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Mevrouw de rector, collega’s, vrienden en familie,  

Welkom vandaag in de Aula van de Vrije Universiteit. 

Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door de wereld om ons heen. Graag deel ik vandaag 

met u de verwondering over de complexiteit van de samenleving, en in het bijzonder over de 

filantropie. Ik geef u een overzicht van ons onderzoeksprogramma, enkele nieuwe 

bevindingen, en een vooruitblik naar de toekomst. 

U zult zien dat filantropie een breed thema is dat multidisciplinair onderzoek vereist. 

Filantropie gaat over sociale relaties. Filantropie gaat ook over hoe we omgaan met schaarse 

middelen, geld, vermogen, en tijd. Filantropie gaat ook over de menselijke natuur, emoties, 

cognities. En filantropie gaat over organisaties. Daarom gaan we vanuit de afdeling sociologie 

in samenwerking met onderzoekers uit de volle breedte van de sociale en 

gedragswetenschappen de komende jaren ons onderzoek uitbouwen. We maken daarbij 

gebruik van ‘big data’ en innovatieve methoden.  

De kern van mijn boodschap: in wat we geven aan goede doelen en in wat 

goededoelenorganisaties met onze bijdragen doen maken we de samenleving, en maken we 

die samenleving beter. Dat klinkt heel eenvoudig. “Dat is geen raket wetenschap”, hoor je wel 

eens. Dan zeg ik: was het maar zo simpel. Als we het even bij de filantropie in Nederland 

houden, dan gaat het in ons land alleen al in de filantropie over miljarden transacties per jaar. 

U heeft laatst misschien de foto gezien die natuurkundigen wisten te maken van een zwart gat 

op miljarden lichtjaren afstand. Die foto is absoluut fascinerend. Maar die foto was nog 

betrekkelijk eenvoudig te maken. Er zijn maar een paar variabelen bij betrokken. De 

zwaartekracht is niet eens een variabele, dat is een natuur constante. Licht, tijd, en ruimte, 

hoe ingewikkeld ook, hebben geen vrije wil.  

Hoe mooi zou het zijn als we van de belangrijkste maatschappelijke krachten die ons sociale 

gedrag dagelijks beïnvloeden een visualisatie konden maken? De sociale cohesie die huist in 

de relaties van mensen in onze omgeving is een enorm belangrijke factor in onze levens. Als 

we ook maar een fractie van de investeringen in onderzoek naar deeltjesversnellers en 

zwaartekrachtgolven konden gebruiken om deze kracht te meten! De waarde van de sociale en 

geesteswetenschappen voor de samenleving is enorm. Het is onbegrijpelijk dat de minister een 

advies heeft besteld om maar liefst tweehonderdvijftig miljoen euro weg te halen bij de sociale 

en geesteswetenschappen om de apparatuur van de techneuten te betalen. Ik vrees dat we 

binnenkort een hoogleraar protestgedrag nodig hebben om de ellende die met zulke 

bezuinigingen op ons af komt te voorkomen. Om de sociale wetenschappen te ontwikkelen 

hebben we juist meer onderzoeksgeld nodig, niet minder. 
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Een van de redenen waarom de sociale wetenschappen veel moeilijker zijn dan de 

natuurwetenschappen is dat er nauwelijks wetmatigheden zijn. Toch zijn die er wel degelijk. 

Vandaag laat ik u een paar wetmatigheden zien die we hebben ontdekt in één van de aspecten 

van ons sociale gedrag, de filantropie.  

Achteraf kunt u zeggen dat die wetmatigheden voor de hand liggen. “Dat had ik ook kunnen 

bedenken” is ook zo’n geluid dat je vaak hoort over inzichten uit de sociale wetenschappen 

(Watts, 2011). Ik zal u uitdagen van te voren te voorspellen wat die inzichten zijn.  

Wat het vaststellen van wetmatigheden in de samenleving extra lastig maakt is dat zij 

voortdurend met die samenleving mee veranderen. Dit is een van de redenen dat de 

filantropie zo interessant is. Veel mensen denken dat de filantropie iets zegt over onze 

menselijke natuur. Zij denken dat ons geefgedrag iets zegt over hoe altruïstisch wij zijn als 

soort, vergeleken met chimpansees, bonobo’s of vleermuizen. Dat mag zo zijn, maar dat is het 

werk van de bioloog. Als socioloog zeg ik: de stand van de filantropie geeft aan hoe het gesteld 

is met onze maatschappelijke betrokkenheid, wat wij belangrijk vinden in de samenleving. De 

toestand van de filantropie is een weerspiegeling van onze sociale relaties. 

Dit zien we heel goed bij uitzonderlijke gebeurtenissen. De overweldigende hoeveelheid giften 

en hulpacties na de Tsunami op tweede kerstdag 2004 liet zien dat wij in Nederland bijna 

allemaal vinden: onschuldige slachtoffers moet je helpen. Na de enorme bezuinigingen op de 

culturele sector in 2012 zijn we in Nederland nauwelijks meer aan cultuur gaan geven. Cultuur 

is best belangrijk, maar niet zo belangrijk dat je er een boterham minder om gaat eten. Recent 

nog na de brand van de Nôtre‐Dame in Parijs zagen we toezeggingen van grote giften door 

rijke Franse ondernemers. De reacties op deze giften waren interessant: dat zij zulke grote 

bedragen toezeggen is mooi, maar dat moeten wel een échte giften zijn, geen verkapte greep 

in de kas van de overheid via aftrek van inkomstenbelasting. Vrijgevigheid moet wel iets 

kosten, dan is het pas echte betrokkenheid. 

Ook de lange termijn ontwikkelingen in de filantropie zeggen iets over de samenleving. Ik 

kom daar zo uitgebreid op terug. De filantropie houdt ons een spiegel voor. Is dit de 

samenleving die we willen zijn? Ook persoonlijk kunt u zich afvragen: geef ik wel goed? Geef 

ik genoeg? De doelen die ik steun, vind ik die echt belangrijk? Maar eerst: wat is dat precies, 

filantropie? 

 

I ‐ Wat is filantropie? 

U denkt bij de term ‘filantroop’ misschien aan rijke mensen die via een eigen stichting grote 

bedragen geven aan goede doelen. Dat beeld wil ik graag bijstellen. In Nederland is bijna 

iedereen een filantroop. Een filantroop is letterlijk gesproken iemand die ‘houdt van de mens’, 

of beter: handelt uit liefde voor de mensheid. In Nederland is dat bijna iedereen. Sommige 

mensen klagen graag over anderen, maar het feit is dat de overgrote meerderheid van de 

bevolking zich als een goede burger gedraagt. 

Filantropie is een heel breed begrip. Bob Payton (1988) definieerde filantropie kortweg als 

“vrijwillige bijdragen voor het algemeen nut”, mijn voorganger Theo Schuyt (2001) definieerde 

filantropie als particulier initiatief voor het publieke goed, primair gemotiveerd door het 

algemeen belang. In 2013 heb ik filantropie gedefinieerd als “de onverplichte overdracht van 

hulpbronnen die ten goede komen aan een collectief, zonder dat er een tegenprestatie is 
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afgesproken die ten goede komt aan de gever ter waarde van de overgedragen hulpbronnen” 

(Bekkers, 2013a). Daarmee bedoelde ik: “…waarbij de eventuele tegenprestatie die ten goede 

komt aan de gever minder waard is dan de overgedragen hulpbronnen”. 

Graag bespreek ik een paar voorbeelden. U kent allemaal de filantropie uit het dagelijks leven. 

Er komt een collectant langs de deur en u geeft een euro of twee aan het goede doel. Of u 

collecteert zelf.  

U geeft dus uit vrije wil iets weg van uw hulpbronnen – geld, of tijd – en wat u geeft komt ten 

goede aan een collectief, een groep mensen of abstract ideaal waar u bij hoort, maar u krijgt er 

niet direct zelf iets voor terug. U hoeft geen triatlon te doen of zes keer de Alpe d’Huez op te 

fietsen voor het goede doel. Maar het mag wel. Het is vrijwillig.  

Als u geeft denkt u misschien aan mensen in uw omgeving die een nare ziekte hebben of 

hadden. U weet wel dat u die mensen niet direct kunt helpen met uw gift, maar het 

wetenschappelijk onderzoek dat met de opbrengsten van de collecte gefinancierd kan worden 

vergroot de kansen op een behandeling voor patiënten in de toekomst. Dit is bij uitstek 

filantropie. U helpt een grote groep mensen in de toekomst die u zelf niet kent. Een zieke 

buurvrouw helpen doet u natuurlijk ook, maar dat is geen filantropie, dan helpt u maar één 

persoon die u persoonlijk kent. Dat is wel naastenliefde, maar geen filantropie.  

Figuur 1. Filantropie als vorm van prosociaal gedrag 
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Een paar andere voorbeelden: u geeft taallessen aan vluchtelingen die in Nederland proberen 

te aarden. U doet klusjes voor mensen in de buurt via het buurtnetwerk. U brengt 

gehandicapten met een taxibusje naar hun wekelijkse dansavond. U bent scheidsrechter bij de 

sportclub, penningmeester bij Scouting of u onderhoudt het veld. Allemaal voorbeelden van 

het georganiseerd geven van tijd, vrijwilligerswerk. U krijgt niet betaald, of hoogstens een 

onkostenvergoeding. Daar gaat het u niet om. 

De mensen die u helpt zijn u dankbaar voor het werk dat u doet, maar daar gaat het u ook niet 

om. U bent eraan begonnen omdat u het een goede zaak vindt dat mensen mee kunnen doen 
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in de samenleving en omdat iemand u vroeg mee te helpen. Omdat vrijwilligerswerk bijdraagt 

aan maatschappelijke doelen zoals integratie en gezondheid is het ook filantropie. 

Als laatste een paar voorbeelden uit het medische domein. U geeft misschien bloed bij de 

bloedbank. En u heeft zich aangemeld als orgaandonor, of in ieder geval nog niet 

uitgeschreven. Dit zijn allemaal vrijwillige keuzes die bijdragen aan de kwaliteit van de 

samenleving.  

 

II – Wat is de waarde van filantropie? 

Om de waarde van filantropie te bepalen kunnen we een gedachtenexperiment doen. Stelt u 

zich voor dat van de ene op de andere dag alles wat het resultaat is van filantropie uit de 

samenleving zou verdwijnen. De tegoeden van vermogensfondsen worden bevroren. Alle 

vrijwilligers van Nederland stoppen per direct. Geen financiering meer voor kankeronderzoek. 

De bloedbank ontvangt geen bloeddonaties meer. Orgaantransplantaties kunnen alleen nog 

maar met dierlijk materiaal of kweekvlees. 

Dit is een samenleving waarin het leven ‘nasty, brutish, and short’ is, zoals de filosoof Thomas 

Hobbes (1651) zei over een samenleving zonder overheid. Hetzelfde geldt voor een 

samenleving zonder filantropie. Het leven in zo’n samenleving zou een stuk minder 

aangenaam zijn.  

We maken het gedachtenexperiment nog wat radicaler: we denken ook alles weg uit de 

samenleving wat iets met filantropie te maken heeft gehad. Om te beginnen had ik hier dan 

nu niet gestaan. Niet alleen omdat het onderwerp van deze inaugurele rede niet zou hebben 

bestaan, maar ook deze zaal niet en zelfs deze universiteit niet. De VU zou in 1880 niet zijn 

opgericht uit particulier initiatief, gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van gereformeerden. Er 

zouden helemaal geen universiteiten geweest zijn trouwens, het internet had niet bestaan, en 

de wetenschap was niet via een hecht internationaal netwerk van vrijwillige verenigingen 

uitgegroeid tot wat die nu is. De kunsten waren niet ontwikkeld zonder mecenassen. Het 

Museumplein hier in Amsterdam was nogal kaal geweest. Er was geen internationaal recht 

geweest. De mensenrechten waren niet geformuleerd. Er was geen systeem voor hulp aan 

rampgebieden geweest, voor de opvang van vluchtelingen. Er was geen bloedvoorziening 

geweest. De hele gezondheidszorg had ook niet bestaan. Ons gedachtenexperiment laat zien 

hoe belangrijk de filantropie is geweest voor de verworvenheden van onze samenleving.  

 

De kracht van data 

Zo’n gedachtenexperiment spreekt tot de verbeelding, maar het is geen degelijk empirisch 

onderzoek. Dat begint met een feitelijke en zo precies mogelijke beschrijving van wat je wilt 

verklaring, leerde ik in Nijmegen (Ultee, Arts & Flap, 1996). Wat is de waarde van de 

filantropie voor de samenleving als geheel? Dit is de vraag die we met onze onderzoeksgroep 

aan de VU proberen te beantwoorden in ons onderzoek Geven in Nederland. Dat we dit 

überhaupt kunnen doen via wetenschappelijk onderzoek is de verdienste van mijn 

voorganger, Theo Schuyt, die begin jaren ’90 startte met de voorbereidingen van het 

onderzoeksprogramma dat we hier aan de VU uitvoeren. Zonder zijn niet aflatende 

enthousiasme en betrokkenheid hadden we hier niet gezeten, en had ik hier niet gestaan. Een 

tweede belangrijke constante factor in het onderzoek is Barbara Gouwenberg. In de vorige 
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editie van het boek Geven in Nederland hebben zij bij het twintigjarig bestaan van het 

onderzoek een kort overzicht van de geschiedenis ervan gemaakt (Schuyt & Gouwenberg, 

2017). 

