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1. Inleiding

Hoe verschilt het geefgedrag en vrijwil-
ligerswerk in Nederland tussen genera-
ties? Hoe hebben generatieverschillen 
in geefgedrag zich de afgelopen twintig 
jaar ontwikkeld? Hoe zal het geefgedrag 
zich in Nederland de komende jaren 
gaan ontwikkelen als oudere generaties 
langzaam verdwijnen en vervangen 
worden door jongere generaties? Hoe 
kunnen goededoelenorganisaties aan-
sluiting vinden bij jongere generaties? 
Dit zijn de vragen die we in deze special 
zullen beantwoorden. 

Achtergrond
Voor organisaties die afhankelijk zijn 
van vrijwillige steun van de bevolking is 
het bijzonder belangrijk de dynamiek in 
het geefgedrag en vrijwilligerswerk op 
de voet te volgen. Trends in maatschap-
pelijke betrokkenheid worden voor een 
groot deel veroorzaakt door veran-
deringen in de samenstelling van de 
bevolking. Jonge generaties vervangen 
langzaam oude generaties. Daarom is 
kennis over verschillen tussen genera-
ties van groot belang voor de toekomst.
We beschrijven in deze special hoe vier 
generaties Nederlanders van elkaar 
verschillen in het geven van geld aan 

goededoelenorganisaties en het doen 
van vrijwilligerswerk. Vervolgens 
beschrijven we hoe deze verschillen zich 
de afgelopen twintig jaar hebben ont-
wikkeld en geven we een verklaring van 
deze ontwikkelingen. Daarna schetsen 
we te verwachten ontwikkelingen in 
de toekomst, met bijzondere aandacht 
voor nieuwe vormen van geefgedrag, 
zoals crowdfunding. We sluiten deze 
special af met een serie suggesties en 
aandachtspunten voor maatschappelijke 
organisaties.

Vijf generaties
Het denken in generaties heeft zich de 
afgelopen tijd langzaam verankerd in de 
samenleving. Elke dag horen we in de 
media berichten over babyboomers, de 
‘generatie nix’, ‘GenZ’ en over millenni-
als. Een populaire indeling van gene-
raties is van Howe & Strauss (1992), die 
bijna 30 jaar oud is maar in de marke-
ting nog steeds veel gebruikt wordt.
Voor een goed begrip van de cijfers die 
we in deze special presenteren bena-
drukken we drie conclusies die we uit 
de discussies over generaties kunnen 
trekken. Ten eerste: generaties zijn geen 
zelfstandig handelende eenheden. Het 
denken in generaties is gemakkelijk om-
dat het ideaaltypen zijn, maar generaties 
zelf doen niets. Vrijwel niemand loopt 
herkenbaar als lid van een bepaalde 
generatie op straat. Generaties zijn 
achteraf bij elkaar gegroepeerde mensen 
van wie we het gedrag bestuderen. Maar 
de verschillen binnen generaties zijn veel 
groter dan de verschillen tussen genera-
ties.

Ten tweede: generaties hebben geen 
scherpe grenzen. Vaak denken we over 
de ‘vooroorlogse generatie’ als de groep 
mensen die vóór 1945 is geboren, of over 
‘millennials’ als de groep die na het jaar 
2000 is geboren. Deze jaren zijn kunst-
matige grenzen, achteraf getrokken, die 
in werkelijkheid niet zichtbaar zijn. 
Ten derde: generaties zijn geen leeftijds-
groepen. De eigenschappen van gene-
raties zijn alleen vast te stellen wanneer 
we het gedrag van een groep mensen 
die tussen bepaalde jaren geboren zijn 
volgen in de loop van hun leven. In het 
ideale geval zouden we beschrijven hoe 
maatschappelijk betrokken de baby-
boomgeneratie was in haar jeugd en die 
betrokkenheid vergelijken met de jon-
geren van nu. Helaas is dit niet mogelijk 
omdat de cijfers die we over het geefge-
drag in Nederland hebben pas goed ver-
gelijkbaar zijn vanaf midden jaren ’90. 
De beste beschrijving van generatiever-
schillen die we met de beschikbare ge-
gevens kunnen geven ontstaat wanneer 
we dezelfde generatie in de loop van de 
tijd volgen. De trends geven niet alleen 
een beeld van de veranderingen die zich 
voordoen als de leden van verschillende 
generaties ouder worden. Zij laten ook 
zien hoe hardnekkig generatieverschil-
len zijn. 
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Tien jaar geleden maakten we al eens 
een toekomstverkenning van vrijwillige 
inzet in Nederland (Bekkers & Rui-
ter, 2009). Intussen weten we dat die 
verwachtingen te positief zijn geweest, 
omdat zij gebaseerd waren op de veron-
derstelling dat trends in het geefgedrag 
uit de eerste 10 jaar aan gegevens uit 
het onderzoek “Geven in Nederland” 
zouden doorzetten. In de special in 2017 
zagen we dat in de 10 jaar daarna, in 
de periode 2005-2015, het geefgedrag 
vrijwel is gestagneerd (Bekkers, De Wit 
& Wiepking, 2017). Ook bleek dat de 
vrijgevigheid – gedefinieerd als het deel 
van het inkomen dat huishoudens geven 
aan goededoelenorganisaties – is afge-
nomen. In de huidige special beschrijven 
we de trends in het geefgedrag gedetail-
leerder en apart voor vier generaties. 
We hebben voor deze special grafieken 
van geefgedrag en vrijwilligerswerk 
in Nederland gemaakt over de peri-
ode 2001-2019, waarin we paneldata 
beschikbaar hebben voor de brede 
bevolkingssteekproef. Daarin volgen we 
een groot aantal huishoudens in de loop 
van de tijd. Van Nederlanders met een 
migratieachtergrond en vermogende 
Nederlanders hebben we onvoldoende 
gegevens om verschillen tussen genera-
ties in kaart te brengen.

