderd. In antwoord op constateringen van een 
dalende participatie (Putnam 2000) beargumenteert Dalton (2008) dat sociale normen zijn 
verschoven van burgerplichten naar betrokken burgerschap. De belangrijkste uitingen van goed 
burgerschap zijn niet langer de wet gehoorzamen en stemmen, maar steeds meer onafhankelijke 
meningsvorming, mensen helpen die het minder hebben en actief zijn in maatschappelijke 
organisaties. 

De filantropiewetenschap onderzoekt waarden die samenhangen met vrijgevigheid, zoals 
altruïsme of het principe dat je voor anderen moet zorgen. Hier richten we ons echter op de 
normen die geefgedrag kunnen verklaren. Geven aan goede doelen is een vorm van prosociaal 
gedrag dat vaker wordt vertoond als mensen sterker het idee hebben dat hun omgeving dat 
gedrag positief waardeert. De ideeën die mensen hebben over het gedrag dat positief wordt 
gewaardeerd in hun omgeving worden sociale normen genoemd. 
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Eerder onderzoek laat zien dat geefgedrag afhankelijk is van de omgeving. Zo geven mensen 
omdat ze hun reputatie hoog willen houden (Bekkers & Wiepking 2011b) of omdat ze geneigd 
zijn het gedrag van anderen te imiteren (Cialdini 1984). Sociale normen worden afgedwongen 
door beloningen of bestraffingen. Beloningen zijn bijvoorbeeld positieve opmerkingen over 
giften van anderen, of bewondering voor bekende Nederlanders die zich inzetten voor het goede 
doel. Bestraffingen zijn afkeuringen van het nalaten van geefgedrag, bijvoorbeeld door iemand 
een ‘krent’ of een ‘egoïst’ te noemen. 

Sociale normen kunnen ook morele standaarden worden die mensen aan zichzelf opleggen. De 
reacties die mensen verwachten van anderen wanneer ze zich houden aan een norm of juist die 
norm overtreden worden dan de richtlijn voor het eigen gedrag.  

De geefnorm kan in specifieke situaties heel duidelijk een bepaald bedrag zijn. Dit bedrag wordt 
in de literatuur ook wel de geefstandaard genoemd (Wiepking & Heijnen 2011). In collectes 
bijvoorbeeld is het de norm om kleingeld te geven. Voor giften per acceptgiro – die 
tegenwoordig steeds minder gebruikelijk zijn – gold een hogere norm. In de Tsunami-actie na 
Kerst 2004 was de geefnorm voor giften per bank of giro €25.  

Dit soort normen kunnen verschillen per bevolkingsgroep. Groepen in de samenleving hebben in 
meer of mindere mate eigen waarden, taal, rituelen en gewoonten waardoor ze zich 
onderscheiden. Bovendien is het de vraag hoe die groepen naar elkaar kijken en in hoeverre er 
een voorkeur is voor geefgedrag vanuit de eigen groep.  

De literatuur maakt onderscheid tussen een norm over wat normaal is om te doen (wat anderen 
doen) en een norm over wat goed is om te doen (wat anderen zouden moeten doen)(Cialdini et 
al. 1991). Wij meten hier de laatste vorm: welke giften zijn beter dan andere? 

 

5.2 Sociale druk om te geven 
 

Allereerst kijken we naar de sociale druk die mensen ervaren of aan anderen opleggen. In figuur 
5.1 zien we het percentage respondenten dat ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ antwoordt op 
drie stellingen over normen rond geefgedrag. Van de migranten in Nederland is geven het meest 
vanzelfsprekend voor Turken en Marokkanen. Turkse Nederlanders scoren het hoogst op de 
stellingen dat iedereen aan goede doelen moet geven en dat mensen in de omgeving het 
vanzelfsprekend vinden om te doneren. Marokkaanse Nederlanders ervaren de meeste 
waardering uit de sociale omgeving (38%). Voor Antilliaanse Nederlanders is geven het minst 
vanzelfsprekend: zij scoren op alle stellingen het laagst van alle migrantengroepen. 