In mijn eerdere inaugurele rede in 2013, toen als bijzonder hoogleraar, heb ik ons 

onderzoeksprogramma gepresenteerd aan de hand van het schema in tabel 1 (Bekkers, 2013a).  

Tabel 1. De maatschappelijke betekenis van filantropie in 9 verschijningsvormen 

  Betekenis 
 
Niveau 

Herkomst: 
oorzaken 

Bestemming: aard & 
omvang 

Effecten: gevolgen 

Macro: 
cultuur en 
land 

Ongelijkheid, 
cohesie en 
diversiteit, fiscale 
wetgeving 

Een zorgzame samenleving  Meer cohesie, 
democratie, 
ongelijkheid? 
 

Meso: 
organisaties 

Fondsenwerving en 
transparantie 

Goededoelenorganisaties, 
vermogensfondsen en 
nonprofits 
 

Professionalisering 
en samenwerking? 

Micro: 
mensen 

Religie en onderwijs, 
acht mechanismen 

Geefgedrag en 
vrijwilligerswerk door 
individuen, huishoudens, 
bedrijven, loterijen en 
fondsen 

Gelukkiger, meer 
vertrouwen en langer 
gezond? 

 

Ik zal dit schema ook vandaag gebruiken als structuur voor de rest van mijn verhaal. Het 

schema laat zien dat we de waarde van filantropie op drie manieren kunnen bepalen: door te 

kijken naar wat de filantropie op dit moment waard is (het midden van dit schema), door te 

kijken naar de waarden waarvan filantropie een uitkomst is (aan de linkerkant), en door te 

kijken naar de gevolgen van filantropie voor waardevolle uitkomsten.  

In de afgelopen jaren hebben we met ons kleine onderzoeksteam flinke vooruitgang geboekt 

in de schatting van de waarde van filantropie in alle drie de kolommen. Ik laat een paar 

resultaten zien die we in ons onderzoek de afgelopen jaren hebben bereikt. Voordat u de 

resultaten te zien krijgt, stel ik u eerst een vraag. Neemt u even de tijd om voor uzelf het 

antwoord op de vraag te voorspellen. Ik ga er geen quiz van maken met meerkeuzevragen, dat 

is meer iets voor in een interactief college of een aflevering van Miljoenenjacht. Als u 

vervolgens het antwoord ziet, gaat u dan in alle eerlijkheid na of u het antwoord goed had.  

 

1. Hoeveel Nederlanders geven? 

Welk percentage van de Nederlandse bevolking geeft volgens u geld aan goede doelen? 

In de criminologie spreekt men van de “dark number”, het aantal gevallen van criminaliteit die 

niet in de aangifte cijfers terecht komen. Ik presenteer u de “bright number” van de filantropie 

– het percentage van de Nederlanders dat in de afgelopen twintig jaar tijd of geld heeft 

gegeven aan maatschappelijke organisaties. De aangiftecijfers bij de belastingdienst zijn heel 

laag, omdat de meeste giften aan goede doelen niet in aanmerking komen voor aftrek van de 
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inkomstenbelasting. Daarom doen we sinds 1995 het onderzoek Geven in Nederland. Terug 

naar de vraag: Welk percentage van de Nederlandse bevolking geeft geld aan goede doelen? 

Als u dacht dat het percentage ergens tussen de 50 en 60% lag, dan denkt u ongeveer zoals de 

gemiddelde Nederlander. Maar dan het goede nieuws: dat percentage is dus veel te laag.  

In de geschiedenis van ons onderzoek Geven in Nederland blijkt dat elk jaar 88% van de 

bevolking geld geeft aan goede doelen. 40% geeft goederen aan goede doelen. 34% van de 

Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Als we deze drie vormen van geven combineren: in 

2016 gaf 92% van de Nederlanders ofwel tijd als vrijwilliger, ofwel geld of goederen aan goede 

doelen. U ziet, vrijwel de gehele Nederlandse bevolking geeft. Dat zouden we niet doen als we 

goede doelen het niet belangrijk vinden. Zie hier de maatschappelijke betekenis van 

filantropie. 

 

2. Hoeveel geven Nederlanders? 

Hoeveel euro geeft het gemiddelde huishouden volgens u per jaar aan 

goededoelenorganisaties? 

Als u op de gemiddelde Nederlander lijkt, dan is uw inschatting te laag. De gemiddelde 

Nederlander denkt namelijk dat het gemiddelde huishouden ergens tussen de €75 en €100 per 

jaar geeft. De werkelijke gemiddelde waarde van giften van geld aan goededoelenorganisaties 

is €216. Zegt het voort en laat het wat tegengif zijn tegen het pessimisme dat sommige 

Nederlanders hebben over de samenleving. Het SCP constateert al jaren dat we in dit land 

over onszelf zeggen dat het goed met ons gaat, maar dat het slecht gaat met de samenleving. 

Dat valt dus wel mee.  

Bij elkaar is de waarde van filantropie in geld jaarlijks €1,6 miljard euro. Dat is enorm veel geld. 

Maar als we dit bedrag afzetten tegen onze andere bestedingen, dan is het eigenlijk heel 

weinig. Ik heb wat cijfers van het CBS opgezocht ter vergelijking. Wat Nederlandse 

huishoudens per jaar aan giften besteden dat ligt ergens tussen de bestedingen aan 

suikerwaren en consumptie‐ijs (€202 per huishouden) en afval (€231 per huishouden) in. 

Nederland is dus een land van kleine filantropie. Wij doen allemaal mee. Niet met 

uitzonderlijk veel geld, maar iedereen een beetje. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 

 

3. Hoe verandert het geven aan goede doelen als het inkomen toeneemt? 

Wat denkt u, worden mensen vrijgeviger als hun inkomen toeneemt, of geven ze juist minder 

als ze meer gaan verdienen? 

U denkt misschien dat geven een luxe is voor mensen met geld, maar het blijkt dat het 

percentage van het inkomen dat Nederlandse huishoudens aan giften besteden afneemt als 

het inkomen toeneemt. Negen van de tien huishoudens in Nederland besteden minder dan 

één procent van het besteedbaar inkomen aan giften. Alleen de 10% minst verdienende 

Nederlanders besteden meer dan 1% (Bekkers, De Wit & Wiepking, 2017). Ook vermogende 

Nederlanders geven dus weinig. Het is zelfs zo dat vermogende Nederlanders minder besteden 

aan goede doelen dan Nederlanders die niet vermogend zijn. Met gegevens van de 

belastingdienst hebben we ook in een longitudinale analyse laten zien dat huishoudens bij een 
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stijging van het inkomen een steeds kleiner deel aan giften besteden (Bekkers & Mariani, 

2009). 

 

4. Wat is een passend bedrag om te geven aan goede doelen? 

Interessant is ook dat de meeste vermogende Nederlanders eigenlijk vinden dat ze meer 

zouden moeten geven dan ze daadwerkelijk doen. Gaat u eens bij uzelf na wat u een passend 

percentage vindt om te geven. Dit is uw persoonlijke norm. Gaat u vervolgens na wat u 

daadwerkelijk geeft. Gaat u vervolgens eens na of u dat percentage ook haalt. Dit is de waarde 

van filantropie voor u zelf in uw gedrag. 

De kans is groot dat u wat teleurgesteld bent in uzelf. De meeste vermogende Nederlanders 

halen namelijk niet het percentage dat ze zelf passend vinden om te geven (Bekkers, 2013b, p. 

217). Het gemiddelde voor de norm is 2,3%. 78% van de vermogende Nederlanders in ons 

onderzoek geeft minder dan dat percentage. Als norm wordt 1 tot 2% het vaakst genoemd. In 

de praktijk ligt het gedrag vier tot tien keer zo laag, tussen de 0,1% en de 0,5%. 

Met andere woorden: vermogende Nederlanders besteden minder aan giften dan ze vinden 

dat ze zouden moeten doen. Hier ligt dus nog een enorme potentie voor goede doelen.  

 

5. Wat is er veranderd in de manier waarop Nederlanders geven? 

In de afgelopen twintig jaar is de manier waarop we in Nederland goededoelenorganisaties 

steunen veranderd. U kunt goededoelenorganisaties op verschillende manieren steunen. U 

kunt direct geld geven. Dat is de traditionele filantropie. U kunt ook vermogen nalaten aan 

een goed doel via een erfenis, bij testament. U kunt ook meespelen in een goededoelenloterij, 

zoals de Postcodeloterij, de Vriendenloterij, of de Bankgiroloterij. Neemt u even de tijd om te 

voorspellen hoe de manier waarop Nederlanders geven de afgelopen jaren is veranderd.  

Dan hier de feiten. De inkomsten uit nalatenschappen zijn de afgelopen jaren alleen maar 

toegenomen. Sinds 2005 zijn de inkomsten uit nalatenschappen met 60% gestegen. Bij 

sommige goededoelenorganisaties vormen erfenissen al een kwart van de inkomsten op 

jaarbasis. Omdat er de komende jaren steeds meer mensen overlijden die een goed doel in 

hun testament hebben opgenomen zullen de inkomsten uit nalatenschappen verder 

toenemen. Eerder maakte ik een schatting dat de inkomsten die goededoelenorganisaties de 

komende jaren zouden gaan ontvangen uit nalatenschappen. Dat is het ontstellende bedrag 

van 100 miljard tot het jaar 2059. Het loont dus de moeite om te investeren in het werven van 

nalatenschappen.  

De meeste erfenissen gaan naar de landelijk bekende goededoelenorganisaties, zoals KWF 

Kankerbestrijding, het Leger des Heils, de Zonnebloem, en de Dierenbescherming. Lokale 

goededoelenorganisaties hebben zelf meestal niet de middelen om nalatenschappen te 

werven. In ’s‐Hertogenbosch heeft een nieuwe stichting die voortkomt uit de Rotary daarom 

het initiatief genomen tot het uitgeven van een goede doelen gids, waarin geselecteerde lokale 

goededoelenorganisaties zich presenteren aan erflaters. De gids zal bij de notariskantoren in 

de stad in de wachtkamers komen te liggen. Een mooi initiatief dat de potentie heeft om ook 

lokale doelen mee te laten doen in de groeimarkt van nalatenschappen. 
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Ook uit loterijen nemen de inkomsten voor goededoelenorganisaties alleen maar toe. Sinds 

2005 is de stijging 30%. 

De inkomsten uit nalatenschappen zijn rendementen uit het verleden en de inkomsten van 

goededoelenloterijen zijn niet afhankelijk van goede relaties met een groot aantal donateurs. 

Misschien komt het geld voor goede doelen zo wel iets te gemakkelijk binnen. Zij kunnen er 

lui van worden en relaties met donateurs te weinig aandacht geven. Die relaties zullen de 

komende jaren belangrijker worden dan ooit.  

Figuur 2. Ontwikkelingen in de waarde van filantropie door huishoudens, bedrijven, loterijen, 

fondsen en nalatenschappen sinds 2005 (geïndexeerd; basisjaar 2005 = 100) 

  

Nu het slechte nieuws. De inkomsten voor goededoelenorganisaties uit fondsenwerving van 

levend geld zijn de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. De toename van 12% sinds 2005 is 

kleiner dan de inflatie. Als we de bedragen aan giften delen door het beschikbare inkomen, 

dan zien we dat in de afgelopen twintig jaar het percentage van het inkomen dat Nederlanders 

aan giften hebben besteed sterk is afgenomen (Bekkers, De Wit & Wiepking, 2017). In 2007 

voorspelde ik op basis van de ontwikkelingen in de eerste tien jaren van het onderzoek nog 

een stijging van de giften (Bekkers, 2007a). Nu, weer tien jaar later, zien we dat die 

voorspelling veel te optimistisch was. Een periode van tien jaar leek destijds voldoende om een 

voorspelling over de volgende tien jaar op te baseren. Achteraf blijkt de groei in de giften 

tussen 1997 tot 2005 veel groter geweest te zijn dan in de jaren daarna. Het CBF‐keurmerk 

heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de toename van de giften (Bekkers, 2010). Ook het 

vertrouwen in goededoelenorganisaties is sindsdien stelselmatig gedaald (De Wit & Bekkers, 

2017a). Hiermee liepen we altijd voor op andere landen, maar vorig jaar is ook in Engeland het 

vertrouwen in goededoelenorganisaties gedaald (CAF, 2019). 

 

6. Waarom is de vrijgevigheid van Nederlanders veranderd? 

De veranderde bevolkingssamenstelling in Nederland heeft de basis voor vrijgevigheid doen 

afnemen (Bekkers, De Wit & Felix, 2017). Met name de afname van kerkelijkheid heeft het 

geefgedrag verminderd. Tot voor kort is het geefgedrag van kerkelijke Nederlanders sterk 

gestegen, zo sterk, dat het totaalbedrag aan giften op peil bleef terwijl het aantal kerkelijke 
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Nederlanders wel sterk afnam. Aan dat proces van concentratie is nu een eind gekomen. 

Kerkelijk Nederland is te klein geworden om de filantropie in Nederland te redden. 

