
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beoordelingsrapport Vici Sociale en Geesteswetenschappen 2019 
 
Dossiernummer: VI.C.191.063 
Aanvrager: Prof. dr. R.H.F.P. Bekkers 
Titel: Global Giving 
 
Kwalificatie van de door u ingediende aanvraag:  
De domeincommissie heeft uw aanvraag beoordeeld en adviseert u om uw Vici-vooraanmelding niet uit te werken 
tot een volledige aanvraag. 
 

Toelichting beoordelingsrapport: 
 
De hieronder genoemde punten per criterium zijn opmerkingen van leden van de beoordelingscommissie. De 
weging per genoemd punt kan verschillen. Het geheel van de genoemde punten van de commissie ligt ten 
grondslag aan het eindoordeel over de aanvraag.  
 

 
De beoordelingscommissie heeft uw voorstel beoordeeld op de volgende criteria: 
 
Kwaliteit van de onderzoeker 

• Onderzoeker met zeer sterk internationaal netwerk (mede-initiator van de European Research Network on 
Philanthropy), heldere onderzoekslijn met geïntegreerde theoretische basis. Publicaties zijn divers maar 
goed in het licht van de publicatiecultuur. Relatief weinig recente indrukwekkende publicaties. Goede mix 
van grants. 

• Supervision experience is limited. Also there is not much evidence of the impact of the research in other 
subfields as evidenced from publications in journals in other sub-fields. This indicates that the topic is clearly 
of high interest also outside the niche, but that the scholarly contribution outside the field is limited. 

• De aanvrager past in de doelgroep van VICI en behoort tot de 10% van zijn generatie. Hij heeft een goede 
positie in nationale netwerken, hetgeen onder meer blijkt uit onderzoek voor het (zoals het toen heette) 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook is de aanvrager succesvol geweest in de acquisitie van andere 
onderzoeksgelden.  

• Recognised international expert on Philanthropy. The CV is one of a very active scholar who opened up a 
new research field early on his career and quickly became the leading scholar and establishing an 
international reputation. The CV did not convince that he is on a continuing steep trajectory. The quantity of 
publications is very impressive, but quality is much less. Recent quality output is limited as evidenced by the 
fact that 4 of the listed top 5 publications are 8 or more years old. The fifth, a recent PNAS article has the 
applicant listed as 4th of 5 authors. 

• Qua publicaties valt op de dat de aanvrager van tijd tot tijd gaten heeft in publicatiejaren. Overigens, het kan 
heel valide zijn om niet mee te doen aan de ratrace om vooral veel te publiceren en van tijd tot tijd afstand 
nemen hiervan om juist kwalitatief werk te leveren. Voorbeeld van kwalitatief werk is de literatuurreview 
van filantropiestudies uit 2011; een nog steeds zeer veel geciteerd overzichtswerk waarmee de aanvrager 
internationaal veel aan aanzien heeft gewonnen. De aanvrager is goed ingebed in internationale netwerken. 
De aanvrager heeft onderzoek naar filantropie opgezet en tot ontwikkeling gebracht. 

• The candidate's profile fits very well the envisioned research. He has been active in this field of research 
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since 1997. He is collaborating with various international co-authors and in leading positions in a number of 
relevant national and international boards and associations. I am not entirely certain regarding the quality of 
his research output. 

 
Kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel 

• The proposal has a multi-disciplinary approach and a well-thought-out research plan. There is an issue of 
innovation though as the proposal seems to extend previous research rather than establishing a whole new 
field. There is ample explanation of the empirical research, which appears to be solid, but scant substantial 
discussion on the wider theoretical contributions. Drawing hypotheses from various theories is not the same 
as contributing to further development of these hypotheses. 

• Het onderzoek is meer een voortzetting van de door de jaren opgebouwde onderzoekslijn van de kandidaat 
dan dat dit iets is waarmee deze een geheel nieuwe weg inslaat. Ik vind de uitdagendheid qua inhoud niet 
uitzonderlijk hoog en ook de vraagstelling had origineler gekund. Het bestaat vooral uit de gedachte dat een 
groot onderzoeksproject eindelijk de ruimte biedt voor een grote survey op te zetten. Baanbrekend 
onderzoek bestaat echter uit meer dan veel data verzamelen.  

• Methodologisch is het de vraag of het mogelijk is om  representatieve steekproeven te krijgen in alle te 
benaderen landen. In de praktijk zal dit in veel landen geen goede representatieve steekproef zijn. De 
gedachte dat een brede survey (in de traditie van Geddes van een eeuw geleden) de beste methodologie is, 
lijkt niet adequaat en doeltreffend. Beperking van het onderzoeksveld tot het geven, zoals het voorstel doet, 
in plaats van op het gehele systeem van filantropie, waaronder ook de relatie met de mensen die afhankelijk 
zijn van filantropie, doet afbreuk aan het internationaal belang van het onderzoeksvoorstel. 

• The suggested survey is valuable, and potentially leads to important insights, as comparative empirical 
studies on philanthropy so far include significantly less countries, and rarely are micro data. Except for the 
data the research is not extremely innovative. The quality of the obtained data will strongly depend on the 
representativeness of the sample and the sample's motivation to participate. For a pilot MTurk will be used 
which is not representative, but nothing is said about the actual sample. 

• Voorstel kent een boeiende vraagstelling (vergelijking filantropie tussen 145 landen, op een scala van 
factoren), met een ambitieuze doch heldere opzet. Theoretisch doel is een geïntegreerd model van 
filantropie; deze onderzoeker lijkt hier (door internationale positionering) bij uitstek geschikt voor. 

 
Kennisbenutting 

• Het voorstel kent een kennisbenuttingsparagraaf. Opmerkelijk is hierin dat de eerste zin - dat dit het eerste 
onderzoek is – in tegenspraak is met  figuur 1 van het voorstel, waarin al een wereldkaart van filantropie 
wordt gepresenteerd. Het is niet helemaal duidelijk wat het potentieel en de doelgroepen zijn. Dit sluit aan 
bij de decennialange ervaringen met brede surveys. De mogelijkheden tot kennisbenutting van een 
dergelijke brede survey blijft vaak achter bij de verwachtingen. 

• The project is academically interesting and will have influence on research in various disciplines. Knowledge 
will be shared with stakeholders in workshops, and within the PI's network. However, it is unclear  how this 
knowledge will directly help the development of philanthropy in emerging economies. Dissemination to a 
larger public will take place through a series of factsheets on the distribution of giving around the globe, 
working papers and an interactive website with open data. 

• Resultaten worden beschikbaar gemaakt via mede zelf opgerichte netwerken. Internationale workshops en 
aandacht voor open access data. 

• The proposal has a very practical approach to knowledge utilization and might indeed be very relevant for 
stakeholders in the charity business. The applicant has a very strong track record. 
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