Autochtone Nederlanders scoren op alle stellingen lager dan migranten. 25% van de autochtonen 
vindt dat iedereen aan goede doelen moet geven, 26% zegt dat mensen in de omgeving het 
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waarderen als ze aan goede doelen geven, en slechts 8% zegt dat veel mensen het waarderen als 
ze meer aan goede doelen geven. 

 

 

Figuur 5.1: Percentage respondenten dat instemt met stellingen over sociale druk 

 

5.3 Het meten van normen 
 

Er is nauwelijks onderzoek dat de veronderstelling dat geefgedrag positief wordt gewaardeerd 
empirisch heeft beproefd. In het meest recente rapport van Geven in Nederland (Schuyt et al. 
2013) is een hoofdstuk verschenen dat een breed beeld geeft van geefnormen in Nederland. 
Hieruit blijkt onder meer dat autochtone Nederlanders donaties aan gezondheidsinstellingen 
wenselijker vinden dan even hoge donaties aan religieuze instellingen, en donaties gegeven door 
mensen met een hogere sociaaleconomische status wenselijker dan dezelfde donaties gegeven 
door kappers/kapsters of verpleegkundigen. 

Hier richten we ons specifiek op geefnormen in verschillende etnische groepen, en geefnormen 
over etnische groepen. We brengen de normen rond geefgedrag in kaart met een vrij onbekende 
onderzoeksmethode: het vignettenexperiment, ook wel scenariostudie genoemd. Deze methode is 
bij uitstek geschikt om de variabiliteit in sociale normen in kaart te brengen. We leggen de 
methode eerst kort uit voordat we de resultaten presenteren. 
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De logica van het vignettenexperiment is dat respondenten verschillende situaties (‘vignetten’) 
beoordelen, die systematisch van elkaar verschillen. In de vragenlijsten van Geven in Nederland 
hebben we respondenten verschillende beschrijvingen van giften voorgelegd. Een voorbeeld: 
‘Een Marokkaanse Nederlander geeft €50 aan een religieuze instelling waar hij/zij lid van is in 
Marokko’. Vervolgens was de vraag: ‘Hoe waardeert u deze gift?’, waarbij de respondenten 
konden antwoorden op een schaal van 1 (‘Zeer onwenselijk’) tot 10 (‘Zeer wenselijk’).  

De giften die de respondenten hebben beoordeeld verschillen op vijf kenmerken, waarvan we er 
hier drie gebruiken: (1) de herkomst van de gever (Marokkaans, Turks of autochtoon); (2) de 
sector waaraan gegeven wordt (een religieuze instelling, een gezondheidsinstelling, een 
ontwikkelingsorganisatie of een museum); (3) de bestemming van het geld (voor Marokkanen en 
Turken het land van herkomst of Nederland, voor een autochtone donor Marokko, Turkije of 
Nederland). Een vignet bestaat uit een combinatie van willekeurig gekozen elementen op deze 
kenmerken. Elke respondent kreeg zeven verschillende giften te beoordelen. 

Een scenariostudie is een goede manier om onderzoek naar normen te doen, omdat normen 
situatie-afhankelijk kunnen zijn. In de vignetten kunnen we de omstandigheden van een norm 
zelf vormgeven (Jasso & Opp 1997). Zo kunnen we valide conclusies trekken over de invloed 
van herkomst, sector en bestemmingsland op het oordeel over een gift. 

Het vignettenexperiment heeft als voordeel dat we zeker kunnen zijn dat de verschillen in 
beoordelingen van situaties het gevolg zijn van de verschillen in de situaties die we de 
respondenten voorleggen. We verdelen mensen op basis van toeval in groepen, en laten die 
groepen andere situaties beoordelen. Een voordeel van een dergelijk quasi-experiment is dat het 
mogelijk is om meerdere verklaringen en hun onderlinge relaties te testen (Mutz 2011).  

 

5.4 Geefnormen in Nederland 
 

In deze paragraaf beschrijven we de resultaten van het vignettenexperiment. We bekijken telkens 
welk percentage respondenten een gift beoordeelt met een 7 of hoger op de schaal van 0 tot 10, 
waarbij 0 staat voor ‘zeer onwenselijk’ en 10 voor ‘zeer wenselijk’.  