In een van mijn eerste wetenschappelijke artikelen, met co‐promotor  Nan Dirk de Graaf, 

stelde ik de vraag of de toename van het opleidingsniveau de gevolgen van de ontkerkelijking 

voor maatschappelijke organisaties heeft kunnen compenseren (Bekkers & De Graaf, 2002). 

Dat bleek toen inderdaad het geval voor het lidmaatschap van verenigingen. Maar tien jaar 

geleden maakte ik met Stijn Ruiter een toekomstverkenning van het vrijwilligerswerk voor het 

SCP. We voorspelden toen dat het vrijwilligerswerk zou dalen door de ontkerkelijking, en dat 

de toename van het opleidingsniveau die daling niet zou compenseren. Daarmee hadden we 

toen wel gelijk (Bekkers & Ruiter, 2009).  

Op dit punt lopen we ook voor op landen als de Verenigde Staten. Daar is de ontkerkelijking 

pas net begonnen, en hebben mega‐filantropen als Bill Gates de filantropie op peil gehouden, 

terwijl het geefgedrag onder het grootste deel van de bevolking al afnam. De komende jaren 

zal het geefgedrag ook daar sterk afnemen door de ontkerkelijking.  

Nu de waarde van de traditionele filantropie afneemt, wat komt daar dan voor in de plaats? 

Gaan we steeds vaker en meer iets terug verlangen voor wat we besteden aan 

maatschappelijke doelen en neemt de pure gift, het geven om niet, af? Om dit in kaart te 

brengen moeten we weten hoe traditionele filantropie zich verhoudt en ontwikkelt ten 

opzichte van nieuwe vormen van filantropie, zoals maatschappelijk beleggen. We werken op 

dit terrein samen met Paul Smeets van de afdeling Finance van de Universiteit van Maastricht.  

 

7. Wat kunnen goededoelenorganisaties doen om met de afnemende vrijgevigheid om 

te gaan? 

Deze ontwikkelingen creëren verschillende uitdagingen voor fondsenwervende 

goededoelenorganisaties. Zij zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. De 

vanzelfsprekendheid waarmee mensen voorheen gaven uit vertrouwen is minder geworden. 

Goededoelenorganisaties zullen met nieuwe proposities moeten komen die voor mensen met 

een zakelijke bril aantrekkelijk zijn. Dat zal niet eenvoudig zijn. 

Goededoelenorganisaties zullen ook aan binding met nieuwe generaties van gevers moeten 

doen. Langdurige relaties ontwikkelen. Dat kost tijd, geld en energie. En er is kennis voor 

nodig. Die kennis bieden we graag vanuit ons onderzoek. 

Wat voor goededoelenorganisaties geldt, geldt ook voor onderzoekers aan de universiteit. De 

vrijgevigheid van Den Haag voor de financiering van vrij onderzoek neemt steeds verder af. 

Het is steeds meer nodig om onderzoek in samenwerking met maatschappelijke partners op te 

zetten en uit te voeren om er ook financiering voor te krijgen. Het fundamenteel 

wetenschappelijke onderzoek komt hiermee onder druk te staan. We hebben de afgelopen 

jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het ontwikkelen van duurzame 

samenwerkingsrelaties met brancheorganisaties binnen de filantropie‐sector. In de nieuwe 

opzet heeft Geven in Nederland niet alleen een wetenschappelijke begeleidingscommissie, 

maar ook een maatschappelijke klankbordgroep. We zullen het onderzoek daardoor meer in 

co‐creatie met organisaties uit de filantropiesector doen. De ronde tafels eerder deze middag 

zijn een onderdeel van deze “Science with and For Society” manier van werken. In onze 
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faculteit doen we in het Institute for Societal Resilience in verschillende expertiselabs 

onderzoek in samenwerking met maatschappelijke partners. 

We zijn er klaar voor om GIN de komende jaren in nauwer overleg met de filantropiesector 

voort te zetten zodat de waarde van filantropie ook in de toekomst een belangrijke bijdrage 

aan de samenleving kan blijven. 

 

III – Filantropie op drie niveaus 

 

1. Macro: hoe verschillen landen in filantropie en waarom? 

In het schema heb ik drie niveaus onderscheiden. Laten we eerst eens kijken naar het macro‐

niveau. We zitten nog steeds in de middelste kolom van de beschrijving van filantropie. Welke 

verschillen zijn er eigenlijk tussen landen in geefgedrag?  

 

Hoe verschilt Nederland van de Verenigde Staten van Amerika? Op dit moment zijn Nederland 

en de VS vrijwel de enige landen waarvoor we goede gegevens over filantropie hebben. 

Hoeveel geeft Nederland als we het met de VS vergelijken? In Nederland is de totale waarde 

van filantropie ongeveer 0,8% van het Bruto Nationaal Product. In De Verenigde Staten ligt de 

totale waarde van filantropie rond de 2%.  

We geven in Nederland dus een stuk minder dan in Amerika, maar ook weer niet zoveel 

minder dan je zou denken als je kijkt naar hoeveel minder belasting ze aan de overkant van de 

oceaan betalen dan wij. De belastingdruk is daar 25%, hier 37%. Tel je de totale bijdragen aan 

de samenleving via verplichte belastingen en vrijwillige giften bij elkaar op, dan geven we hier 

in Nederland per saldo veel meer uit aan de samenleving dan de Amerikanen. Het is duidelijk 

dat een lager niveau van belastingen of de omvang van de overheid geen goede verklaring is 

voor het hogere geefgedrag in de VS. Binnen de VS blijkt dat veranderingen in de 

belastingdruk geen enkele invloed hebben op het totaalbedrag dat Amerikanen geven. Dat 

bedrag fluctueert sinds 1961 rond de 2%.   

 

Hoe verschillen landen in Europa? Om filantropie in verschillende landen met elkaar te kunnen 

vergelijken en dit soort vragen over het macro‐niveau te kunnen beantwoorden hebben we 

een Europees netwerk van filantropieonderzoekers opgericht, ERNOP – de European Research 

Network on Philanthropy. We zijn dat netwerk hier aan de VU in 2007 begonnen, aan de 

overkant van de straat, in kamer Z440 van het Metropolitan gebouw. 

De afgelopen jaren hebben we met het netwerk in het project Giving Europe gewerkt aan het 

vergelijkbaar maken van data over geefgedrag in verschillende Europese landen. De Nationale 

Postcodeloterij gaf ons een kleine startsubsidie, maar het meeste werk aan het onderzoek is 

vrijwilligerswerk geweest. De opzet van Geven in Nederland is de basis geweest voor het 

onderzoek. We hebben geïnventariseerd wat we weten over het geefgedrag in Europa. We 

zagen vooral witte vlekken op de kaart: in veel landen is onbekend wat bedrijven en fondsen 

geven. De kaart is nog het meest compleet voor het geefgedrag van huishoudens.  
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We weten nu dat we in Europa voor minstens €87,5 miljard per jaar besteden aan filantropie. 

Dat bedrag is het minimaal, dat weten we zeker. Als we een grove schatting maken van wat we 

niet zeker weten en dat erbij tellen, dan komen we in de buurt van de €100 miljard. Voor 

huishoudens gaat het om minstens €40 miljard per jaar. 

Dat is een hoop geld. Maar net als in Nederland blijkt: als we dat bedrag vergelijken met 

andere bestedingen is het niet eens zo veel. Het is grofweg de helft van de waarde van wat we 

aan niet‐alcoholische dranken uitgeven, en een derde van de waarde van de 

alcoholconsumptie in Europa. De economische waarde van filantropie is ongeveer evenveel als 

de waarde van glaswerk, bestek en ander keukengerei. Ik ken geen enkele hoogleraar 

theedoeken. Maar dat we alleen al aan deze universiteit drie hoogleraren filantropie hebben 

zegt iets over het maatschappelijke belang dat we aan filantropie hechten.  

 

Filantropie wereldwijd. Is de VS nu een uitzondering, of is dit een algemener patroon? Hoe zit 

dit in andere landen? We hopen de komende jaren het onderzoek naar geven door 

huishoudens uit te breiden naar een groot aantal landen in de hele wereld, ook buiten Europa. 

Dan wordt voor een groot aantal landen duidelijk wie wat geeft aan welke doelen, waarom 

landen van elkaar verschillen in het geefgedrag dat we zien. Om deze inzichten te bieden heb 

ik een onderzoeksvoorstel ingediend bij NWO dat Global Giving heet. U kunt het voorstel en 

de achtergronden ervan hier nalezen: https://renebekkers.wordpress.com/global‐giving/. Ik 

nodig u van harte uit suggesties te doen voor het onderzoek. Het is in de wetenschappelijke 

wereld zeer ongebruikelijk om onderzoeksvoorstellen te delen voordat ze gefinancierd zijn. De 

kansen op financiering zijn laag, waardoor in 9 van de 10 gevallen je mislukking op straat komt 

te liggen. Onderzoekers zijn ook bang dat iemand anders er met hun ideeën van door gaat. Dit 

zijn twee verkeerde redenen om plannen voor onderzoek niet te delen. Als wetenschappers 

alleen hun successen laten zien houden ze de illusie in stand dat er alleen maar successen zijn. 

Het zou veel normaler moeten zijn om over onze mislukkingen te praten. Veerkracht en 

doorzettingsvermogen zijn belangrijke kwaliteiten voor een wetenschapper. De bereidheid te 

delen en de vaardigheid om samen te werken in teams zijn zo mogelijk nog belangrijker. Een 

altruïstische, waarheidlievende onderzoeker maakt het niet uit wie het plan uitvoert, als het 

maar uitgevoerd wordt. Bovendien: alleen geheime plannen kunnen gestolen worden. Juist 

door de plannen te publiceren is navolgbaar wie ze als eerste heeft bedacht.  

Over tot de inhoud. Wat weten we al over de verschillen tussen landen in filantropie? Wat is 

er uniek aan de Nederlandse filantropie? We weten uit de Gallup World Poll wel dat we in 

Nederland best hoog scoren wat betreft het percentage van de bevolking dat geeft aan 

goededoelenorganisaties. Daarmee zitten we vrijwel altijd in de top 10, samen met Engeland, 

IJsland, Australië, Nieuw‐Zeeland en Canada. 

Maar we hebben nu nog nauwelijks een idee van de waarde en de eigenschappen van de 

filantropie in andere landen. Totdat we nieuwe en betere gegevens hebben vormt de Palgrave 

Handbook van Pamala Wiepking en Femida Handy de basis voor de eerste multinationale 

vergelijkingen van geefgedrag. Een nadeel van deze gegevens is dat zij niet met het oog op 

vergelijkingen tussen landen verzameld zijn.  

De terugkeer van Pamala Wiepking naar de VU draagt bij aan de uitbreiding van kennis over 

filantropie in andere landen en culturen. Vanuit Amsterdam werkt zij als gasthoogleraar op de 

Stead Family Chair in International Philanthropy aan de Universiteit van Indiana. Daarmee 
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versterken de banden met de Lilly Family School of Philanthropy. Door de aanstelling van 

Wiepking als hoogleraar maatschappelijke betekenis van goededoelenloterijen ontwikkelen 

we bovendien de kennis over een belangrijke bron van inkomsten voor 

goededoelenorganisaties in Nederland, met een lange geschiedenis die teruggaat tot de late 

middeleeuwen. In ons eerdere onderzoek hebben we nog weinig vooruitgang kunnen boeken 

in de kennis over het niveau van de ontvangende organisaties. In het schema dalen we nu af 

naar het meso niveau van de maatschappelijke organisaties in de filantropie.   

 

Figuur 3. Het drie partijen handelingsmodel van de filantropie (gebaseerd op Bekkers, 2008). 

 

 
Niveau  Aanbod  Vraag  Bestemming, effecten 

       
Macro       

Projecten 
(B) 

       
 

 

Meso 

                                                   Bijdragen 

   (A)                                                      
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2. Meso: hoe werken goededoelenorganisaties? 

We zullen de kracht van data ook gebruiken om de waarde van filantropie te bepalen voor 

organisaties. We weten nog heel weinig over de maatschappelijke organisaties die het 

algemeen nut beogen, de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In 

Nederland zijn de rapportageverplichtingen voor ANBI’s minimaal. Nederland staat 

wereldwijd al jaren op de eerste plaats wat betreft de vrijheid voor goededoelenorganisaties 

(Adelman, Barnett & Russell, 2015). Die vrijheid is een groot goed, maar zij maakt het ons als 

onderzoekers wel lastig. We zijn aangewezen op gegevens die de goededoelenorganisaties 

verstrekken. De database van het CBF is op dit moment de beste bron. Daar zijn echter alleen 

de 588 grootste fondsenwervende organisaties van het land in opgenomen. Van de minstens 

42.500 andere filantropische organisaties in het land weten we vrijwel niets. In het bijzonder 

vermogensfondsen zijn witte vlekken op de kaart van de filantropie in Nederland. Het zijn 

geen zwarte gaten waar alles in verdwijnt. We weten dat er een landschap is met bebouwing 

en inwoners, maar daarvan hebben we alleen de grove contouren in beeld. De grote steden 

kennen we van naam, maar op details inzoomen kunnen we niet. We weten niet precies welke 

de kleinere steden zijn, welke verbindingswegen er liggen, en wat er allemaal over die wegen 

vervoerd wordt. 