Waarom generaties van elkaar 
verschillen
De belangrijkste reden waarom mensen 
uit verschillende generaties van elkaar 
verschillen is dat zij in andere omstan-
digheden zijn opgegroeid (Inglehart, 

1997). Mensen doen in de loop van hun 
leven verschillende gewoonten op, die 
niet snel veranderen. Oudere generaties 
hebben zich sterker de gewoontes eigen 
gemaakt om vrijwilligerswerk te doen en 
geld te geven aan goede doelen. Dit zijn 
voor oudere generaties meer vanzelf-
sprekende bezigheden dan voor jongere 
generaties. 
De stille generatie is volwassen gewor-
den in een Nederland dat gedomineerd 
werd door traditionele kerkelijke 
normen en waarden. Na de Tweede We-
reldoorlog is de invloed van de kerken 
sterk afgenomen. Het lidmaatschap van 
kerken nam af, net als de regelmatige 
kerkgang. In dezelfde tijd nam het aantal 
studenten op hogescholen en universi-
teiten toe. Vanaf de tweede helft van de 
jaren ’60 kwamen nieuwe idealen van 
democratie en mensenrechten op, die 
goed vielen in de babyboomgeneratie. 
Ook de grote vredesdemonstraties tegen 
de oorlog in Vietnam in 1973 en tegen 
kernwapens in de jaren ’80 waren uitin-
gen van postmaterialistische waarden 
die in veel westerse landen mede door de 
economische vooruitgang na de Tweede 
Wereldoorlog opkwamen. 
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Figuur 1: Inkomsten uit fondsenwerving van nationale goededoelenorganisaties in € miljoenen, 1965-2007

Daarna hebben we nieuwe maatschap-
pelijke organisaties zien opkomen die 
uitgroeiden van kleine actiegroepen tot 
grote ledenorganisaties. Organisaties als 
Amnesty International en Greenpeace, 
en later ook de natuur- en milieuorga-
nisaties als WNF en Natuurmonumen-
ten, trokken veel leden aan. Terwijl de 
leiding van deze organisaties steeds 
professioneler werd en zich steeds meer 
ging richten op het beïnvloeden van 
overheidsbeleid, kregen vrijwilligers 
meestal uitvoerende taken. De grote 
goededoelenorganisaties hebben vanaf 
eind jaren ’80 ook hun marketing en 
fondsenwerving sterk geprofessionali-
seerd. Met name in de jaren ’90 namen 
de inkomsten uit giften en sponsoring 
daardoor sterk toe, zo laten cijfers van 
het CBF zien (figuur 1, uit Bekkers, 
2009). 

Veranderingen in vraag en aanbod 
in de filantropie
Generatieverschillen in filantropisch 
gedrag liggen niet vast, maar kunnen in 
de loop van de tijd ook groter of kleiner 
worden. De betrokkenheid bij goede 
doelen kan veranderen door ontwikke-

lingen aan twee kanten: in het aanbod 
van geld en tijd onder de bevolking, en 
in de vraag om betrokkenheid van orga-
nisaties. In Geven in Nederland hebben 
we zicht op veranderingen aan beide 
kanten. Aan de aanbodkant meten we 
niet alleen de ontwikkeling in de geefca-
paciteit met vragen over het inkomen en 
vermogen van huishoudens, maar ook 
ontwikkelingen in de motivatie om te 
geven. Uit de antwoorden van respon-
denten op vragen over hun prosociale 
waarden en het vertrouwen in goede-
doelenorganisaties kunnen we opmaken 
hoe groot de bereidheid is om te geven. 
We hebben ook zicht op veranderingen 
in de manier waarop organisaties giften 
en vrijwilligers werven via de antwoor-
den op vragen over de verzoeken om 
bijdragen. 
We beginnen deze special met een 
gedetailleerd overzicht van de ver-
schillen tussen generaties in de betrok-
kenheid bij goede doelen. Vervolgens 
onderzoeken we hoe veranderingen in 
generatieverschillen samenhangen met 
veranderingen in de geefcapaciteit, de 
motivatie en verzoeken om bijdragen 
door organisaties.
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2. Generatieverschillen in geefgedrag

Figuur 2: Aantal verschillende doelen die huishoudens steunen per kalenderjaar naar generatie, 2001-2018

Oudste generatie steunt de meeste 
goede doelen
In Geven in Nederland onderscheiden 
we negen verschillende doelen waar-
aan de bevolking kan geven: (1) kerk en 
levensbeschouwing, (2) gezondheid, (3) 
internationale hulp, (4) milieu, natuur 
en dieren, (5) maatschappelijke en socia-
le doelen, (6) onderwijs en onderzoek, (7) 
cultuur, (8) sport en recreatie, (9) overige 
doelen. We vragen onze respondenten 
alle giften aan goede doelen bij elkaar 
op te tellen. Figuur 2 laat zien op hoeveel 
van de bovengenoemde terreinen 
verschillende generaties geld hebben 
gegeven in de loop van het voorafgaande 
kalenderjaar. 
We zien in figuur 2 dat de stille genera-
tie goede doelen steunt op het grootste 
aantal verschillende terreinen (3,7 in 
2001), gevolgd door de babyboomers, de 
generatie X en de generatie Y (3 in 2001). 

Sinds 2001 daalt het aantal doelen dat 
Nederlanders steunen. Het aantal doe-
len dat Nederlanders steunen daalt met 
20 tot 30%. We zien de afname in alle 
generaties, maar het sterkste onder de 
oudste twee generaties.
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Figuur 3: Aantal manieren waarop verschillende generaties geven per twee weken naar generatie, 2001-2018

Oudere generaties geven vaker, 
maar de geeffrequentie neemt af
Ook in de frequentie waarmee Nederlan-
ders geld geven aan goededoelenorga-
nisaties zien we het patroon dat oudere 
generaties meer geven. Figuur 3 laat zien 
op hoe veel verschillende manieren in de 
twee weken voorafgaand aan de enquête 
generaties geld aan goededoelenorgani-
saties hebben gegeven.
De stille generatie geeft op de meeste 
manieren (1,1 in 2001), gevolgd door 
babyboomers, de generatie X en de 
generatie Y (0,6 in 2001). Het aantal 
manieren waarop Nederlanders geven is 
in de afgelopen jaren sterk afgenomen. 
De daling is het sterkst in de oudste 
generatie: onder hen neemt het aantal 
manieren met bijna drie kwart af, tot 0,3 
in 2018. Ook in de jongere generaties 
neemt de frequentie van giften af, in 
generatie Y tot 0,3 in 2018. In 2018 zijn 
de generatieverschillen in het aantal ma-
nieren waarop Nederlanders geven een 
stuk kleiner dan in 2001. 
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Figuur 4: Aantal goededoelenorganisaties (0-14) waar huishoudens geld aan geven naar generatie, 2003-2018