 

Migranten vinden geven wenselijker 
 
Allereerst kijken we naar de algemene wenselijkheid van giften binnen etnische groepen. Een 
groter deel van de migranten vindt giften zeer wenselijk. Van de migranten noemt 60% giften 
zeer wenselijk, tegenover 55% van de autochtone Nederlanders. Tussen de verschillende 
migrantengroepen zit geen verschil in de mate waarin giften wenselijk worden gevonden. 
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Vervolgens bekijken we hoe respondenten oordelen over giften afkomstig van een Marokkaan, 
een Turk of een autochtoon. Giften afkomstig van Marokkaanse donateurs worden gezien als de 
meest wenselijke, giften afkomstig van Turkse donateurs als de minst wenselijke. 62% van de 
respondenten vindt giften van een Marokkaan zeer wenselijk, gevolgd door giften van een 
autochtoon (59%) en Turken (57%). 

Figuur 5.2 laat het percentage respondenten zien dat een gift van verschillende (fictieve) 
donateurs als zeer wenselijk beoordeelt. Migranten oordelen positiever over giften van zowel 
Marokkaanse, Turkse en autochtone donateurs.  

Er is dus een behoorlijke meerderheid van de migranten die geven wenselijk vindt – een grotere 
groep dan onder autochtonen. Onder migranten heerst niet alleen een zwaardere sociale druk, 
ook hun waardering voor geefgedrag is hoger. 

 

 

Figuur 5.2: Percentage respondenten dat een donatie van een Marokkaanse, Turkse of autochtone gever zeer 
wenselijk vindt 

 

 

Geen voorkeur voor gift vanuit eigen groep 
 
Vervolgens kijken we of een gift van iemand uit de eigen groep als wenselijker wordt beoordeeld 
dan een gift van iemand buiten de eigen groep. Zien Turkse Nederlanders een gift van een 
Turkse donateur als wenselijker dan een gift van een Marokkaanse of autochtone donateur? 
Vinden Marokkanen een gift van een Marokkaanse donateur wenselijker, en autochtonen een gift 
van een autochtone donateur? 
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Het percentage respondenten dat giften als zeer wenselijk beoordeelt is ongeveer even groot voor 
gevers met dezelfde herkomst als voor gevers met een andere herkomst. Turkse, Marokkaanse en 
autochtone respondenten hebben geen voorkeur voor giften van respectievelijk Turkse, 
Marokkaanse en autochtone gevers (figuur 5.3). 

 

 

Figuur 5.3: Percentage respondenten dat een donatie van een gever met dezelfde of een andere herkomst zeer 
wenselijk vindt 

 

Liever een gift binnen Nederland 
 
Giften kunnen gegeven worden aan goededoelenorganisaties in Nederland of in het buitenland. 
Respondenten vinden giften aan een organisatie in Nederland wenselijker dan giften aan een 
organisatie in het buitenland: 62% vindt een gift binnen Nederland zeer wenselijk, 57% vindt een 
gift naar het buitenland zeer wenselijk. 

Het zijn vooral de giften naar het buitenland die wenselijker worden beoordeeld door migranten 
dan door autochtone Nederlanders. Slechts 46% van de autochtone Nederlanders beoordeelt 
giften naar het buitenland als zeer wenselijk, tegenover 59% van de migranten. Van de 
migrantengroepen staan Antillianen het minst positief tegenover giften aan het buitenland: 54% 
van hen vindt zo’n gift zeer wenselijk.  

Het is opvallend dat ook migranten, terwijl zij gemiddeld honderden euro’s per jaar aan 
remittances versturen (zie hoofdstuk 2), een voorkeur hebben voor giften binnen Nederland. Er 
liggen duidelijk kansen voor Nederlandse organisaties om actiever donateurs te werven onder 
migrantengroepen. 
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Figuur 5.4: Percentage respondenten dat een donatie naar Nederland of naar het buitenland zeer wenselijk vindt 

 

Giften aan religie minder wenselijk, behalve onder Marokkanen 
 
In het algemeen worden giften aan religie als minder wenselijk beschouwd dan giften aan 
seculiere goede doelen (ontwikkelingsorganisaties, gezondheidsinstellingen of musea). 
Gemiddeld worden giften aan religieuze goede doelen door 53% beoordeeld als zeer wenselijk, 
terwijl giften aan seculiere doelen door 62% als zeer wenselijk worden gezien.  