Vermogensfondsen. De komende jaren gaan we verder op onze ontdekkingstocht door met 

name de waarde van het werk van vermogensfondsen in Nederland beter in kaart te brengen. 

Vermogensfondsen in Nederland zijn al sinds het begin van het onderzoek Geven in 

Nederland een witte vlek op de kaart van de filantropie. Een betrouwbare en precieze telling 

Individuele  

gevers 

Maatschappelijke 

organisaties 

Maatschappelijke 

doelen  
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van het aantal vermogensfondsen kunnen we nog niet geven. Ook de waarde van het werk van 

vermogensfondsen is onduidelijk.  

Er is zelfs een schatting dat het totale vermogen van vermogensfondsen en fondsenwervende 

goede doelen bij elkaar opgeteld $108 miljard waard zijn. Wij denken dat deze schatting aan 

de hoge kant is. Om het anders te zeggen: ongeloofwaardig hoog. Hoeveel de nettowaarde van 

de bijdragen van vermogensfondsen in Nederland precies is weten niet, maar die is vrijwel 

zeker een stuk kleiner dan dit plaatje suggereert. 

In Nederland is het op dit moment een vrijwel hopeloze opgave om de waarde precies vast te 

stellen, omdat de data die we ervoor nodig hebben ontbreken. Het zou dus best kunnen dat 

het totale vermogen van ANBI’s echt meer dan 100 miljard dollar is, maar dat weten we niet 

zeker. Wat we zeker weten is ons uitgangspunt. De komende jaren gaan we een database 

opbouwen van het werk van vermogensfondsen. Barbara Gouwenberg is hiermee al begonnen, 

van groot naar klein. Wist u dat de IKEA Foundation het grootste vermogensfonds van 

Nederland is?  

Een recent artikel van Khorovrenkov (2019) is een mooi voorbeeld voor wat we in Nederland 

kunnen doen als we op organisatieniveau data hebben over de inkomsten van 

fondsenwervende organisaties. In dit artikel over Canada gaat het over de vraag of steun van 

vermogensfondsen ook meer andere giften aan fondsenwervende organisaties oplevert. De 

analyses lijken aan te geven dat elke dollar aan steun van vermogensfondsen minstens 2 dollar 

aan particuliere giften oplevert. Het zou heel interessant een dergelijke analyse voor 

Nederland te doen. 

Op basis van de huidige gegevens van het CBF kunnen we dit soort onderzoek niet doen, 

omdat de ontvangende organisaties niet bijhouden hoeveel ze ontvangen van 

vermogensfondsen. Mosley & Galaskiewicz (2014) beantwoorden voor de VS de vraag in welke 

mate vermogensfondsen reageren op veranderingen in maatschappelijke noden. Dergelijke 

vragen kunnen we voor Nederland op dit moment niet beantwoorden omdat we dit soort data 

niet hebben over vermogensfondsen. Dit maakt het moeilijk iets te zeggen over de bredere 

maatschappelijke impact van het werk van fondsen in Nederland.  

Big Data. Innovatie in data en methoden heeft altijd hoog op onze agenda gestaan. De 

afgelopen jaren heb ik voor de ontwikkeling van de nieuwe Research Master een hoop 

bijgeleerd over tekstherkenning en automatische inhoudsanalyse. In de VS is door de digitale 

beschikbaarheid van Form 990s in onderzoek naar nonprofit organisaties al veel ervaring 

opgedaan met deze technieken. De komende jaren gaan we in Nederland dergelijke 

technieken ook ontwikkelen. De classificatie van fondsenwervende goededoelenorganisaties 

door het CBF zal als basis dienen voor een training van een algoritme dat met automatische 

tekstherkenning en inhoudsanalyse de jaarverslagen van organisaties classificeert in sectoren. 

Door deze nieuwe technieken uit de wereld van de ‘Big Data’ op jaarverslagen van ANBI’s toe 

te passen kunnen we in Nederland meer inzicht krijgen in de manier waarop 

goededoelenorganisaties werken. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren in samenwerking 

met studenten van de nieuwe Research Master opleiding onze kennis op dit terrein te 

vergroten. 

Een ander voorbeeld van toepassing van Big Data technieken is het gebruik van register data 

van goededoelenorganisaties en de overheid. Het combineren van registerdata met survey 

data levert een grote meerwaarde op. Uiteraard doen we dit in overeenstemming met de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Door dergelijke koppelingen weten we al dat onze respondenten in Geven 

in Nederland een vrij betrouwbaar beeld geven van wat ze daadwerkelijk geven (Bekkers & 

Wiepking, 2011).  

Koppeling van gegevens uit onze Geven in Nederland Panel Studie aan data uit aangiften 

inkomstenbelasting van de belastingdienst maakt het mogelijk unieke inzichten te verkrijgen. 

De belastingdienst weet niets van de giften van 90% van de Nederlanders, maar laat nou net 

die 10% die de giftenaftrek wel gebruikt verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de 

giften van geld aan goede doelen. De belastingdienst weet echter verder nauwelijks iets van 

deze personen. Ook weet de belastingdienst niets over giften die deze personen niet 

aftrekken. Koppeling van gegevens uit de inkomstenbelasting aan de gegevens uit GIN biedt 

inzicht in de dynamiek in geefgedrag en de samenhang met maatschappelijke waarden zoals 

vertrouwen en altruïstische waarden, die de basis vormen voor prosociaal gedrag in het 

algemeen en filantropie in het bijzonder. 

 

IV – Van beschrijving naar verklaring  

We gaan over naar de linkerkant van het ABC schema. Welke verklaringen zijn er voor 

filantropie? Opnieuw kunnen we verklaringen op verschillende niveaus onderscheiden.  

 

1. Oorzaken van filantropie op macro‐niveau 

Een volledig overzicht van macro‐oorzaken van kan ik hier niet geven. Ik verwijs hiervoor naar 

het handboek van Wiepking & Handy, een artikel over landenverschillen in filantropie in 

Europa (Bekkers, 2016) en het onderzoeksvoorstel Global Giving. Vandaag bespreek ik twee 

macro‐factoren. 

Overheidsbestedingen. Eerst bespreek ik een macro‐factor die helemaal geen invloed blijkt te 

hebben. Een populaire verklaring van filantropie komt voort uit de economische theorie van 

marktfalen en overheidsfalen: wat de overheid en de markt laten liggen, dat knappen burgers 

zelf op via filantropie. De afgelopen jaren hebben we in ons onderzoek overweldigend veel 

bewijs gevonden dat deze theorie niet waar is. Ik heb u eerder laten zien dat de waarde van 

filantropie in de Verenigde Staten wel hoger is dan in Nederland, maar lang niet zoveel meer 

als de overheid minder doet. Het blijkt dat de VS een enorme uitzondering is. Uit de gegevens 

die Pamala en Femida in de Palgrave Handbook hebben verzameld blijkt: er is simpelweg geen 

enkel verband tussen de omvang van de overheid en de hoeveelheid filantropie (zie ook De 

Wit, Neumayr, Handy, & Wiepking, 2018).  

Als we onze blik op Europa richten dan zien we zelfs dat burgers in landen waarin zij meer 

belasting betalen ook vaker aan filantropie doen. Dit kan drie dingen betekenen: belasting 

betalen maakt burgers filantropisch; filantropie maakt dat burgers meer belasting betalen; of 

er is sprake van een schijnverband, en er zijn achterliggende factoren die maken dat in landen 

waarin burgers meer belasting betalen zij ook vaker geven aan goede doelen. Maar het is 

vrijwel uitgesloten dat belasting betalen en filantropie communicerende vaten zijn, zoals de 

neoliberale theorie veronderstelt. 
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Wanneer de overheid bezuinigt op subsidies aan goededoelenorganisaties, dan leidt dat niet 

tot meer giften. Dit verband is niet alleen afwezig op macro‐niveau, maar ook op het 

individuele niveau. Dit weten we uit het promotie onderzoek van Arjen de Wit (De Wit, 2018), 

waarin u een meta‐analyse aantreft van eerder onderzoek (De Wit & Bekkers, 2017b) en 

nieuwe multi‐niveauanalyses op data van het CBF en data over mediaberichtgeving over 

goededoelenorganisaties gekoppeld aan gegevens uit onze Geven in Nederland Panel Studie 

over het geefgedrag van huishoudens (De Wit, Bekkers & Broese van Groenou, 2017). Ook 

daaruit blijkt: veranderingen in subsidies van de overheid aan goededoelenorganisaties leiden 

niet tot veranderingen in geefgedrag.  

Dit komt ten eerste omdat de meeste burgers niet bereid zijn meer te gaan geven wanneer de 

overheid bezuinigt, en ten tweede omdat degenen die wel bereid zijn meer te gaan geven vaak 

niet weten dat het nodig is. Als je ze dat wel vertelt, dan gaan de giften een klein beetje 

omhoog, maar lang niet genoeg en vaak ten koste van andere doelen (De Wit & Bekkers, 

2017c). De bezuinigingen op cultuur uit 2012 zijn dan ook bij lange na niet goed gemaakt door 

toegenomen donaties (Franssen & Bekkers, 2016; De Nooij, Bekkers & Felix, 2017). Hoe kan het 

ook? De economische waarde van filantropische bijdragen is maar een fractie van de waarde 

van overheidsingrijpen. Daar ligt de waarde van filantropie niet.  

Laat u dus niet voorliegen door politici die zeggen dat bezuinigingen wel goed gemaakt 

worden door particuliere betrokkenheid. Dat is vrijwel nooit zo. Wat zij in feite zeggen is dat 

ze de doelen waarop ze bezuinigen niet belangrijk vinden.  

Verstedelijking. Een tweede voorbeeld van een macro‐oorzaak voor filantropie die ik graag met 

u wil bespreken is verstedelijking. Deze factor heeft een negatieve invloed op filantropie. Dat 

zien we in het verdwijnen van de huis‐aan‐huis collecte. Tien jaar geleden maakten we een 

toekomst verkenning voor de Stichting Collecteplan (Bekkers & Boonstoppel, 2009). Intussen 

is de collecte in de grote steden vrijwel verdwenen. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van onze 

Geven in Nederland data (zie tabel 2).  

Tabel 2. Giften aan goededoelenorganisaties in huis‐aan‐huis collectes in de twee weken 

voorafgaand aan het Geven in Nederland‐onderzoek (% van de respondenten in de brede 

bevolkingssteekproeven) 

  2008  2010  2012  2014  2016 

Alle respondenten  34,6  30,0  30,5  24,0  18,3 
           
Respondenten in gemeenten met           
<20.000 inwoners  48,1  50,0  42,7  38,3  32,6 
20‐50.000 inwoners  44,0  35,8  40,0  32,2  23,4 
50‐100.000 inwoners  33,2  31,4  28,4  24,1  17,3 
100‐400.000 inwoners  27,3  20,0  19,5  17,9  15,7 
Meer dan 400.000 inwoners  10,1  6,0  9,1  2,7  2,8 

 

U ziet hier het percentage dat in de enquête zegt in de afgelopen twee weken geld gegeven te 

hebben in een huis‐aan‐huis collecte voor een goed doel. U ziet dat het percentage flink is 

afgenomen in de afgelopen jaren. De afname is overal te zien, maar het sterkst in de grote 

steden. Daar bereiken collectes nauwelijks meer mensen. In de kleinere gemeenten lukt dat 

nog wel, maar is de afname ook duidelijk te zien. De collecte laat heel goed zien hoe geven aan 

goede doelen een vorm van sociaal gedrag is die wordt gestuurd door onze omgeving. U ziet in 
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de tabel dat de kans dat u geeft afneemt naarmate er meer mensen per vierkante kilometer in 

uw directe fysieke omgeving wonen. De verschillen zijn vrij groot, en zij zijn alleen maar 

groter geworden in de afgelopen jaren. 

Toch is er nog een andere factor die nog veel sterker de kans bepaalt dat u gegeven heeft in 

een collecte aan de deur. Het is een haast ijzeren wetmatigheid: als je niet gevraagd wordt om 

te geven, dan is de kans dat je geeft enorm veel kleiner. In de onderstaande analyse heb ik alle 

waarnemingen van giften in huis‐aan‐huis collectes uit alle jaren van het onderzoek 

samengenomen.  

 

Tabel 3. Samenhang tussen verzoeken om giften en giften in huis‐aan‐huis collectes in de 

afgelopen twee weken (% per rij) 

  Heeft u gegeven? 

Bent u gevraagd?  Nee  Ja 

Nee (n = 5052)  4197  135 
   (97,3%)   (2,7%) 
Ja (n = 3557)  1227  2330 
  (34,5%)   (65,5%) 

  6144 
(71,4%) 

2465 
(28,6%) 

 

Het effect van gevraagd worden op giften is echt supersterk. Ik ken weinig effecten die zo sterk 

zijn als dit. De odds ratio voor deze tabel is 69,16 [95% CI: 57,52 – 83,17], p = .000. Ter 

illustratie: het effect van roken op het krijgen van longkanker is ongeveer 8 voor vrouwen en 

24 voor mannen (Pesch et al., 2012). 