Sinds 2004 vragen we in Geven in 
Nederland naar giften aan 14 specifieke 
goededoelenorganisaties: Alzheimer 
Nederland, Amnesty International, 
Artsen Zonder Grenzen, het Diabetes-
fonds, Dierenbescherming Nederland, 
Greenpeace, KWF Kankerbestrijding, 
Kerkinactie, Leger des Heils, Natuurmo-
numenten, het Nederlandse Rode Kruis, 
Unicef, het Wereld Natuur Fonds, en de 
Zonnebloem. Deze organisaties vor-
men geen representatief beeld van alle 
goededoelenorganisaties in Nederland, 
maar bieden wel variatie in doelen: 
gezondheid, mensenrechten, dieren, 
milieu, natuur, en maatschappelijke en 
sociale doelen. Op basis van deze vragen 
kunnen we een specifieker beeld krijgen 
van de ontwikkeling van het geefgedrag 
aan goededoelenorganisaties. We zien 
in Figuur 4 hetzelfde patroon als in de 
voorgaande figuren: de oudste generatie 
steunt het grootste aantal organisaties 
(3,7 in 2003), gevolgd door de baby-
boomgeneratie (3,2), de generatie X (2,7) 

en de generatie Y tenslotte steunt het 
kleinste aantal organisaties (2,3). Het 
aantal organisaties dat Nederlanders 
steunen is in alle generaties afgenomen. 
Omdat de afname sterker is onder de 
oudste generatie zijn de verschillen 
tussen generaties in de loop van de tijd 
afgenomen.
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Figuur 5: Totaalbedrag aan giften van geld in € aan alle doelen per kalenderjaar per huishouden naar generatie, 2001-2018

Oudste generatie ook in euro’s het 
meest filantropisch
Als we alle giften in de vorm van geld 
aan alle doelen per kalenderjaar bij el-
kaar optellen in figuur 5, dan zien we dat 
de oudste generatie ook in euro’s veel 
meer geeft dan de jongere generaties. 
De stille generatie gaf in 2001 per huis-
houden gemiddeld €300, 80% meer dan 
de babyboomgeneratie (€185) en bijna 
drie keer zoveel als generatie Y (€110). 
In de loop van de tijd zijn de verschillen 
tussen generaties in de hoogte van het 
geefgedrag alleen maar groter gewor-
den. De oudste generatie is meer gaan 
geven in de afgelopen 17 jaar, maar de 
toename (8%) is veel kleiner dan de 
inflatie in dezelfde periode (35%). De 
hoogte van de giften uit generatie X is in 
deze periode bijna verdubbeld en deze 

generatie heeft daardoor in 2009 de ba-
byboomgeneratie ingehaald. De giften 
uit de babyboomgeneratie zijn tot 2013 
afgenomen, en daarna gaan stijgen. De 
giften van de jongste generatie zijn vanaf 
2007 helemaal niet toegenomen.  
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Figuur 6: Totaalbedrag aan giften van geld in € aan doelen exclusief kerk en levensbeschouwing per kalenderjaar per huishouden naar 
generatie, gecorrigeerd voor inflatie (prijspeil 2019), 2001-2018

In figuur 6 corrigeren we voor inflatie en 
laten we de giften aan kerk en levens-
beschouwing buiten beschouwing, om 
meer zicht te krijgen op de fondsen-
wervende organisaties die veel Neder-
landers zien als ‘de goede doelen’. We 
zien dezelfde volgorde van generaties: 
de stille generatie geeft het meest en de 
generatie Y het minst; daartussen zijn de 
babyboomgeneratie en de generatie X 
dichterbij elkaar komen te liggen. Sinds 
2001 zijn de giften van de stille generatie 
en de babyboomgeneratie licht gedaald 
(10%) maar de giften van de generatie Y 
niet. De giften van generatie X zijn licht 
gestegen (+15%). De generatieverschil-
len zijn in deze figuur minder groot dan 
in figuur 5. De stille generatie geeft in 
2018 met €195 meer dan het dubbele van 
wat generatie Y geeft (€80).

Later gaan we nog uitgebreid in op de 
verklaring van de verschillen. De waarde 
van het geefgedrag in euro’s hangt af van 
de geefcapaciteit: huishoudens met ho-
gere inkomens en met meer vermogen 
kunnen het zich gemakkelijker veroor-
loven om hogere bedragen te geven aan 
goede doelen (Bekkers & Wiepking, 
2011b). Om rekening te houden met de 
geefcapaciteit hebben we in figuur 7 de 
bedragen uit figuur 6 gedeeld op hun 
bruto jaarinkomen. Het deel van het 
inkomen dat huishoudens aan giften 
besteden geeft aan hoe vrijgevig zij zijn. 
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Figuur 7: Totaalbedrag aan giften van geld als deel van het huishoudinkomen (in %) aan doelen exclusief kerk en levensbeschouwing per 
kalenderjaar naar generatie, gecorrigeerd voor inflatie (prijspeil 2019), 2001-2018

Figuur 7 laat opnieuw de volgorde zien 
die we tot nu toe steeds hebben gevon-
den: de stille generatie geeft jaarlijks 
ongeveer 0,5% van het huishoudinko-
men aan goede doelen. Dat is twee tot 
drie keer zo veel als de jongere genera-
ties. Deze resultaten betekenen dat het 
hogere inkomen van oudere generaties 
niet de reden is waarom zij meer geven 
aan goede doelen dan jongere genera-
ties. De oudste generatie Nederlanders 
geeft een hoger deel van het inkomen 
aan goede doelen en is daarmee echt een 
stuk vrijgeviger dan jongere generaties.
De figuur laat in de loop van de tijd 
minder grote veranderingen zien in de 
vrijgevigheid dan eerdere figuren. Het 
deel van het inkomen dat verschillende 
generaties geven fluctueert van jaar tot 
jaar, maar er is geen duidelijke trend te 
zien als we de gehele periode bekijken. 

Dit betekent dat de toename die we in 
figuur 5 en 6 zagen in het bedrag dat 
Generatie X geeft waarschijnlijk veroor-
zaakt wordt door de toename van het 
inkomen in deze generatie. 
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3. Generatieverschillen in vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: jongste genera-
tie blijft achter
Ook in de deelname aan vrijwilligers-
werk voor maatschappelijke organisaties 
zien we de verschillen tussen generaties 
die we eerder hebben gevonden voor het 
geefgedrag. Oudere generaties zijn actie-
ver in vrijwilligerswerk dan jongere. De 
generatieverschillen in vrijwilligerswerk 
zijn wel wat kleiner dan de verschillen 
in het geefgedrag. De babyboomgene-
ratie en de generatie X verschillen in 
de meeste jaren nauwelijks van elkaar. 
Sinds 2011 is het vrijwilligerswerk door 
de generatie X toegenomen, en sterker 
dan het vrijwilligerswerk door de baby-
boomgeneratie. De generatie Y blijft ach-
ter. In 2018 zien we een stijging in drie 
van de vier generaties, met uitzondering 
van de oudste generatie. Sinds 2009 
is de oudste generatie minder actief 
geworden. Het percentage vrijwilligers 