Dat geldt echter niet voor Marokkaanse Nederlanders. Zij vinden een gift aan een religieuze 
instellingen wenselijker dan dezelfde gift aan een ander goed doel. Vergeleken met de andere 
groepen vinden veel Marokkaanse Nederlanders (66%) giften aan religie zeer wenselijk, en 
vinden weinig Marokkaanse Nederlanders (58%) giften aan seculiere doelen zeer wenselijk 
(figuur 5.5). 

In het algemeen zouden goededoelenorganisaties met een religieuze signatuur de nadruk kunnen 
leggen op de doelen die zij nastreven, zoals internationale hulp, gezondheid of cultuur, in plaats 
van op hun religieuze achtergrond. Het is opvallend dat de migrantengroepen die overwegend 
islamitisch zijn, Turken en Marokkanen, niet hetzelfde denken over religieuze giften. Verzoeken 
om donaties aan kerk, moskee of tempel maken meer kans bij Marokkaanse dan bij Turkse 
Nederlanders.  
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Figuur 5.5: Percentage respondenten dat een donatie aan religieuze goede doelen of aan seculiere goede doelen 
(ontwikkelingsorganisatie, gezondheidsinstelling of museum) zeer wenselijk vindt 
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6. Conclusies 
 

 

Dit rapport geeft een uitgebreid beeld van burgerschap onder groepen migranten in Nederland. 
Het brengt in kaart wat er aan sociaal burgerschap wordt gedaan en wat het potentieel is voor de 
filantropische sector. Het schetst een beeld van de vergeten gever, de vergeten vrijwilliger en de 
vergeten helper, mensen die steeds belangrijker worden in een tijd waarin beleidsmakers 
suggereren dat mensen bezuinigingen van de overheid (moeten) compenseren.  

Migranten zijn al zeer sociale burgers: 93% geeft aan goededoelenorganisaties in Nederland, 
doet vrijwilligerswerk of biedt informele hulp aan naasten. Migranten participeren vooral via 
niet-georganiseerde wegen. Autochtone Nederlanders doneren vaker en meer geld aan 
goededoelenorganisaties en doen meer vrijwilligerswerk dan migranten, maar daar staat 
tegenover dat migranten vaker en meer goederen doneren en vaker informele hulp bieden. 
Bovendien sturen migranten veel geld en goederen direct naar het land van herkomst, veelal naar 
de eigen familie. Het sociaal burgerschap van migranten vindt haar weg vooral via informele 
kanalen. 

De resultaten in dit rapport schetsen twee belangrijke uitdagingen voor maatschappelijke 
organisaties in Nederland. Ten eerste ligt er een kans in het verzilveren van de positieve houding 
van migranten tegenover filantropische giften. Migranten vinden geven wenselijker dan 
autochtone Nederlanders. Er heersen sterke geefnormen, waardoor de sociale druk om te doneren 
hoger is. Toch geven migranten minder vaak en minder hoge bedragen aan 
goededoelenorganisaties in Nederland. Deze paradox wordt deels verklaard doordat migranten 
niet alleen binnen Nederland geven, maar daarnaast veel geld en/of goederen direct naar het land 
van herkomst sturen. Aan het geven van deze remittances liggen deels andere mechanismen ten 
grondslag dan aan het geven aan organisaties in Nederland. Remittances hangen vooral heel sterk 
samen met geloof: zowel moslims, christenen als mensen van een andere religieuze gezindte 
sturen vaker geld en/of goederen naar het thuisland. Daarentegen geven mensen aan organisaties 
in Nederland door hun altruïstische waarden, omdat ze gevraagd worden om donaties, en omdat 
ze veel sociale druk ervaren vanuit hun sociale omgeving. Dit biedt kansen voor 
goededoelenorganisaties in Nederland. Migranten zijn bereid te geven en doen dat deels aan 
mensen in het land van herkomst. Tegelijkertijd vinden ze giften aan organisaties in het 
buitenland minder wenselijk dan giften aan een Nederlandse organisatie. Als organisaties in 
Nederland actiever zijn in het benaderen van migranten zouden ze wellicht een groter deel van 
de geefcapaciteit kunnen verzilveren.  