U kunt dus al raden wat de belangrijkste reden is dat inwoners van grote steden niet geven in 

collectes. De kans dat mensen aan de deur gevraagd worden om te geven in een collecte is veel 

hoger in minder stedelijke gebieden. U ziet dit in de volgende multi‐niveau analyse van de 

kans dat respondenten in de twee weken voorafgaand aan de Geven in Nederland enquêtes uit 

de jaren 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016 gegeven hebben in een huis‐aan‐huis collecte (zie tabel 

4).  

Het zogenaamde ‘lege’ model in de eerste kolom laat zien dat een kwart van de verschillen 

tussen respondenten te wijten zijn aan de postcode (4 cijfers) waarin zij wonen. Dit is een 

relatief hoog percentage. In Model 1 neemt dit percentage met ongeveer een vijfde af omdat 

we de bevolkingsdichtheid hebben toegevoegd. In model 2 heb ik kenmerken van de 

bevolking in de gemeente toegevoegd die normaal gesproken geefgedrag voorspellen. Zij 

verklaren echter niet veel van de verschillen tussen Nederlanders in de kans op een gift in een 

huis‐aan‐huis collecte. Veel belangrijker is of de collectant langs komt. Dat blijkt in Model 3 ‐ 

de kansverhouding van 82 is enorm hoog. Van de variantie op postcodeniveau is nu nog maar 

14,5% over en de verschillen tussen dicht‐ en dunbevolkte gemeenten zijn flink afgenomen. 

Dit betekent dat in dunbevolkte gemeenten vaker aan de deur wordt gegeven omdat daar 

meer collectanten actief zijn. In Model 4 voegen we de eigen individuele kenmerken van 

respondenten toe. We zien de bekende verbanden: kerkelijk actieve Nederlanders, ouderen, 

hoger opgeleiden en vrouwen geven vaker. Het inkomen van het huishouden maakt niets uit. 
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Dan Model 5: daaruit blijkt dat mensen die in gemeenten wonen met een hogere opkomst bij 

de Tweede Kamer verkiezingen van 2003 vaker in huis‐aan‐huis collectes geven. 

Tabel 4. Random effects logistische regressie van de kans op een gift in een huis‐aan‐huis collecte 

in de afgelopen twee weken (odds ratios) 

  leeg  1  2  3  4  5  6 

Kenmerken van gemeenten in 2013             
Bevolkingsdichtheid    0,32  0,43  0,65  0,74  1,22  1,24 
% dat kerkelijk is      1,01  1,00  1,00  1,00  1,00 
Gemiddelde leeftijd      0,95  0,98  0,98  1,02  1,02 
% hoger opgeleiden      0,96  0,98  0,98  0,98  0,98 
% vrouw      1,01  0,97  0,94  0,92  0,91 
Gemiddeld inkomen      1,21  1,11  1,07  0,95  0,98 

               
Kenmerken van respondenten               

Gevraagd om te geven        81,91  80,87  75,89  25,52 
Katholiek          1,36  1,40  1,37 
Protestant          1,26  1,19  1,06 
Andere religie          1,20  1,21  1,09 
Kerkgang          1,27  1,25  1,20 
Leeftijd          1,01  1,01  1,01 
Opleidingsniveau          1,10  1,09  1,08 
Vrouw          1,20  1,21  1,20 
Huishoudinkomen          1,00  1,00  1,00 
“Vrijwilligerswerk doen is 
normaal”, niet gevraagd 
om te geven 

            1,12 

“Vrijwilligerswerk doen is 
normaal”, wel gevraagd 
om te geven 

            1,45 

               
Kenmerken van gemeenten in 2003             

Opkomst bij 2e kamer 
verkiezingen (natuurlijke 
logaritme) 

          148,13  89,73 

Constante  0,31  9,18  2,79  0,38  0,87  0,60  0,00 
Totaal aantal waarnemingen  8065  8065  8056  8056  6468  6468  5549 
Aantal postcodes in analyse  1676  1676  1676  1676  1511  1511  1460 
Percentage van de variantie 
op het postcodeniveau (rho) 

25,3  19,9  18,7  14,5  11,8  10,0  7,9 

Getallen zijn odds ratios, d.w.z. kansverhoudingen. Wanneer zij groter zijn dan 1 is er een positief verband met de 

kans op een gift in huis‐aan‐huis collectes. Wanneer zij kleiner zijn dan 0 is er een negatief verband. Vetgedrukte 

getallen zijn significant (p < .05). 

Dit is een wonderlijk sterk verband. De kans op een gift in een collecte aan de deur kunnen we 

heel goed voorspellen aan de hand van de opkomst bij de tweede kamer verkiezingen van tien 

jaar eerder! De correlatie is maar liefst .78. Hoe sterk dit verband is ziet u in tabel 5. In de 10% 

van de gemeenten met de laagste opkomst bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 gaf 13,1% 

in huis‐aan‐huis collectes. In de gemeenten met de hoogste opkomst was het percentage meer 

dan drie keer zo hoog, 44,3%. De bevolkingsdichtheid heeft geen verband meer met giften in 

collectes in het laatste model. Dit komt doordat de opkomst bij verkiezingen hoger is in 
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gemeenten met een lagere bevolkingsdichtheid. Nu het geven zich naar het internet verplaatst 

lijkt alles anders. Maar ik eet mijn gloednieuwe baret op als we daar iets anders vinden. Ik wed 

dat ook in online geefgedrag geldt: wie niet vraagt, die niet krijgt. 

Tabel 5. Opkomst bij verkiezingen in 2003, giften in huis‐aan‐huis collectes in de jaren 2008, 

2010, 2012, 2014 en 2016 (%) en hoogte van giften in 2013 (in €) per opkomstdeciel 

Opkomst bij verkiezingen in 2003  Geeft aan de deur 
Deciel  van  ‐ tot  %  € per persoon 

1  67,7 ‐ 70,8  13,1  1,53 

2  70,8 ‐ 74,5  13,2  2,14 

3  74,5 ‐ 76,5  23,2  2,36 

4  76,5 ‐ 78,3  24,2  2,67 

5  78,3 ‐ 80,4  28,1  3,05 

6  80,4 ‐ 81,4  28,1  3,26 

7  81,4 ‐ 82,6  34,5  3,48 

8  82,6 ‐ 84,2  35,2  3,61 

9  84,2 ‐ 85,9  40,5  4,11 

10  85,9 ‐ 91,7  44,3  4,61 

Gemiddelde  79,5  28,4  3,00 

 
 

2. Oorzaken van filantropie op micro‐niveau 

We dalen af van het macro‐niveau van de samenleving als geheel naar het micro‐niveau van 

individuele omstandigheden die uw beslissing beïnvloeden om iets voor een onbekende ander 

te doen. We zagen zojuist al het effect van gevraagd worden. Dit is een van de mechanismen 

die we hebben onderscheiden in een overzichtsartikel dat ik met Pamala Wiepking heb 

geschreven (Bekkers & Wiepking, 2011b). Dit artikel een klassieker geworden voor 

onderzoekers op het terrein van filantropie. Bijna iedereen in de wereld die onderzoek doet 

naar filantropie kent het.   

Intussen is de eerste versie van dit artikel meer dan tien jaar oud en is het tijd voor een 

update. Het vakgebied is enorm gegroeid en wij ook. We namen destijds alle resultaten mee, 

of ze nu uit degelijk onderzoek voortkwamen of niet. We maakten geen kwantitatieve meta‐

analyse. We werkten er met z’n tweeën aan en codeerden de artikelen met de hand. We gaan 

het nu heel anders doen: we gaan kunstmatige intelligentie inzetten om de artikelen snel 

samen te vatten en te coderen, gaan een kwantitatieve meta‐analyse doen, nemen de kwaliteit 

van het onderzoek mee in de analyse, en gaan iedereen die een bijdrage wil leveren aan het 

artikel uitnodigen dat ook te doen. Iedereen die wat doet wordt coauteur, net als bij de beta’s. 

Ik ben heel benieuwd hoe dit avontuur gaat aflopen. Ik hoop dat het de toon gaat zetten voor 

andere meta‐analyses. 

Levensgebeurtenissen. De afgelopen vijf jaar hebben we met ons onderzoek veel voortgang 

geboekt. In onderzoek naar bloeddonatie met Tjeerd Piersma, Eva‐Maria Merz en Wim de 

Kort hebben we geconstateerd dat belangrijke levensgebeurtenissen bepalen of een 

bloeddonor blijft geven of er mee stopt (Piersma, Bekkers, De Kort & Merz, 2019). Die 

levensgebeurtenissen zijn tot op zekere hoogte toevallig. Je kunt er zelf niets aan doen of er 

iemand in je omgeving in het ziekenhuis terecht komt na een ongeluk en een bloedtransfusie 

nodig heeft of dat er iemand in je familie overlijdt aan een ernstige ziekte. Het blijkt dat deze 
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gebeurtenissen de betrokkenheid als bloeddonor versterken: donors die deze gebeurtenissen 

meemaken blijven langer bloed geven. Andere gebeurtenissen verminderen de kans dat 

donors bloed blijven geven, zoals het krijgen van een kind en het verliezen van betaald werk of 

juist het krijgen van een nieuwe baan. Het is een interessante vraag voor vervolgonderzoek of 

deze gebeurtenissen ook het blijven doen van vrijwilligerswerk beïnvloeden.  

Sociale informatie. In onderzoek naar crowdfunding met Claire van Teunenbroek en Bianca 

Beersma en het crowdfunding platform Voordekunst hebben we de invloed van sociale 

informatie onderzocht (Van Teunenbroek & Bekkers, 2019). Ik deel met u de resultaten van 

ons nieuwste experiment, dat we in Engeland hebben uitgevoerd (Van Teunenbroek, Bekkers 

& Beersma, 2019). We lieten het toeval bepalen of deelnemers aan het onderzoek zagen dat 

andere deelnemers 5 pond gaven of dat zij vonden dat 5 pond een goed bedrag is om te geven. 

En zie, in beide groepen gingen meer deelnemers 5 pond geven.  

Maar lang niet iedereen veranderde zijn gedrag. Een flink deel bleef gewoon niets geven, ook 

al zeiden we dat de norm was om de helft weg te geven. Zij bleven voor zichzelf kiezen. Er was 

ook een deel dat gewoon 10 pond bleef geven, ook al zeiden we dat de norm was om de helft 

weg te geven. Deze groep liet hun intrinsieke vrijgevigheid niet verminderen door de sociale 

norm. 

Mensen volgen soms het goede voorbeeld, maar lang niet altijd, en lang niet iedereen doet dat, 

om heel uiteenlopende motieven. Een ander interessant resultaat van dit experiment was dat 

de deelnemers na het zien van sociale informatie in een positievere stemming waren dan de 

deelnemers in de controlegroep die geen sociale informatie kregen. Mensen vinden het dus 

ook nog leuk om een goed voorbeeld te volgen.  

Van gedachtenexperiment naar natuurlijk experiment. De wetenschap begint met 

verwondering. Ik heb me vaak afgevraagd: wat voor iemand zou ik geworden zijn als ik in een 

ander land, in een andere tijd, in een ander deel van het land was geboren. Doet u even mee 

met dit tweede gedachtenexperiment van vandaag. Stelt u zich voor dat u in een ander gezin 

was geboren, in een andere tijd, in een ander land. Als we het even bij de filantropie houden, 

dan had u vrijwel zeker aan andere goede doelen gegeven dan waar u nu aan geeft en 

waarschijnlijk ook minder vaak. Er zijn weinig landen waarin zo’n groot deel van de bevolking 

geeft aan goede doelen. De onderzoekers in de zaal denken bij dit gedachtenexperiment 

meteen: dit is niet correct, je moet maar één ding tegelijk veranderen en verder alles hetzelfde 

houden. Ceteris paribus.  

Stel nu dat er iemand zou bestaan die precies hetzelfde is als u maar niet op de universiteit 

gezeten heeft. Of iemand die net zo hoog opgeleid is als u, maar heel erg Protestant is. Niet 

een beetje, maar net zo Protestant als de oprichters van de VU. Wat zou die persoon dan voor 

betrokkenheid hebben bij goede doelen?  

Meestal lukt het niet om alles verder hetzelfde te houden. Toch zijn er soms natuurlijke 

experimenten te vinden waarin we bijna precies dezelfde mensen met elkaar kunnen 

vergelijken. Bijvoorbeeld als we identieke tweelingen met elkaar vergelijken. Die zijn 

biologisch gesproken bij geboorte bijna precies hetzelfde, hun genen zijn bij conceptie voor 

100% identiek. Toch zien we hen in de loop van hun leven van elkaar gaan verschillen. Die 

verschillen moeten door omgevingsfactoren worden veroorzaakt. Wat maken die 

omgevingsfactoren nu voor verschil als we kijken naar filantropie? 
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Om dit te onderzoeken heb ik met Paul van Lange en Daniëlle Posthuma data geanalyseerd 

van eeneiige tweelingen in de Verenigde Staten (Bekkers, Posthuma & Van Lange, 2017). We 

zien dat deze tweelingen helemaal niet zo veel op elkaar lijken in hun geefgedrag aan goede 

doelen en hun vrijwilligerswerk. We zien ook dat zij in ongeveer de helft van de gevallen een 

ander opleidingsniveau en een andere religie hebben. Nu blijkt dat tweelingen die hoger 

opgeleid zijn dan hun tweelingbroer of zus niet meer geven dan hun lager opgeleide broer of 

zus. In bevolkingssteekproeven zien we dat meer opleiding samenhangt met meer 

filantropisch gedrag. Dat blijkt niet zo te zijn binnen eeneiige tweelingparen. We leren uit 

deze analyse dus dat het verband dat het opleidingsniveau heeft met filantropie in de VS 

volledig aan genetische effecten kan worden toegeschreven. Als we dezelfde analyse herhalen 

voor het verband tussen filantropisch gedrag en religiositeit, dan zien we iets totaal anders. De 

meer religieuze tweeling geeft flink meer dan zijn minder religieuze tweelingbroer of haar 

minder religieuze tweelingzus. Dit betekent dat de invloed van religie op geefgedrag wel uit 

omgevingsfactoren voortkomt. 