in de stille generatie is gedaald van 51% 
in 2001 – toen gemiddeld 68 jaar oud 
– naar 41% in 2018, toen gemiddeld 80 
jaar oud. Waarschijnlijk ligt de afname 
aan een afname van de geefcapaciteit: 
met het ouder worden is de gezondheid 
in de oudste generatie achteruit gegaan. 
Fysieke gezondheid is een belangrijke 
factor die de kans om vrijwilligerswerk 
te doen verhoogt. We hebben in eerder 
onderzoek de mogelijkheid onderzocht 
dat vrijwilligerswerk de gezondheid 
bevordert of op peil houdt, juist onder 
ouderen (De Wit, Bekkers, Karamat Ali 
& Verkaik, 2015). Uit dit onderzoek blijkt 
een klein beschermend effect van het 
verrichten van vrijwilligerswerk. 

Figuur 8: Deelname aan vrijwilligerswerk in % naar generatie, 2002-2019
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Figuur 9: Vrijwilligerswerk: fondsenwerving en collecteren naar generatie, 2002-2019

In eerder onderzoek hebben we boven-
dien gevonden dat de toename van man-
telzorg een factor is die de deelname aan 
vrijwilligerswerk vermindert. Wanneer 
mensen in de directe omgeving hulp of 
zorg nodig hebben, geven zij hen prio-
riteit, waardoor minder tijd overblijft 
voor vrijwilligerswerk (Bekkers, De Wit, 
Hoolwerf & Boezeman, 2015). 
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Figuur 10: Aantal uur per maand dat vrijwilligers aan vrijwilligerswerk besteden naar generatie, 2002-2019

Een van de grootste dalingen in het 
vrijwilligerswerk zien we in het percen-
tage dat actief is in fondsenwerving en 
collecteren. Figuur 9 laat deze afname 
zien, die zich in alle generaties voordoet. 
De generatieverschillen in fondsenwer-
ving en collecteren wijken af van het 
patroon dat we tot nu toe hebben gezien. 
Nederlanders uit de generatie X zijn het 
vaakst als vrijwilliger bezig met fond-
senwerving en collecteren. De oudste 
generatie is duidelijk minder vaak als 
vrijwilliger bezig met deze taken. Een 
verklaring voor deze trend kan zijn dat 
fondsenwerving geprofessionaliseerd is 
en goededoelenorganisaties deze taak 
steeds vaker door betaalde krachten 
laten uitvoeren. Als we vrijwilligers die 
met fondsenwerving bezig zijn buiten 
beschouwing laten verandert het beeld 
uit figuur 8 overigens nauwelijks.

Ook in het aantal uur dat vrijwilligers 
bezig zijn met vrijwilligerswerk zien we 
grote verschillen tussen generaties. 
De oudste generatie is het meest actief 
en besteedt gemiddeld twee keer zo veel 
tijd aan vrijwilligerswerk als de genera-
tie X en Y, die elkaar niet veel ontlopen 
(zie Figuur 10). De babyboomgeneratie 
zit er tussenin. Sinds 2011 is het aantal 
uur dat vrijwilligers actief zijn in alle ge-
neraties gedaald, met name in de oudste 
generatie. Het aantal uren ligt in 2018 
onder de oudste twee generaties weer 
wat hoger dan in 2015.
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4. Generatieverschillen in geefverzoeken en geefbereidheid

Goededoelenorganisaties berei-
ken steeds minder Nederlanders 
met een geefverzoek
De generatieverschillen in bijdragen van 
geld aan goede doelen hangen samen 
met het aantal keer dat Nederlanders 
een verzoek krijgen om te geven aan 
goededoelenorganisaties. In de vragen-
lijst rapporteren respondenten of ze 
de afgelopen twee weken voorafgaand 
aan het onderzoek een verzoek hebben 
gekregen om een bijdrage aan een goed 
doel in een huis-aan-huis collecte, op 
straat, een sponsoractie, in de kerk, via 
een vereniging, op het werk, via een 
radio- of televisieactie, een brief, via 
internet, telefoon, via familie, vrienden 
en kennissen, via een advertentie in de 
krant, een collecte tijdens een manifes-
tatie, of in de vorm van een verzoek om 

loten of iets anders te kopen voor een 
goed doel. We hebben alle manieren 
waarop huishoudens om bijdragen 
gevraagd kunnen worden bij elkaar 
opgeteld in figuur 11. 
We zien opnieuw het bekende patroon. 
De stille generatie krijgt de meeste ver-
zoeken: 1,6 per twee weken in 2002. Het 
aantal geefverzoeken in de generatie Y is 
het kleinst: zij ontvangen gemiddeld één 
verzoek per twee weken in 2002, 60% 
minder dan in de oudste generatie. De 
babyboom en generatie X wijken nauwe-
lijks van elkaar af en zitten er tussenin. 
In de loop van de jaren blijft de rangorde 
van generaties in het aantal verzoeken 
dat hen bereikt ongeveer hetzelfde, al zit 
de babyboomgeneratie soms wat hoger 
dan generatie X. Het hogere aantal geef-
verzoeken in oudere generaties hangt 

samen met hun hogere geefbereidheid, 
die we zo dadelijk bespreken. Goede-
doelenorganisaties weten dat oudere 
generaties vaker geven na een verzoek, 
en benaderen hen daarom ook vaker.
Het aantal geefverzoeken is afgenomen 
van 2002 tot 2004, daarna toegenomen 
in 2006, en vervolgens weer sterk afge-
nomen in de jaren 2008-2019. Over de 
hele periode bezien is er een afname van 
het aantal verzoeken met een derde. Ge-
middeld worden Nederlanders in 2018 
minder dan één keer per twee weken 
gevraagd om te geven. In 2002 was dat 
nog 1,3 keer.