Een tweede kans voor maatschappelijke organisaties in Nederland ligt in het organiseren van de 
vrijwillige inzet. Migranten bieden heel veel informele hulp aan naasten, maar lopen achter als 
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het gaat om vrijwilligerswerk in organisatieverband. We wisten al dat de filantropische sector 
benedengemiddeld divers is (Carabain 2010), en uit dit rapport blijkt dat migranten 
ondervertegenwoordigd zijn in bestuurlijke vrijwilligersfuncties. Netwerken zouden beter 
ingezet kunnen worden om migranten de vrijwillige sector in te trekken.  

Het rapport roept ook vragen op. Allereerst is er de intrigerende rol die sociale druk speelt. Als 
mensen meer druk voelen vanuit hun omgeving zullen ze eerder doneren aan 
goededoelenorganisaties, vrijwilligerswerk doen of informele hulp bieden. Maar waar komt die 
sociale druk vandaan? Er is een hogere sociale druk onder religieuze maar ook onder 
hoogopgeleide mensen, terwijl hoogopgeleiden juist minder vaak geloven. Ook het verband 
tussen religie en remittances is interessant. Mensen die remittances geven zijn vaker gelovig dan 
mensen die dat niet doen, maar hoe ligt de causaliteit? Het zou kunnen dat gelovigen sterkere 
prosociale waarden hebben, vaker gevraagd worden of meer geven om hun reputatie, zoals 
eerder onderzoek suggereert (Bekkers & Wiepking 2011a). Een andere vraag betreft de 
participatie van migranten in de sector sport en recreatie. Migranten doneren meer aan sport dan 
autochtonen, maar doen minder vrijwilligerswerk in deze sector. Wat is hier de verklaring voor? 
Tenslotte leveren de resultaten rond de geefnormen fascinerende vragen op. Waarom hebben 
migranten sterkere geefnormen dan autochtone Nederlanders? Waarom staan Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders positiever tegenover geven dan andere groepen?  

We hebben niet direct antwoorden op al deze vragen, maar met de gegevens die we hebben is het 
mogelijk goed onderzoek te doen om causale relaties te testen. Vooralsnog bieden de resultaten 
in dit rapport hoop. Migranten zijn betrokken sociale burgers, hetzij vaak op niet-traditionele 
manieren waarbij persoonlijke relaties een belangrijke rol spelen. Het is aan maatschappelijke 
organisaties om deze gevers, vrijwilligers en helpers vaker en beter te vinden. 

 



 51 

Methodologische verantwoording 
 

 

Steekproef 
 

Omdat we niet de gehele populatie volwassen Nederlanders kunnen ondervragen, gebruiken we 
steekproeven. Deze zijn representatief voor de bevolking als geheel gezien demografische 
kenmerken als geslacht, leeftijd en woonplaats. In dit rapport maken we gebruik van twee 
enquêtes met identieke variabelen. 

De meeste gegevens zijn verzameld door Veldkamp Marktonderzoek BV, een zusterorganisatie 
van TNS Nipo. Er zijn zoveel mogelijk respondenten benaderd via computergestuurde 
vragenlijsten (CAWI). Om het steekproefdesign aan te vullen is er een aanvullende groep 
respondenten benaderd via face-to-facegesprekken (CAPI). Het veldwerk vond plaats in mei en 
juni 2012. Alle respondenten zijn 18 jaar of ouder, en een voorwaarde was dat zij voldoende 
Nederlands spraken om de vragenlijst te kunnen begrijpen.  