 

V – Maatschappelijke gevolgen van filantropie 

Nu ga ik over naar de rechterkolom uit het ABC schema, de gevolgen van filantropie. Waar is 

filantropie goed voor?  

Bij het zien van de titel van mijn verhaal van vandaag dacht u misschien: de waarde van 

filantropie voor wie? Op een hoog niveau van abstractie is filantropie een teken van 

betrokkenheid bij de samenleving, het algemeen nut, solidariteit, en actief burgerschap. Een 

samenleving met een actieve filantropie is een betrokken samenleving. Voor de samenleving is 

de filantropie van onschatbare waarde. De samenleving wordt er rijker van. Niet zozeer in 

termen van geld, maar in betrokkenheid. De waarde van filantropie zit niet alleen in ons 

filantropische gedrag, maar ook en misschien wel vooral in de filantropie mindset. U geeft tijd, 

geld, bloed, niet omdat het u gelukkig maakt, maar omdat het de wereld een beetje beter 

maakt. Eerlijker. Omdat elk klein beetje helpt. Filantropie is een maatschappelijke kracht die 

mensen samenbindt en de samenleving sterker maakt, veerkrachtiger. De filantropie herinnert 

ons aan wat we met elkaar gemeen hebben, onze gezamenlijke toekomst op deze aarde. 

Filantropie is de belofte van een betere toekomst. 

Tot zover het evangelie van de filantropie, het paradijs van de goede intenties. Filantropie kan 

de sociale cohesie versterken, ongelijkheid verminderen, en de samenleving veerkrachtig 

maken. Maar doet zij dat ook? Met andere woorden: wat zijn de empirische effecten van 

filantropie? Dit is mijns inziens de belangrijkste vraag die we met ons onderzoek kunnen 

beantwoorden.  

 

Hoe kunnen we de impact van filantropie vaststellen? 

Graag neem ik u mee op ontdekkingstocht naar de effecten van filantropie. De wetenschap 

legt de lat voor het vaststellen van een effect heel hoog. De effecten van filantropie zijn die 

gevolgen die alleen aan filantropie toe te schrijven zijn, en zonder die filantropie niet waren 

opgetreden. Als de filantroop iets anders had gedaan was het gevolg niet opgetreden. 

Het precies vaststellen van de effecten van filantropie is ontzettend moeilijk. Om effecten te 

meten doen we in de wetenschap het liefst een experiment, waarbij we sommige mensen in 
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een filantropische deeltjesversneller plaatsen en anderen er buiten laten. Maar zo eenvoudig is 

het niet. We kunnen meestal als onderzoekers niet zelf bepalen of we mensen blootstellen aan 

filantropie. Dat zou tegen de definitie in gaan: een vrijwillige keuze voor een bijdrage aan het 

algemeen nut. Ook het inrichten van een parallel universum waarin we observeren wat er was 

gebeurd zonder filantropie is ook niet eenvoudig.  

Het streven naar impact wordt soms te kort door de bocht vertaald in het realiseren van een 

interventie bij een zo groot mogelijk aantal mensen. Natuurlijk is dit een absolute voorwaarde 

voor het bereiken van een verandering. Maar een interventie met een minimaal effect bereikt 

ook bij een heel groot aantal mensen uiteindelijk niet veel. Denkt u aan het beschieten van 

een vijandelijk leger met een waterpistooltje. Daarmee gaat u de oorlog niet winnen. De 

kracht van de interventie is van cruciaal belang. Daarbij komt nog dat de kracht van 

interventies sterk verschilt tussen mensen. Sommigen hebben zin in de interventie, maar 

worden er niet door beïnvloed. Anderen zijn onverschillig. Weer anderen proberen aan de 

interventie te ontkomen. De meest geduchte tegenstander is degene die eigenlijk geen zin 

heeft in de interventie en er alles aan doet om er door beïnvloed te worden. We kunnen pas 

echt van impact spreken als de interventie een sterk effect heeft, die zelfs de sterkste 

tegenstander omver blaast. Een kernbom zeg maar. 

Het is helemaal mooi als een interventie ook effecten bereikt bij degenen die niet in eerste 

instantie bereikt zijn. De wetenschapper die het pure effect wil vaststellen wil er in een 

experiment graag voor zorgen dat er geen effecten optreden via besmetting omdat zij die 

tweede‐orde effecten niet goed kan controleren. De filantroop die op impact uit is wil juist een 

zo groot mogelijk aantal mensen bereiken met de interventie, ook als dat een doorgevertje is. 

A Broader Mind. In het programma ‘A Broader Mind’ probeert de VU bij haar studenten een 

bredere blik te geven op maatschappelijke vraagstukken en over hun eigen 

verantwoordelijkheid te laten nadenken. Als dat lukt dan kan het programma studenten ook 

meer filantropisch maken. Met Arjen de Wit en Rosan van Niekerk gaan we onderzoeken of 

het programma werkt. Een tweede filantropisch aspect van het programma is dat de start 

ervan mede mogelijk is gemaakt door twee vermogensfondsen. 

Het effect van het programma wordt op dit moment nog beperkt doordat deelname aan het 

programma vrijwillig is. Alleen degenen die zin hebben om verder te kijken dan hun neus lang 

is doen aan het programma mee. Die studenten hebben al een brede blik. Zij zullen zeggen dat 

ze het een leuk programma vonden, maar dat is geen bewijs voor het effect. Ook als studenten 

zeggen dat ze veel hebben geleerd, dan is dat geen bewijs. Deze studenten hadden 

waarschijnlijk ook veel geleerd als we ze een ander vak hadden gegeven. We hebben een 

toevallig gekozen controlegroep nodig, die verder hetzelfde is als de groep deelnemers. Dan 

kunnen we uitsluiten dat zij bij aanvang al hoger scoorden.  

We hebben ook een objectieve maatstaf nodig waaraan we kunnen aflezen dat de studenten 

vooruitgegaan zijn. Een onafhankelijke test, die aangeeft hoe breed de blik is van studenten. 

Bijvoorbeeld een kennistest over de thema’s die in de cursus aan bod komen. Liever nog een 

wat algemenere persoonlijkheidstest die aangeeft hoe nieuwsgierig en open voor nieuwe 

ervaringen studenten zijn. Het afgelopen jaar hebben we een dergelijk meetinstrument 

ontwikkeld, in de vorm van een enquête.  

Liefst vergelijken we de scores van studenten aan het eind van het academische jaar op de 

vragenlijst met de score aan het begin, zodat we kunnen zien hoeveel ze vooruitgegaan zijn. 



  22

Dat alleen is nog niet voldoende. We hebben ook een controlegroep van studenten die niet 

meegedaan hebben aan de cursus. Als de vooruitgang bij de studenten die meegedaan hebben 

groter is dan bij studenten die niet meegedaan hebben, dan kunnen we dat verschil misschien 

aan de cursus toeschrijven.  

Maar ook met deze opzet hebben we nog geen optimaal bewijs. Deelname aan de cursus was 

vrijwillig. Natuurlijk scoren de deelnemers aan het eind van het jaar hoger dan degenen die er 

geen zin in hadden. Dat deden ze namelijk ook al aan het begin van het jaar. Het zijn de 

studenten die al een open mind hebben die graag met de cursus meedoen. Zoiets bleek 

onlangs ook het geval bij een vrijwillig programma van de Wirtschaftsuniversität Wien 

(Meyer, Neumayr & Rameder, 2019). We moeten er dus ook nog voor zorgen dat de studenten 

bij aanvang van het jaar verder precies hetzelfde waren. Het liefst laten we het aan het toeval 

over of ze meedoen aan ABM of niet.  

De roestvrij stalen wet van evaluatieonderzoek van Rossi (1987) is dat de effectiviteit van een 

interventie afneemt naarmate we die effectiviteit op een meer wetenschappelijke manier 

onderzoeken. Deze wet is een regelmatigheid, geen voorschrift of een onwrikbaar feit. Als we 

deze regelmatigheid van de positieve kant bekijken, dan kunnen we zeggen: als we met de 

strengste opzet die de minste kans geeft op valse positieve bevindingen nog steeds een effect 

vinden, hoe klein ook, dan is dat pas echt sterk bewijs.  

In de politiek is draagvlak belangrijk. Dat geldt ook in de universitaire politiek. Als we “A 

Broader Mind” tot een succes willen maken is het geen gek idee om in het eerste jaar te 

beginnen met een kleine groep voorlopers die alles leuk vinden. Het tweede jaar gebruiken we 

de opbouwende suggesties van enthousiastelingen om het effect van de interventie sterker te 

maken, zodat we volgend jaar niet alleen een grotere groep studenten kunnen bereiken, maar 

ook een positief effect kunnen bereiken onder studenten zoals de spreekwoordelijke Luuk uit 

Andijk, die er misschien uit zichzelf niet zo’n zin in hebben. 

 

Experimenten met filantropie 

Zojuist heb ik met u de regels doorgenomen voor het bepalen van effecten. Liefst doen we een 

experiment, maar als dat niet kan graag longitudinaal onderzoek met voormeting en een 

controlegroep van zo vergelijkbaar mogelijke mensen. We hebben deze regels in de afgelopen 

jaren toegepast om uit te vogelen welke effecten verschillende vormen van interventies 

hebben op geefgedrag, en ook om uit te zoeken wat de effecten zijn van dat geefgedrag.  

In een serie experimenten die ik heb uitgevoerd in samenwerking met studenten uit de minor 

filantropische studies, met Dave Verkaik en met Mark Ottoni‐Wilhelm (Bekkers, Ottoni‐

Wilhelm & Verkaik, 2015) hebben we geprobeerd om mensen meer te laten instemmen met 

morele principes (in stellingen als: “Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om anderen te 

helpen wanneer zij hulp nodig hebben”, Bekkers & Ottoni‐Wilhelm, 2016) en empathie met 

mensen in nood (“Ik voel vaak bezorgdheid voor mensen die het minder goed hebben dan ik.”, 

Davis, 1980). Voordat we deze experimenten deden, hadden we bij elk van de beoogde 

resultaten positieve bevindingen verwacht. We hadden sterke aanwijzingen uit psychologische 

theorieën en uit eerder onderzoek voor deze positieve resultaten.  
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Studie  Beoogd resultaat  Feitelijk 
resultaat  

Van Vliet (2014,  
n = 384) 

De instructie: “Probeer uw gevoelens zoveel mogelijk 
buiten beschouwing te laten” zorgt voor minder empathie 
met mensen in nood. 

X 

Van Vliet (2014,  
n = 384) 

De instructie: “Probeert u zich voor te stellen hoe het 
moet zijn om in de beschreven omstandigheden te 
leven” zorgt voor meer empathie met mensen in nood. 

X 

Van Vliet (2014,  
n = 384) 

De instructie: “Vraagt u zich af wat in uw ogen moreel 
juist is om te doen” zorgt voor meer bereidheid mensen 
in nood te helpen. 

X 

Bekkers & 
Verkaik (2015,  
n = 457) 

Een reeks vragen stellen over het ongeluk van mensen 
in nood zorgt voor meer empathie. 

X 

Bekkers & 
Verkaik (2015,  
n = 457) 

Een reeks vragen stellen over verantwoordelijkheid 
voor anderen zorgt voor meer waardering van morele 
principes. 

X 

Bekkers & 
Verkaik (2015, 
n = 457) 

De vraag stellen: “hoe religieus bent u?” zorgt voor 
meer waardering van morele principes en voor meer 
giften. 

X 

Bekkers & 
Verkaik (2015,  
n = 457) 

Zeggen dat geven “moreel juist” is zorgt voor 
waardering van morele principes en voor meer giften. 

X 

Verkaik, 
Bekkers, & 
Ottoni‐Wilhelm 
(2015, n = 591) 

Een moreel appel op rechtvaardigheid zorgt voor meer 
waardering van morele principes. 

√ 

 

De werkelijkheid bleek veel weerbarstiger. Van deze acht studies was er maar één die het 

gehoopte resultaat opleverde. Ik moet er wel bijzeggen: het positieve effect dat we vonden was 

héél klein. Een kwart van een standaardafwijking. Dankzij het relatief grote aantal deelnemers 

konden we het effect waarnemen. Met Mark Ottoni‐Wilhelm ben ik verder gegaan op een 

zoektocht naar betere manieren om empathie en morele principes te activeren. Ik kijk ernaar 

uit om binnenkort de resultaten daarvan met u te kunnen delen. 