Figuur 11: Aantal keer dat respondenten gevraagd zijn om een bijdrage aan een goed doel in de afgelopen twee weken naar generatie, 
2002-2019
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Figuur 12: Kans op een gift aan een goed doel in de twee weken voorafgaand aan het invullen van de enquête onder degenen die om een 
bijdrage gevraagd zijn naar generatie, 2002-2019

Geefbereidheid neemt af
Als we onder degenen die een verzoek 
om een bijdrage krijgen bekijken hoe 
groot het percentage is dat een gift 
doet, dan krijgen we een beeld van de 
geefbereidheid in Nederland. Figuur 12 
laat zien dat de kans dat Nederlanders 
die gevraagd zijn om te geven aan goe-
dedoelenorganisaties in de twee weken 
voorafgaand aan het invullen van de en-
quête ook daadwerkelijk geven, tot 2006 
het laagst is onder de jongste generatie 
Y. De geefbereidheid is tot 2006 hoger 
onder de drie oudere generaties, maar 
onderling wijken zij weinig van elkaar 
af. Dit is opvallend omdat we in figuur 
11 zagen dat goededoelenorganisaties 
vaker de oudste generatie bereiken en 
in mindere mate de generaties X en Y. In 
2019 is de kans op een gift flink kleiner 
onder de oudste generatie en de genera-
tie X dan onder de babyboomgeneratie 
en de generatie Y.

Figuur 12 laat ook zien dat de geefbereid-
heid in Nederland sterk is afgenomen 
tussen 2002 en 2019. In 2002 gaf nog 
70 tot 80% van de huishoudens die 
in de afgelopen twee weken benaderd 
waren met een verzoek. In 2019 was dit 
percentage gedaald naar ongeveer 50% 
onder de babyboomgeneratie en de 
generatie Y. De afname is zichtbaar in 
alle generaties, maar het sterkst onder 
de oudste generatie (van 73% naar 25%). 
We hebben onvoldoende gegevens om 
na te gaan waarom juist onder deze 
generatie de geefbereidheid het sterkste 
is afgenomen. Het is mogelijk dat dit te 
maken heeft met afnemende financiële 
zelfstandigheid onder ouderen.
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5. Generatieverschillen in opvattingen over goede doelen

Vertrouwen in goededoelenorga-
nisaties verklaart generatiever-
schillen niet
Figuur 13 levert een opmerkelijke bevin-
ding op: de jongste twee generaties Y en 
X hebben meer vertrouwen in goededoe-
lenorganisaties dan de babyboomgene-
ratie. De stille generatie, geboren voor 
1945, heeft het minste vertrouwen in 
goededoelenorganisaties. Dit betekent 
dat generatieverschillen in geefgedrag 
niet aan verschillen in het vertrouwen 
in goededoelenorganisaties kunnen 
liggen. Oudere generaties geven dus 
niet meer dan jongere omdat zij meer 
vertrouwen zouden hebben in goede-
doelenorganisaties. Gezien het hogere 
vertrouwen in goededoelenorganisaties 

onder jongere generaties is het opval-
lend dat zij zoveel minder geven dan 
oudere generaties. 
Na een opleving in 2006 zien we een 
stelselmatige daling in de tien jaar daar-
na. In 2019 ligt het vertrouwen weer wat 
hoger. De afname in de periode 2006-
2016 zien we in alle generaties terug. 
Het dalende vertrouwen in goededoe-
lenorganisaties is opvallend, omdat het 
vertrouwen in andere instituties in Ne-
derland, zoals in de regering, de Tweede 
Kamer en de rechtspraak, niet afneemt 
(Den Ridder, Miltenburg, Huijnk & Van 
Rijnberk, 2019). Ook het vertrouwen 
in de EU, de politie en andere mensen 
neemt niet af, eerder toe (Schmeets, 
2018). 

Op termijn is de afname van het vertrou-
wen in goededoelenorganisaties een 
bedreiging voor de betrokkenheid bij 
goede doelen in Nederland. Het is van 
groot belang dat goededoelenorganisa-
ties meer inzicht krijgen in de factoren 
die zij kunnen beïnvloeden om het ver-
trouwen te verhogen. Het vertrouwen is 
niet alleen cruciaal voor giften bij leven, 
maar ook voor nalatenschappen (Schuyt, 
Mariani & Felix, 2017). Dat het vertrou-
wen in goededoelenorganisaties in 2019 
weer wat hoger ligt kunnen we nog niet 
als een trendbreuk interpreteren. Het 
geefgedrag zagen we in de voorgaande 
figuren namelijk niet toenemen.

Figuur 13: Percentage dat ‘redelijk veel’ of ‘heel veel’ vertrouwen heeft in goededoelenorganisaties naar generatie, 2004-2019
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De daling van het vertrouwen in goede-
doelenorganisaties hangt samen met de 
daling in algemene prosociale waarden, 
zoals opofferingsgezindheid. Stellin-
gen als ‘ik vind het belangrijk om mijn 
bezittingen met andere mensen te delen’ 
kunnen in de loop van de tijd op minder 
steun rekenen. Deze daling is niet sterk, 
maar heeft grote consequenties voor 
het vertrouwen in goededoelenorga-
nisaties. Opvallend is dat instemming 
met altruïstische waarden ook onder 
de vooroorlogse generatie zijn afge-
nomen. De afname is zelfs het grootst 
onder deze generatie. In 2002 waren 
altruïstische waarden in deze generatie 
nog het hoogst, maar in 2014 zijn de 
generatieverschillen vrijwel verdwenen. 
De jongste generatie Nederlanders is 
in de laatste meting net zo altruïstisch 
ingesteld als de oudere generaties.

Figuur 14: Altruïstische waarden naar generatie, 2002-2014
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Figuur 15: Mate van ergernis over de hoeveelheid verzoeken om giften naar generatie, 2004-2016

Jongere generaties ergeren zich 
minder aan de hoeveelheid ver-
zoeken 
Sinds 2004 stellen we de vraag: “Ergert 
u zich wel eens aan de hoeveelheid 
verzoeken om bijdragen aan goede 
doelen?” Deze vraag is laagdrempelig 
geformuleerd (zie hoofdstuk 1). Belang-
rijker is dan ook het antwoord van de 
respondenten die er ‘ja’ op zeggen op de 
vervolgvraag: “Hoe sterk ergert u zich 
aan de hoeveelheid verzoeken om bij-
dragen aan goede doelen?”. De helft van 
alle Nederlanders zegt dat die ergernis 
‘redelijk sterk’ (36%) of ‘heel sterk’ (15%) 
is. Deze cijfers zijn nauwelijks veranderd 
sinds 2004, zo blijkt uit figuur 15. De 

mate van ergernis hebben we in deze 
figuur op een schaal van 0 (niemand 
voelt ergernis) tot 100 (iedereen voelt 
heel sterke ergernis) weergegeven. Juist 
onder de oudste generatie, die het meest 
vrijgevig is, zien we de grootste mate 
van ergernis. Onder de jongste generatie 
is de mate van ergernis het kleinst. In 
de nieuwste gegevens hebben we een 
open vraag gesteld: “Waar stoort u zich 
aan wanneer goede doelen om giften 
vragen?” In Hoofdstuk 1 bespreken we 
inzichten die goededoelenorganisaties 
kunnen gebruiken om de ergernis die 
Nederlanders ervaren over het aantal 
verzoeken beter te begrijpen. 