In de vragenlijst wordt gevraagd naar het land van herkomst van de respondent en zijn/haar 
vader en moeder. Zo worden migranten onderscheiden van autochtone Nederlanders. De 
antwoordcategorie voor de Nederlandse Antillen is simpelweg ‘Antillen’ en het is aan de 
respondent om dat in te vullen. We gaan er vanuit dat alle eilanden van de Nederlandse Antillen 
hiertoe behoren. 

In deze steekproef bleken de cijfers over geefgedrag en vrijwilligerswerk onder autochtone 
Nederlanders flink te verschillen van wat we weten uit andere Geven in Nederland-onderzoeken. 
Het geefgedrag en vrijwilligerswerk van autochtonen in de data van Veldkamp Marktonderzoek 
ligt significant hoger dan in de dataset van TNS Nipo, die gebruikt wordt voor Geven in 
Nederland 2013 (Schuyt et al. 2013). TNS Nipo heeft, ook in mei en juni 2012, data verzameld 
onder Nederlandse huishoudens. Beide onderzoeksbureaus maken voor de computergestuurde 
vragenlijsten gebruik van hetzelfde panel aan mogelijke respondenten en mogelijk heeft hier een 
selectie-effect opgetreden: mensen die geven en vrijwilligerswerk belangrijk vinden zullen 
sneller deelnemen aan een onderzoek over geefgedrag. Het effect van zo’n vertekening is groter 
bij een kleine dataset. Omdat de steekproef van TNS Nipo groter is hebben we deze gebruikt 
voor de gegevens van autochtonen in de hoofdstukken 3 en 4 met uitzondering van paragraaf 3.3, 
omdat TNS Nipo niet heeft gevraagd naar informele giften. De cijfers over geefgedrag en 
vrijwilligerswerk van migranten komen redelijk overeen met wat we weten uit eerder onderzoek 
(Carabain 2009, 2011), dus we hebben geen reden om aan te nemen dat deze gegevens vertekend 
zijn. Bovendien is een groot deel van de migranten ondervraagd via face-to-faceenquêtes, waarin 
de respons over het algemeen hoger is en de kans op een selectie-effect kleiner.  
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Ook de data uit het experiment over geefnormen verschilde flink tussen de steekproeven van 
TNS Nipo en Veldkamp Marktonderzoek. Hier speelt echter iets anders: waar de vragenlijst van 
Veldkamp een ‘weet niet/geen antwoord’-optie aanbood, heeft TNS Nipo alle respondenten een 
score laten invullen. Een vermoedelijk gevolg hiervan is een zeer hoog aantal scores in het 
midden van de 0 tot 10-schaal in de TNS-data, ingevuld door mensen die niet zo goed wisten wat 
te antwoorden. De experimentele data uit de twee steekproeven zijn hiermee niet te vergelijken, 
dus voor hoofdstuk 5 hebben we de gegevens van Veldkamp Marktonderzoek gebruikt. 

Voor de steekproef van TNS Nipo zijn ook mensen uitgenodigd die eerder hebben deelgenomen 
aan een onderzoek over Geefcultuur in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (N=1.013). Deze groep bleek hogere bedragen te geven dan respondenten uit de 
groep respondenten die eerder deelnamen aan Geven in Nederland. De verklaring bleek te vinden 
in selectieve uitval tussen het Geefcultuur-onderzoek en Geven in Nederland: van de 
Geefcultuur-respondenten deden mensen die een positieve houding hebben tegenover geven 
sneller mee met Geven in Nederland. Om de generalisaties representatief te houden voor de 
Nederlandse bevolking als geheel zijn de respondenten uit het Geefcultuur-onderzoek buiten de 
analyse gelaten.  

 

Uitbijters en weging 
 

Resultaten van kwantitatief onderzoek kunnen vertekenen door extreem lage of hoge waarden, 
zogenaamde uitbijters. Hierbij zijn twee vragen te stellen: (1) is de waarde een reële waarde en  
(2) beïnvloedt de waarde de resultaten niet te veel? In de gegevens van geefgedrag in dit 
onderzoek zitten geen uitschieters naar beneden (je kunt immers niet minder dan 0 euro doneren) 
maar wel enkele extreem hoge bedragen.  