Het lijstje dat ik u liet zien past in een patroon dat we intussen kennen: eerder gepubliceerd 

onderzoek rapporteert vrijwel zonder uitzondering met kleine aantallen deelnemers flink 

positieve resultaten, maar bij herhaling van die experimenten komen andere onderzoekers in 

de meeste gevallen zelfs met grotere aantallen deelnemers tot heel andere resultaten. Meestal 

is dat andere resultaat een minder sterk positief resultaat.  

Dit komt doordat negatieve resultaten minder vaak gepubliceerd zijn en verborgen blijven. 

Onderzoekers dachten ten onrechte dat negatieve resultaten geen nieuwswaarde hadden. Zij 

hebben Popper niet gelezen over vooruitgang in de wetenschap. Vooral door weerleggingen 

van theorieën komen we verder. Daarom is openheid belangrijk, juist over negatieve 

resultaten. Het is geen toeval dat veel bevindingen die ik zelf heb gepubliceerd weerleggingen 

zijn van populaire ideeën. Ik roep alle wetenschappers in de zaal op al hun bevindingen te 

publiceren, ongeacht het resultaat. 
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Dat we maar in één van onze acht experimenten ook een positief resultaat vonden betekent 

niet alleen dat het eerdere onderzoek de werkelijkheid te positief heeft voorgesteld. Het 

betekent ook dat het ontzettend lastig is om mensen te veranderen.  

Zelfs de stemming waar in mensen zijn verandert niet wanneer we ze de mogelijkheid geven 

om gratis en voor niets €100 aan een goed doel te geven. Dit blijkt uit een experiment met wat 

ik ‘geefgeluk’ noem. Dat is het plezier dat mensen ervaren als ze geven. Voor het geven van 

geld is een populaire theorie dat het een warm gevoel oplevert. In de economie is dit idee 

populair geworden door Andreoni (1989). Dit idee blijkt nogal lastig aan te tonen. Een 

intussen klassiek geworden experiment met minder dan twee dozijn studentes van de 

universiteit van Oregon die elk 56 keer over de besteding van $100 mochten nadenken terwijl 

ze in een fMRI scanner lagen. Ze kregen voorstellen te zien voor de verdeling van $100 tussen 

een bedrag voor henzelf en een goed doel, en konden dat accepteren of weigeren. In de helft 

van de gevallen werd het bedrag voor het goede doel gepresenteerd als een verplichte 

belasting en in de andere helft als een keuze. De resultaten lieten zien dat de hersenen van 

deze studentes actiever waren in gebieden die actief zijn bij ervaringen van genot terwijl ze 

nadachten over een voorstel waarbij het weggeven van het geld aan een goed doel een keuze 

was. De deelnemers zeiden ook tevredener te zijn met hun keuzes in de ‘vrijwillige’ voorstellen 

dan in de verplichte.  

Intussen hebben we wetenschapsbreed een flinke argwaan gekregen tegen dit soort resultaten 

met kleine groepen, zeker als ze niet herhaalbaar blijken te zijn. Omdat het nogal duur is om 

dit experiment exact te herhalen met bedragen van $100 en deelnemers in scanners is het 

onderzoek nog niet herhaald. De kans dat het herhaalbaar is lijkt mij eerlijk gezegd klein. Het 

is namelijk een heel opmerkelijk resultaat. Andere experimenten waarin deelnemers kleinere 

bedragen krijgen om uit te geven aan iets leuks voor zichzelf of juist iets voor anderen laten 

zien dat het warme gevoel van het geven vooral ontstaat wanneer we iets geven aan mensen 

die we goed kennen en we zekerder weten dat de ontvangers het cadeautje leuk vinden. Dat is 

bij het geven van geld aan een goed doel niet zo snel het geval. Meestal kennen we de 

ontvangers niet, en is de impact van onze gift niet zo duidelijk. Zeker niet als je in de herrie 

van een fMRI scanner toetsen moet indrukken om keuzes te maken over punten voor jezelf of 

een goed doel. 

In het experiment dat we hebben uitgevoerd onder een grote groep deelnemers die 

representatief zijn voor de Nederlandse bevolking laat zien dat het geven van geld aan een 

goed doel hen niet direct gelukkiger maakt dan ze al waren (Bekkers, Smeets, Whillans & 

Norton, 2018). Gelukkigere mensen geven vaker, maar zij worden niet gelukkiger nadat ze 

hebben gegeven. De hedonistische waarde van filantropie is dus ongeveer nul. 

 

Effecten van filantropie op de gever 

Vrijwilligers zeggen in de Geven in Nederland enquêtes dat het werk dat zij onbetaald doen 

hen sociale contacten oplevert, en sommige vrijwilligers zeggen dat het vrijwilligerswerk hen 

een afleiding biedt van hun eigen problemen en dat het hen gezond houdt. Maar is dat ook de 

impact van het vrijwilligerswerk? Levert vrijwilligerswerk ook echt meer sociale contacten op, 

en helpt het om de gezondheid op peil te houden? Stel nu dat deze respondenten geen 

vrijwilligerswerk hadden gedaan, of dat ze er mee waren opgehouden. Misschien hadden ze 

dan op een andere manier sociale contacten opgedaan en waren ze misschien net zo gezond 
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gebleven. Die sociale contacten en gezondheid zitten voor een deel in de ‘aard van het beestje’. 

Het is goed mogelijk dat het in de aard van de mensen zit die vrijwilligerswerk doen dat zij 

deze rendementen ervaren. Met andere woorden: als we willen weten wat voor effect het 

vrijwilligerswerk heeft dat mensen doen, dan moeten we die kenmerkende eigenschappen 

uitschakelen.  

In de experimenten die ik net liet zien hebben we korte termijn effecten bekeken. Je zou 

verwachten dat vrijwilligerswerk op de langere termijn positieve effecten heeft op de 

waardering van maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook als het gaat om effecten van 

vrijwilligerswerk of geld geven aan een goed doel op de lange termijn zien we nauwelijks 

positieve resultaten. Dit weten we uit een groot aantal longitudinale studies waarin mensen 

die vrijwilligerswerk gaan doen of geld gaan geven aan goede doelen langere tijd gevolgd zijn. 

Door dezelfde mensen te volgen over een langere periode kunnen we de ‘aard van het beestje’ 

uitschakelen. Houdt u wel het probleem in gedachten dat we geen controle hadden over wie 

vrijwilligerswerk ging doen en wie niet.  

Hieronder ziet u een lijst van studies die we hebben uitgevoerd met de verwachte resultaten 

en de feitelijke resultaten. Het is misschien geen verrassing meer dat de resultaten niet zo 

rooskleurig waren.  

Studie  Verwacht resultaat  Feitelijk 
resultaat  

Bekkers (2012,  
n = 692) 

Nederlanders die vrijwilligerswerk gaan doen krijgen 
daardoor meer vertrouwen in andere mensen. 

X 

Van Ingen & 
Bekkers (2015, n = 
4.445) 

Zwitsers die vrijwilligerswerk gaan doen krijgen 
daardoor meer vertrouwen in andere mensen. 

X 

Van Ingen & 
Bekkers (2015, n = 
20.684) 

Engelsen die vrijwilligerswerk gaan doen krijgen 
daardoor meer vertrouwen in andere mensen. 

X 

Van Ingen & 
Bekkers (2015, n = 
14.264) 

Australiërs die vrijwilligerswerk gaan doen krijgen 
daardoor meer vertrouwen in andere mensen. 

X 

Bekkers, Smeets, 
Whillans & 
Norton (2018, n = 
2.003) 

Nederlanders die geld geven aan een goed doel 
krijgen daardoor een betere stemming. 

X 

Bekkers, 
Posthuma & Van 
Lange (2018, n = 
680) 

Het behalen van een hogere opleiding biedt een 
omgeving waarin Amerikanen meer gaan geven aan 
goede doelen. 

X 

Bekkers, 
Posthuma & Van 
Lange (2018, n = 
680) 

Het bezoeken van een kerk biedt een omgeving 
waarin Amerikanen meer gaan geven aan goede 
doelen. 

√ 

De Wit, Bekkers & 
Verkaik (2017,  
n = 154.970) 

Mensen die vrijwilligerswerk gaan doen blijven 
daardoor langer gezond. 

X / √ 
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Als mensen vrijwilligerswerk gaan doen dan verandert hun vertrouwen er niet of nauwelijks 

door. Ook de prosociale waarden die zo kenmerkend zijn voor vrijwilligers, gevers aan goede 

doelen en andere actieve burgers blijken nauwelijks te veranderen door het vrijwilligerswerk 

(Bekkers, 2007b; Van Ingen & Bekkers, 2015).   

Door bijna achthonderdvijftigduizend enquêtes te analyseren van meer dan 

honderdvijftigduizend respondenten over een periode van dertig jaar in een dozijn landen in 

Europa hebben we geconstateerd dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op de 

gezondheid en het gevoel van welbevinden, maar dit effect is heel klein en zien we alleen 

onder ouderen (De Wit, Bekkers & Verkaik, 2017).  

 

De waarden van filantropie 

Er is nog een diepere laag van betekenis in de term “waarde”. De waarde van filantropie is dat 

zij maatschappelijke waarden vertegenwoordigt. Ook als er niet direct grote effecten uitgaan 

van de filantropie, dan nog is zij op zichzelf waardevol. Via ons geefgedrag geven we uiting 

aan onze maatschappelijke waarden. Filantropie geeft ons een rijker leven. Het werk van 

goededoelenorganisaties geeft kennis en inzicht over de wereld, begrip van en voor elkaar. 

Dat de filantropie in de Verenigde Staten voor vijfennegentig procent binnen het land zelf 

blijft zegt iets over het land. Dat een vijfde van alle giften in Nederland direct naar het 

buitenland gaat is een veelzeggend verschil. Dat in de VS de filantropie voor een derde uit 

giften aan universiteiten bestaat en in Nederland dit minder dan een twintigste is zegt mij dat 

de meeste dollars aan filantropie in de VS niets te maken hebben met de klassieke 

liefdadigheid als zorg voor de naaste, en dat we het in Nederland met die verzorgingsstaat 

goed voor elkaar hebben. Ook al is die wat betreft het hoger onderwijs ook vol van problemen 

met het rendementsdenken en de outputfinanciering. Welk model voor het hoger onderwijs 

uiteindelijk beter presteert is een andere vraag. Ik weet wel dat ik liever hier in Nederland 

woon dan in de Verenigde Staten. 

De manier waarop orgaantransplantaties en de bloedvoorziening zijn georganiseerd zegt ook 

iets over een land. Ik kijk uit naar de samenwerking met Sanquin in het ERC project 

‘DONORS’ van Eva‐Maria Merz. In Nederland is het verboden om mensen voor donaties van 

hun bloed en organen te betalen en zijn deze giften vrijwillig. Dit geeft aan dat we in 

Nederland vinden dat giften niet om het geld gedaan moeten worden, maar uit een meer 

intrinsieke motivatie. Tegelijk zorgt de nieuwe donorwet ervoor dat het afstaan van organen 

de norm wordt, waar je van kunt afwijken als je er moeite voor wilt doen. Het nieuwe ‘ja, 

tenzij’‐systeem maakt gebruik van het principe dat mensen lui zijn. Het heeft in Nederland 

lang geduurd voordat dit systeem is ingevoerd. Hoewel het duidelijk is dat de formele 

beschikbaarheid van organen zal toenemen is het nog niet zeker of de wachtlijst voor 

donororganen direct korter zal worden. In Wales is het jaar na de invoering van het ja tenzij 

systeem de wachtlijst niet korter geworden. Het is daarom verstandig te investeren in 

technische oplossingen zoals de kunstnier, die op termijn menselijke donaties geheel onnodig 

kunnen maken.  

De waarde van filantropie ligt in de betekenis die mensen eraan geven en in de betekenis die 

de overheid er aan toekent. Over de betekenis die mensen aan filantropie geven weten we in 

Nederland nog vrij weinig. Dit is een grotendeels braakliggend onderzoeksterrein. 

Nederlanders hebben over het algemeen positieve beelden bij goededoelenorganisaties, maar 
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het vertrouwen neemt wel af. Wat betreft de betekenis die de overheid aan filantropie geeft is 

het jarenlang armoe troef geweest (Bekkers, 2019). De overheid had geen visie op de 

filantropie, en de Nederlandse politiek evenmin. Het woord kwam in geen enkel 

partijprogramma voor. Daarna kwam het kabinet‐Rutte met de visie dat filantropie een 

pinautomaat is waar je geld uit de muur kunt halen als je moet bezuinigen. Het is een goede 

zaak dat de discussie over de waarde van de filantropie nu opnieuw met meer respect wordt 

gevoerd. De high‐level meetings van de interdepartementale werkgroep filantropie brengen de 

ministeries in aanraking met een nieuwe wereld. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de 

eerste stap. Elkaar versterken is moeilijker. Er zal nog heel wat water traag door oneindig 

laagland gaan voordat er concrete resultaten geboekt kunnen worden, maar ik ben 

optimistisch over de kansen die er liggen. 