Geven in Nederland 2020 | 39 

Figuur 16: Mate van ergernis over het aantal verzoeken om giften naar generatie onder kerkelijk actieve Nederlanders, 2004-2016

Terwijl de mate van ergernis in de gehele 
bevolking weinig is veranderd, zien we 
onder de oppervlakte grotere verschil-
len ontstaan. De afgelopen jaren is met 
name onder de babyboomers en de 
generatie X de ergernis over de hoeveel-
heid verzoeken toegenomen. Bovendien 
blijkt dat tegelijk met de concentratie 
van geefgedrag bij kerkelijke Neder-
landers het niveau van ergernis  bij die 
groep is toegenomen. De ergernis over 
het aantal verzoeken lag voorheen lager 
onder kerkelijke Nederlanders. Dit is 
de laatste jaren veranderd. De ergernis 
is juist onder kerkelijke Nederlanders 
sterker toegenomen. Dit is zorgwek-
kend, omdat deze groep voor de grootste 

bedragen aan giften verantwoordelijk 
is. Extra zorgwekkend is dat de ergernis 
vooral toeneemt onder de oudste gene-
ratie kerkelijk actieve Nederlanders (zie 
figuur 16). De resultaten in hoofdstuk 
1 laten zien dat de manier waarop goe-
dedoelenorganisaties communiceren 
en om bijdragen vragen een belangrijke 
factor is in de ergernis. Om de ergernis 
niet verder te verhogen zullen goededoe-
lenorganisaties zorgvuldig moeten om-
gaan met hun beste donateurs. Er zit een 
grens aan de geefbereidheid van zelfs de 
meest betrokken stille generatie.
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We zien geen grote verschillen tussen oudere en jongere gene-
raties in de zaken die zij noemen als bron van ergernis. Oude-
ren noemen iets vaker dat zij te vaak verzoeken ontvangen 
(20%) dan jongeren (14%). Ouderen twijfelen wat vaker aan de 
efficiëntie of effectiviteit (15%) dan jongeren.  Denk hierbij aan 

een uitspraak als “Het geld komt nooit bij het goede doel zelf, 
wel bij de salarissen van de directeuren”. De meeste respon-
denten uit zowel de oudste als de jongste generaties ergeren 
zich aan de middelen die goededoelenorganisaties inzetten om 
in contact te komen.

Percentages van waar ouderen en jongeren zich aan ergeren

Verschillende generaties ergeren zich aan dezelfde aspecten van verzoeken om giften
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6. Generatieverschillen en kerkelijkheid

Kerkelijkheid en secularisering 
verklaren waarom generaties 
verschillen
De generatieverschillen in de bijdragen 
aan goede doelen zijn voor een belang-
rijk deel aan verschillen in kerkelijke 
achtergrond toe te schrijven. Figuur 17 
laat dit zien. Kerkelijk actieve Neder-
landers zijn een stuk vrijgeviger dan 
kerkelijk inactieve Nederlanders. De 
respondenten in Geven in Nederland die 
zeggen minstens 1x per jaar naar de kerk 
te gaan (‘kerkmensen’) besteden ruim 
vijf maal zoveel aan giften dan respon-
denten die nooit naar de kerk gaan. Dit 
ligt niet alleen aan de giften op het ter-
rein van kerk en levensbeschouwing (de 

zwarte lijn: 0,9% in 2015) die onkerkelij-
ke Nederlanders niet doen. Kerkmensen 
besteden ook ongeveer het dubbele (de 
groene lijn: 0,44% in 2015) aan andere 
goede doelen dan niet kerkelijk actieve 
Nederlanders (de rode lijn: 0,25% in 
2015).

Figuur 17: Kerkelijke activiteit en totaalbedrag aan giften van geld als deel van het huishoudinkomen (in %) per kalenderjaar, gecorrigeerd 
voor inflatie (prijspeil 2019), 2001-2015
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Figuur 18: Kerkgang naar generatie, 2002-2019

De gegevens laten ook zien dat in de 
periode 2001-2015 het percentage van de 
bevolking dat kerkelijk actief is gedaald 
van 34% naar 22%. Deze afname is con-
sistent met andere gegevens (De Hart 
& Van Houwelingen, 2018). Uit figuur 
18 blijkt dat oudere generaties kerkelijk 
actiever zijn. Oudere generaties zijn veel 
vaker kerkelijk opgegroeid. Kinderen 
van kerkelijk actieve ouders geven meer 
aan goededoelenorganisaties omdat hun 
ouders vaker vrijwilligerswerk deden 
en zij zelf in hun jeugd vaker lid zijn ge-
weest van verenigingen, zo bleek uit de 
eerste longitudinale editie van Geven in 
Nederland uit 2002 (Bekkers, Hooghe & 
Stolle, 2005). In de afgelopen jaren is de 
frequentie van kerkgang in alle genera-
ties afgenomen.
Omdat jongere generaties zonder ker-
kelijke achtergrond langzaam oudere 
generaties met een kerkelijke achter-
grond vervangen komt het geefgedrag 
onder druk te staan. Met het verdwijnen 
van kerkelijkheid uit de samenleving 
neemt niet alleen het geefgedrag aan 

kerken af, maar ook de giften aan andere 
goededoelenorganisaties. Van ouds-
her vormen kerken in Nederland de 
gemeenschappen die de boodschap van 
naastenliefde uitdragen. We zien dan 
ook een heel groot verschil tussen kerke-
lijke en onkerkelijke Nederlanders in de 
mate van instemming met altruïstische 
waarden. Juist deze waarden hebben een 
sterk verband met het geven aan andere 
doelen dan de kerk. Nieuwe generaties 
zijn minder kerkelijk en geven daarom 
minder.