Er zijn vier mensen die zeer hoge giften aan goededoelenorganisaties noteerden (geld en 
goederen samen) van € 7.180, € 8.116, € 9.425 en € 14.750. Eén bedrag is, gezien de 
achtergrondkenmerken van de respondent, zeer onrealistisch. De andere drie bedragen zijn zeer 
extreme gevallen gezien de verdeling van totale giften in de totale steekproef. Ze zijn echter niet 
onmogelijk en we hebben geen reden ze uit de analyse te laten. Waar ze de resultaten sterk 
beïnvloeden hebben we dit in een voetnoot vermeld.  

Ook in de opgegeven overdrachten van het land van herkomst zaten uitbijters. Zeven 
respondenten noteerden een totaal aan internationale remittances boven de € 5.000, met als 
hoogste bedragen € 11.300 en € 110.499. Gezien de achtergrondkenmerken van de respondenten 
zijn deze twee bedragen niet onmogelijk. Het hoogste bedrag is bovendien voor 80% een 
zakelijke transactie. Er is één respondent uit de analyse gelaten die een, gezien de 
sociaaleconomische positie, onrealistisch hoog bedrag noteerde. De totale informele giften 
binnen Nederland kenden elf bedragen boven de € 5.000, met als hoogste waarde € 27.000. Geen 
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enkele uitbijter is onmogelijk. Ook bij remittances en informele giften zijn voetnoten ingevoegd 
bij sterk beïnvloedde gemiddelden. 

Met de steekproeven van Veldkamp Marktonderzoek en TNS Nipo, zonder de Geefcultuur-
respondenten en exclusief de onrealistische uitbijters, komen we op onderstaande aantallen 
respondenten. 

 

Aantallen respondenten per bevolkingsgroep en methode 
 Computergestuurd 

(CAWI) 
Face-to-face (CAPI) Totaal 

Veldkamp Marktonderzoek    
Turken 108 41 149 
Marokkanen 93 46 138 
Surinamers 105 42 147 
Antillianen 97 44 141 
Autochtonen 139 2 141 
TNS Nipo    
Autochtonen 1.448 0 1.448 
 

Alle beschrijvende gegevens zijn gewogen op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, 
gezinsgrootte, provincie en regio. Waar regressieanalyses zijn gebruikt, zoals voor tabel 2.2 op 
pagina 27, is niet gewogen. 

 

Vragenlijsten 
 

De twee gebruikte enquêtes over geefgedrag zijn niet identiek, maar bevatten voor een groot deel 
precies dezelfde vragen. Beide vragenlijsten bevatten modules over prosociale waarden, het 
geven van geld en goederen door het huishouden, opvattingen over geven en 
goededoelenorganisaties, individueel vrijwilligerswerk, informele hulp en sociaaleconomische 
achtergrondkenmerken. De vragenlijst voor migranten bevatte daarnaast vragen over remittances 
en informele giften binnen Nederland.  

De vragen over het geefgedrag hebben betrekking op het geven van geld en goederen van het 
gehele huishouden in het afgelopen kalenderjaar, 2011. De module over geefgedrag volgt de 
method-areamethode (Rooney et al. 2001, 2004; Bekkers & Wiepking 2006), waarin 
respondenten in eerste instantie een lijst wordt voorgelegd met manieren waarop zij geld kunnen 
geven om ze te helpen bij het herinneren van giften die ze hebben gedaan. Vervolgens krijgen zij 
een lijst voorgelegd met sectoren waarin goededoelenorganisaties actief zijn. Per sector geven 
mensen een bedrag op indien zij gegeven hebben aan een organisatie binnen deze sector. De 
volgende sectoren worden onderscheiden: 
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 Kerk en levensovertuiging (ook bijdragen aan het humanistisch verbond vallen 
hieronder), bijvoorbeeld bijdragen voor onderhoud van het kerkgebouw of de moskee; 
personeelskosten van onder andere de voorgangers; activiteiten van de kerk, moskee of 
het humanistisch verbond. 

 Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek, bijvoorbeeld giften aan de 
Nederlandse Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting, giften voor 
medische instellingen/ medische programma’s (kankeronderzoek enz. valt eveneens 
onder deze categorie). 

 Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten, zoals Amnesty 
International, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, Unicef, Plan Nederland, Terre des 
Hommes, 3FM actie ‘serious request’ voor oorlogsmoeders 

 Milieubehoud, bijvoorbeeld giften aan Greenpeace, Milieudefensie, Stichting Natuur en 
Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties; Natuurbehoud, bijvoorbeeld giften aan het 
Wereldnatuurfonds (WNF), Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de 12 
Provinciale Landschappen; Dierenbescherming, bijvoorbeeld giften aan 
Dierenbescherming Nederland, Proefdiervrij, Wakker Dier, Bont voor Dieren en de 
Faunabescherming.  

 Onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld giften aan scholen, universiteiten en 
wetenschappelijke instituten (maar geen ouderbijdragen). 

 Cultuur, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en dansgezelschappen, musea, 
schouwburgen en culturele fondsen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds. 

 Sport en recreatie (maar niet de normale contributies of bijdragen aan verenigingen 
waarvan u of andere leden van het huishouden lid zijn). 

 Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland, bijvoorbeeld giften aan het Leger des 
Heils, Nationaal Fonds Kinderhulp, Cliniclowns. 

 Overige doelen. 

De vragen over vrijwilligerswerk en informele hulp gaan over de respondent zelf in de twaalf 
maanden voorafgaand aan het moment van ondervragen (mei/juni 2011 tot mei/juni 2012). In 
deze module bieden we de sectoren waarin de respondenten vrijwilligerswerk kunnen hebben 
gedaan direct aan. Indien de respondenten bij ten minste één sector vrijwilligerswerk rapporteren 
wordt vervolgens aan de hand van een lijst gevraagd welke taken zij als vrijwilliger hebben 
uitgevoerd. 

Mensen rapporteren de remittances en informele giften van hun huishouden ook over het jaar 
2011. Hier worden zij direct gevraagd of het huishouden wel eens geld of goederen sturen naar 
het land van herkomst. Vervolgens wordt een lijst aangeboden met de vraag of ze remittances 
hebben gestuurd aan verschillende ontvangers, zoals familie of een goed doel (en zo ja, hoeveel) 
en vervolgens een lijst met vijf mogelijke begunstigde sectoren waaraan gegeven kan worden (en 
zo ja, hoeveel). Hierna wordt gevraagd naar informele giften die binnen Nederland worden 
gegeven. 



 55 

Significantie 
 

We hebben gemiddeldes tussen groepen vergeleken met Analysis of variance (ANOVA) en 
(logistische) regressiemodellen gedraaid om profielen van groepen mensen op te stellen (zoals in 
tabel 2.2 op pagina 27). Als we in de tekst spreken van verschillen tussen bevolkingsgroepen, 
zijn dat statistisch significante verschillen op het 10%-niveau.  

Wat zegt dat? Met gegevens van onze representatieve steekproef proberen we uitspraken te doen 
over de bevolking als geheel. We kunnen echter nooit zeker weten of percentages, gemiddelden 
en verbanden die we in de steekproef vinden, geldig zijn voor de gehele populatie. Iedere 
steekproef kent fluctuatie: bij een andere groep mensen zouden we, puur op basis van toeval, net 
iets andere resultaten krijgen. Wetenschappers maken daarom gebruik van kansrekening. We 
vinden een verschil tussen twee groepen, bijvoorbeeld dat meisjes vaker sproeten hebben dan 
jongetjes. Stel dat de groepen deze eigenschap puur op basis van toeval toegewezen hadden 
gekregen (omdat er helemaal geen verband zou zijn tussen geslacht en sproeten), hoe groot is 
dan de kans dat we dit verschil toch zien in de steekproef? Als die kans kleiner is dan 10%, gaan 
we er vanuit dat het gevonden verschil geen toeval is: meisjes hebben significant vaker sproeten 
dan jongetjes. 
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