De waarde van filantropie ligt in haar lange termijn oriëntatie, het risico dat zij kan nemen, en 

de snelheid die vrij vermogen kan geven aan nieuwe ontwikkelingen, zoals Melinda Gates in 

een interview met de Volkskrant onlangs nog eens benadrukte (Witteman, 2019). Zonder al te 

dik te doen over je impact – bescheidenheid siert de filantropie. Ook filantropen met veel geld 

kunnen maatschappelijke vraagstukken niet eenvoudig oplossen, daar zijn ze veel te 

ingewikkeld voor. Samenwerking tussen de overheid en filantropie is daarom noodzakelijk. 

Waar en wanneer mogelijk zullen we die samenwerking de komende jaren bestuderen en 

versterken. 

 

VI – Filantropie en sociologie 

Als laatste ga ik in op de relatie tussen filantropie en sociologie. Mijn leerstoel is ingebed bij de 

afdeling Sociologie. Wat maakt filantropie interessant als onderzoeksthema voor sociologen? 

Het zal u niet verbazen dat ik deze vraag graag beantwoord vanuit de drie hoofdvragen van de 

sociologie waarmee ik in Nijmegen ben opgevoed (Ultee, Arts en Flap, 1996): cohesie, 

ongelijkheid, en rationalisering. Pas hier in Amsterdam hoorde ik dat er nog een vierde 

hoofdvraag is, over zelfbeeld en identiteit (Van Hoof & Van Ruysseveldt, 1996), die mij vooral 

een sociaal psychologisch vraagstuk lijkt. De bevindingen die ik u eerder heb gepresenteerd 

laten zien dat filantropisch gedrag vooral een resultaat is van een prosociaal zelfbeeld, en dat 

zelfbeeld nauwelijks beïnvloedt. 

 

Filantropie en rationalisering 

Welke bijdrage levert de filantropie aan de mate van rationalisering van de samenleving? 

Goede voorbeelden van zo’n bijdrage zien we op het terrein van de wetenschap. Rationele 

wetenschap is open, voor iedereen toegankelijk. Een klein aantal particuliere 

wetenschapsfinanciers zoals de Wellcome Trust en de Bill & Melinda Gates Foundation heeft 

de beweging naar openheid in de wetenschap wereldwijd vleugels gegeven. Zij namen het 

initiatief voor de Open Access beweging die nu in Plan S door de Europese Commissie is 

overgenomen. We hebben dit van dichtbij gezien op een bijeenkomst van vermogensfondsen 

en functionarissen van de Europese Commissie en het DG Research & Innovation, het 

ministerie van wetenschappelijk onderzoek in Brussel, geleid door Robert‐Jan Smits. Theo en 

ik waren daar aanwezig als rapporteurs. We konden toen niet vermoeden tot welke resultaten 

die bijeenkomst zou leiden.  
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Kennis die niet open gedeeld wordt is geen wetenschap, dat is goochelen, magie. De echte 

wetenschapper is een anarchist – ni dieu, ni maître. Alleen de feiten tellen. Decennialang zijn 

carrières van wetenschappers bepaald door aantallen publicaties in zogenaamde ‘high impact’ 

tijdschriften. Deze publicaties waren – naar nu blijkt – lang niet altijd volledig en integer. We 

hadden hier nauwelijks een idee van, omdat wetenschappers niet verplicht waren volledige 

openheid van zaken te geven. Door minder positieve resultaten achter te houden is de 

wetenschap vervuild geraakt met te mooie resultaten. Rationele wetenschap is 

reproduceerbaar; als je het onderzoek herhaalt met dezelfde middelen komt er hetzelfde uit. 

Het Open Science Framework, gefinancierd door Amerikaanse vermogensfondsen, heeft de 

grote zuivering in de wetenschap van de afgelopen tien jaar sterk bevorderd. Ook de 

resultaten die ik eerder liet zien uit het onderzoek onder tweelingen weten we dankzij de open 

wetenschap van de MacArthur Foundation, die de dataverzameling van de Midlife in the 

United States (MIDUS) studie betaalde. 

Vermogensfondsen kunnen met beperkte middelen een grote verandering teweeg 

brengen. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. De ideeën van vrijwilligers die actief zijn voor 

grote maatschappelijke organisaties worden alleen niet vaak omgezet in het beleid, daar zijn 

professionals voor aangenomen (De Wit, Mensink, Einarsson & Bekkers, 2019). 

De filantropie wordt steeds rationeler; meer gebaseerd op de te verwachten impact. We zien 

dit in de toegenomen invloed van effectief altruïsme. Grote filantropen zoals Gates hebben 

impact tot voorwaarde voor filantropie gemaakt (Eikenberry & Mirabella, 2018). Meer besef 

van impact is een goede zaak voor de goede zaak, zou je zeggen. Ik wil wel een voorbehoud 

maken. Of eigenlijk twee. Het eerste is het belang van de context. De impact van interventies 

is sterk afhankelijk van de lokale context. We spreken daarom van lokale effecten. Het 

realiseren van deze effecten kost geld en tijd. Als deze lokale effecten mogelijk gemaakt 

worden door geld en tijd te onttrekken aan partijen die er anders meer goed mee hadden 

gedaan, is het uiteindelijke resultaat negatief. 

Verder: extreem doorgedacht, als alle filantropie gebaseerd wordt op haar verwachte effecten, 

dan is er geen ruimte meer voor wat aanprutsen. Zoals het New Public Management in het 

onderwijs en onderzoek haar schaduwzijden heeft, zo heeft ook een al te sterke focus op 

impact een schaduwzijde. Professionals zijn gebaat bij autonomie, en die wordt door een strak 

impact keurslijf verminderd. 

 

Filantropie en ongelijkheid 

Verkleint de filantropie maatschappelijke ongelijkheid? Of is het andersom, maakt filantropie 

de samenleving juist ongelijker? De vraag naar het verband tussen filantropie op ongelijkheid 

is de afgelopen maanden bijzonder actueel geworden. Rutger Bregman zei op het World 

Economic Forum in Davos dat de wereld geen filantropie nodig heeft, maar dat de rijksten der 

aarde gewoon meer belasting moeten betalen. De tegenstelling die Bregman in zijn kritiek 

aanbracht kwam op een kritiek moment. De economische elite is rijker dan ooit, terwijl de 

Amerikaanse president – verkozen met beloften aan de middenklasse – de belastingen juist 

voor de rijkste 1% nog verder verlaagd heeft.  

De kritiek van Bregman was dan ook meer een kritiek van de economische elite en het gebrek 

aan beteugeling van de vrije markt dan een kritiek van de filantropie. De miljoenen keren dat 

het filmpje van Bregman intussen is bekeken zijn een uiting van protest tegen de toenemende 
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economische ongelijkheid – iedereen die kinderen heeft opgevoed weet dat ze allergisch zijn 

oneerlijke verdeling van middelen. De samenleving kan leven met ongelijkheid als de 

oneerlijke verdeling niet zichtbaar is. Openlijke filantropie toont die verschillen.  

Daar komt bij dat sommige filantropen hun rijkdom hebben vergaard met ronduit onethische 

prakijken. De kritiek die deze filantropen krijgen kan het averechtse effect hebben dat zij hun 

geweten niet eens meer proberen af te kopen (Breeze, 2019), al laten de toezeggingen na de 

brand van de Nôtre‐Dame zien dat het zo’n vaart niet loopt. 

Economische ongelijkheid komt voort uit de vrije markt. Vrijheid van vereniging en politieke 

en economische vrijheden gaan met elkaar samen. In landen waar burgers meer economische 

vrijheden genieten is het gemakkelijker om een stichting op te richten en zullen er meer 

vermogensfondsen zijn. In landen waar meer economische ongelijkheid bestaat zijn de 

omstandigheden om aan filantropie te doen beter. Maar het zou naïef zijn om te denken dat 

een groter verschil tussen arm en rijk als vanzelf tot compassie van de rijken met de armen 

leidt. Het is eerder andersom. We zagen eerder al dat hogere inkomens een kleiner deel van 

hun inkomen aan filantropie besteden dan lagere inkomens. Ik kijk ernaar uit om de komende 

jaren in samenwerking met collega’s van de afdeling Sociologie op basis van gegevens van de 

belastingdienst en het CBS in kaart te brengen hoe het geefgedrag verandert over de 

levensloop.  

De belangrijkste bron van ongelijkheid is dat inkomens van de rijken toenemen maar de 

inkomens van de armen niet of minder. In landen waarin de ongelijkheid groter is, wordt de 

filantropische sector als vanzelf onderdeel van het ecosysteem dat die ongelijkheid in stand 

houdt. In de VS is gedocumenteerd hoe maatschappelijk onverantwoordelijke bedrijven via 

vermogensfondsen invloed verkrijgen op de regering (Cohen et al., 2019) en het publieke debat 

(Farrell, 2019). Rijke particulieren kopen een plek aan selectieve universiteiten voor hun 

kinderen die er door gebrek aan intelligentie anders niet binnen zouden komen (New York 

Times, 2019). Dat is geen filantropie, dat is corruptie. Gelukkig zijn we daar in Nederland nog 

heel ver van verwijderd. De beste manier om de gevaren van de filantropie te voorkomen is de 

sociale ongelijkheid laag te houden. Daar komt nog iets bij. In landen die meer doen om 

ongelijkheid te verminderen bestaat een groter politiek draagvlak voor rechtvaardigheid en 

gelijkheid. In die landen – zoals in Nederland – zullen  burgers ook vaker geven aan goede 

doelen die deze idealen hebben. 

 

Filantropie en cohesie 

Filantropie is net als criminaliteit en zelfdoding bij uitstek een samenlevingsverschijnsel, een 

verzameling sociale feiten zoals Durkheim ze bedoelde. We zagen dit eerder al in de invloed 

van de bevolkingsdichtheid op geefgedrag in collectes, in de invloed van religie binnen 

identieke tweelingparen, de invloed van sociale informatie in experimenten, en de invloed van 

levensgebeurtenissen op bloeddonatie.  

De bijdrage van filantropie aan cohesie is verrassend genoeg nauwelijks onderzocht. Op 

micro‐niveau hebben we al gezien dat het doen van vrijwilligerswerk geen bijdrage levert aan 

de vorming van maatschappelijk vertrouwen, een belangrijke factor die de sociale cohesie in 

een land bepaalt. Hoe zit dat op meso‐ en macro‐niveau? Er zijn veel maatschappelijke 

initiatieven die cohesie produceren. Mensen doen vrijwilligerswerk voor sportverenigingen, ze 

doen met hun bedrijf mee aan NL Doet, organiseren een vlooienmarkt voor het goede doel, 
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kopen met de buurt een windmolen. Dit zijn allemaal vrijwillige activiteiten die mensen bij 

elkaar brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven. Maar of deze initiatieven 

de cohesie in Nederland ook vergroten? Je zou het hopen, maar we weten het niet. U weet 

intussen dat gehoopte resultaten geen garantie zijn voor de werkelijkheid. Is in gemeenten 

waarin filantropische instellingen meer investeren in sociale cohesie en in gemeenten waarin 

burgers meer van dit soort initiatieven ondernemen het gevoel van saamhorigheid, erbij te 

horen, groter? Is de eenzaamheid daar lager? Is de tevredenheid met het leven daar hoger? Is 

het zelfdodingscijfer er lager? Welke soorten initiatieven om de sociale cohesie te versterken 

werken eigenlijk het beste? Dat zijn belangrijke vragen die we nu niet kunnen beantwoorden. 

Daarvoor hebben we betere gegevens nodig. Ik hoop dat we in de toekomst in samenwerking 

met collega’s van de afdeling Sociologie en het CBS deze vraag kunnen beantwoorden.  

Dichter bij huis, hier op de VU, hopen we via de A Broader Mind Longitudinal Study de vraag 

te kunnen gaan beantwoorden of het mengen van studenten uit verschillende studierichtingen 

in kleine groepen de betrokkenheid bij de VU, de stad Amsterdam en de samenleving kan 

vergroten.  

 

Woorden van dank 

De rector van de universiteit en de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen dank ik 

voor het vertrouwen dat zij in mij stellen met deze benoeming. Collega’s van de afdeling 

Sociologie en de faculteit: ik kijk uit naar een mooie samenwerking in onderzoek en onderwijs 

in de Research Master. 

Collega‐Filantropen van de werkgroep Filantropie: ik ben enorm trots op wat wij met zo’n 

klein team allemaal voor elkaar krijgen. Niet alleen het onderzoek, maar ook het onderwijs, 

regulier en postacademisch; het Europese netwerk van onderzoekers met meer dan 200 leden 

uit alle landen van Europa en zelfs daarbuiten tot aan Australië toe met een tweejaarlijkse 

congres; de seminars, de nieuwsbrieven, de wetenschappelijke artikelen die we schrijven. Jullie 

maken het allemaal mogelijk. Zonder jullie inzet zou dit nooit lukken. Ik ben er heilig van 

overtuigd dat de kracht van onze werkgroep schuilt in de kleinschaligheid. Het familiemodel: 

small is beautiful. Ik hoop dat we ook nu we als onderzoeksgroep groeien dit familiegevoel 

kunnen vasthouden. 

De filantroop is een onverbeterlijke optimist: met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ik heb 

gezegd. 
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