De hogere opleiding van jongere genera-
ties compenseert de afname die door se-
cularisering veroorzaakt wordt meestal 
niet. Hoger opgeleiden zijn wel vaker lid 
van maatschappelijke organisaties, maar 
de verschillen tussen opleidingsniveaus 
zijn kleiner dan de verschillen tussen 
kerkelijke groepen (Bekkers & De Graaf, 
2002). Ook blijkt dat de stijging van het 
percentage van de bevolking dat een 
HBO of WO diploma heeft gepaard is 
gegaan met een daling van de deelname 

aan vrijwilligerswerk juist onder de 
groep van hoger opgeleiden (Van Ingen 
& Dekker, 2011).
Bij kerkelijkheid zien we exact het om-
gekeerde. Terwijl de kerkelijke activiteit 
van de Nederlandse bevolking afneemt, 
blijken degenen die nog wel kerkelijk 
betrokken zijn steeds vrijgeviger te wor-
den. Dit komt door twee processen. Ten 
eerste is er selectieve uitval: degenen 
die minder maatschappelijk betrokken 
zijn verlaten de kerk vaker. Kerken 
roepen hun leden op bij te dragen aan 
maatschappelijke doelen en werven 
actief fondsen voor goede doelen tijdens 
religieuze bijeenkomsten. Ten tweede 
gaan achterblijvers steeds meer geven. 
Wanneer een religieuze groep in de min-
derheid is, dan geeft zij meer (Wiepking, 
Bekkers & Osili, 2014). 
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Figuur 19: Totaalbedrag aan giften aan 14 goededoelenorganisaties naar kerkelijkheid, 2003-2018

Figuur 20: Totaalbedrag aan giften aan 14 goededoelenorganisaties naar generatie onder kerkelijk actieve Nederlanders, 2003-2018

Concentratie van geefgedrag bij 
kerkelijk actieve Nederlanders
Uit de gegevens over de hoogte van de 
giften aan de 14 goededoelenorganisa-
ties (die we eerder in figuur 4 lieten zien) 
blijkt dat in de loop van de tijd een steeds 
groter deel van de giften afkomstig is 
van kerkelijk actieve Nederlanders. 
Figuur 19 laat dit zien. Kerkelijk actieve 
respondenten zijn in de afgelopen 15 jaar 

steeds meer gaan geven. De toename 
van meer dan 30% van €65 in 2004 naar 
€85 in 2016 is spectaculair te noemen. 
In dezelfde periode is het totaalbedrag 
aan giften afkomstig van onkerkelijke 
Nederlanders met 15% afgenomen. Dit 
betekent dat de groei in de inkomsten 
van goededoelenorganisaties in de 
afgelopen jaren geheel afkomstig is van 
kerkelijke Nederlanders.

Figuur 20 laat zien dat onder de kerke-
lijk actieve Nederlanders alle generaties 
behalve generatie Y meer zijn gaan 
geven vanaf 2003. De toename is het 
grootste onder de stille generatie: hun 
giften namen met 70% toe. De giften uit 
de babyboomgeneratie namen met 55% 
toe, en onder de generatie X met 60%. 
Onder de generatie Y is geen toename 
te zien.
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7. Hoe nu verder?

Als de maatschappelijke behoefte aan 
giften blijft bestaan, dan zijn de genera-
tieverschillen en de ontwikkelingen in 
het geefgedrag zorgwekkend. Jongere 
generaties vertonen minder vrijgevig 
gedrag dan de vooroorlogse generatie 
die zij langzaam vervangen. 
In figuur 21 hebben we een prognose 
gemaakt van de totale giften uit de ge-
neraties geboren vóór 2000. Voor deze 
figuur zijn we uitgegaan van het bedrag 
dat deze generaties in 2018 gaven, niet 
gecorrigeerd voor inflatie (zie figuur 5). 
Deze bedragen hebben we vermenigvul-
digd met het aantal Nederlanders dat in 
elke generatie volgens prognoses van 
het CBS in de jaren 2020-2040 nog in 
leven zal zijn. De bevolkingsprognoses 
laten zien dat de vooroorlogse generatie 
in 2020 nog uit 1,45 miljoen mensen be-
staat, maar in 2040 minder dan 60.000 
mensen telt. De babyboomgeneratie be-
staat in 2020 uit iets meer dan 4 miljoen 
mensen, maar is in 2040 gereduceerd 
tot 2,35 miljoen. De generatie X verliest 
300.000 mensen van de 2,9 miljoen in 
2020. 
De vooroorlogse generatie maakte 
in 2018 slechts 8% van de bevolking 
uit, maar was goed voor 19% van alle 
giften aan goededoelenorganisaties. De 
babyboomgeneratie maakte 23% van de 
bevolking uit in 2018 maar was verant-

woordelijk voor 35% van alle giften. Het 
uitdunnen van beide generaties zal het 
geefgedrag in de komende decennia 
sterk verminderen, als er geen giften 
bijkomen uit de generatie van millen-
nials. Goededoelenorganisaties hebben 
geen invloed op de demografische ont-
wikkelingen die het aanbod van giften 
en vrijwilligerswerk sturen. Zo zal het 
aanbod aan geefgedrag en vrijwilligers-
werk in Nederland vanuit de bevolking 
de komende jaren verder afnemen. 
De organisaties kunnen wel wat doen 
aan de geefvraag. Zoals Hogenhout 
(2019) stelt: de opdracht voor fondsen-
wervers is aan te sluiten bij maatschap-
pelijke veranderingen. Als de wensen 
en verwachtingen van de bevolking 
veranderen, moeten goededoelenor-
ganisaties mee veranderen, zodat de 
betrokkenheid die er nog steeds is zich 
ook manifesteert in concreet gedrag.
De diagnose is helder: jongere gene-
raties krijgen minder verzoeken om 
bijdragen aan goede doelen en geven 
mede daarom ook minder dan oudere 
generaties. Maar ook als jongere gene-
raties een verzoek krijgen, dan zijn ze 
minder sterk geneigd om bij te dragen 
en de waarde van hun giften in euro’s is 
flink minder dan onder oudere genera-
ties. Dit komt niet omdat ze niet willen 
bijdragen aan goede doelen, of omdat 
ze geen vertrouwen hebben in goede-
doelenorganisaties. Jongere generaties 
hebben juist meer vertrouwen in goe-

dedoelenorganisaties en ergeren zich 
minder aan verzoeken om giften dan 
oudere generaties. Bovendien zijn de ge-
neratieverschillen in prosociale waarden 
vrijwel verdwenen: jongere generaties 
zijn net zo altruïstisch ingesteld als 
oudere generaties. Dit is goed nieuws. 
Het is niet zo dat jongere generaties veel 
minder betrokken zijn bij het welzijn 
van andere mensen. Recent Amerikaans 
onderzoek laat zelfs zien dat onder jon-
gere generaties de emotionele betrok-
kenheid bij anderen – ook wel empathie 
genoemd – zelfs wat hoger is dan onder 
oudere generaties (Oh, Chopik, Konrath 
& Grimm, 2020). 
We hebben in het kader van deze special 
geen onderzoek gedaan naar de beste 
manier waarop goededoelenorganisaties 
jongeren het beste kunnen betrekken bij 
hun werk. Om de jongere generaties te 
bereiken is het van cruciaal belang voor 
goededoelenorganisaties om aanwe-
zig te zijn op de plekken waar jongere 
generaties ook aanwezig zijn. Jongere 
generaties brengen veel tijd door met 
leeftijdsgenoten op school en op sociale 
media. Sociale goedkeuring, erbij horen, 
is voor hen erg belangrijk. Ook is het 
van belang jongeren op een voor hen 
aantrekkelijke manier aan te spreken. 
Daarvoor moeten goededoelenorganisa-
ties blijven innoveren en de mogelijkhe-
den van nieuwe technologie gebruiken.

Figuur 21: Prognose giften van Nederlanders geboren vóór 2000 in miljoenen €, 2020-2040 
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We hebben nog geen goed inzicht in 
de voorwaarden waaronder jongere 
generaties betrokken willen zijn. Om 
dat inzicht te krijgen is meer onderzoek 
nodig. Op basis van de nu beschikbare 
gegevens is een concreet advies voorba-
rig. Het is al wel duidelijk dat Nederlan-
ders hogere eisen zijn gaan stellen aan 
structurele verbintenissen met goede 
doelen. In onze vorige special bleek dat 
Nederlanders zich in de afgelopen jaren 
steeds minder gemakkelijk binden aan 

organisaties. Onderzoek van het SCP laat 
zien dat dit ook geldt voor andere tradi-
tionele organisaties (Wennekers, Boel-
houwer, Van Campen & Kullberg, 2019, 
pp. 227-230). Uit de nieuwste gegevens 
blijkt dat er duidelijke generatieverschil-
len zijn in hoe Nederlanders besluiten 
over giften aan goededoelenorganisa-
ties. We vroegen onze respondenten 
te kiezen tussen “Ik maak een bewuste 
keuze voor de doelen die ik steun” en “Ik 
geef wanneer er iets op mijn pad komt 

dat ik belangrijk vind”. In de generatie 
Y zegt slechts 37% een bewuste keuze te 
maken. In de babyboomgeneratie is dat 
veel hoger: 59%. Met name de generatie 
Y zegt vaak eenmalig of voor een korte 
periode te geven (78%), en zich niet voor 
langere tijd te binden (22%). Maar ook 
oudere generaties verkiezen in meerder-
heid incidentele giften (70%) boven een 
vaste relatie met een goededoelenorga-
nisatie (30%).

8. Voorwaarden voor geefgedrag

Naast het geven van geld kunnen mensen ook op een andere 
manier bijdragen aan een betere wereld. Wat vinden ouderen 
(geboren voor 1945) de belangrijkste manier om een bijdrage 
te leveren, en wat vinden jongeren (generatie Y) de belangrijk-
ste manier? Hierin lijkt er weinig verschil te zijn tussen ouderen 
en jongeren. Beide groepen geven aan dat ze vrijwilligerswerk 
doen, spullen geven aan mensen in hun omgeving en persoon-
lijke zorg bieden voor mensen in hun omgeving belangrijk 

vinden. Voor beide generaties zien we dat zorg voor mensen in 
de eigen omgeving belangrijk is. In tegenstelling tot ouderen, 
geven jongeren aan dat ze milieubewuster of duurzamer leven 
belangrijk vinden. 

Zie hoofdstuk 1  voor de complete lijst van nieuwe manieren 
van geven die wij hebben voorgelegd aan de respondenten.

Andere manieren om bij te dragen aan goede doelen (in %), voor ouderen en jongeren

Ouderen en jongeren vinden vergelijkbare methodes van bijdragen aantrekkelijk
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We hebben in de afgelopen jaren nieuwe 
vormen van geven zien opkomen, met 
name online, buiten de gevestigde 
organisaties om. In GIN2017 besteedden 
we aandacht aan sociale investeringen, 
microkredieten, garantiestellingen en 
social impact bonds (Bekkers, 2017). 
Wikipedia en andere vormen van 
crowdsourcing geven vrijwilligers direct 
de mogelijkheid bij te dragen, zonder 
dat zij daarvoor lid moeten worden van 
een organisatie. We zien ook het geven 
aan specifieke acties via crowdfunding 
toenemen. Dit zijn vaak initiatieven 
en projecten van familie, vrienden en 
bekenden. Uit hoofdstuk 1 blijkt dat de 
jongste generatie het vaakst op deze 
manier geeft.
In deze nieuwe manieren van geven 
kunnen we enkele principes herken-
nen die jongere generaties misschien 
meer aanspreken dan oudere. Dit zijn 
inspraak in beleid en activiteiten en 
gerichtheid op de effectiviteit van het 
werk van goededoelenorganisaties. 
Uit een Europees onderzoek bleek dat 
nationale goededoelenorganisaties in 
Nederland sterk geprofessionaliseerd 
zijn en nauwelijks inspraak bieden voor 
vrijwilligers en donateurs in strategische 
beleidskeuzes of de vormgeving van hun 
activiteiten (De Wit, Mensink, Einarsson 
& Bekkers, 2019). Wie tijd of geld geeft 
heeft weinig of geen directe invloed op 
de organisatie.
Goededoelenorganisaties kunnen 
experimenteren met nieuwe incidentele 
vormen van fondsenwerving om te tes-
ten welke manieren juist jongere genera-
ties bereiken. Recent wierven MrBeast 
en andere YouTubers met #TeamTrees 
wereldwijd 20 miljoen dollar voor het 
planten van bomen. Bekende gamers 
lieten zich sponsoren door kijkers. Op 
deze manier bereikten zij veel ‘digital 
natives’, jongeren die met het internet 
opgegroeid zijn. Ook Virtual Reality 
biedt veel kansen voor goede doelen om 
jongere generaties te bereiken. 
Een belangrijke nieuwe vorm van 
incidenteel geven die internationaal 
veel aandacht trekt is ‘Peer-to-Peer 
(P2P) Fundraising’: vrijwilligers werven 

donaties voor goede doelen in hun di-
recte omgeving, vaak via crowdfunding 
platforms zoals GoFundMe of geef.nl. 
Omdat het bekenden zijn die het verzoek 
doen, is het vertrouwen in de organisatie 
die uiteindelijk giften ontvangt minder 
relevant in de overweging van potentiele 
gevers.
Andere vormen van incidenteel geefge-
drag die ook onder oudere generaties 
mogelijkheden bieden voor goede 
doelen zijn gerelateerd aan het betaal-
verkeer. In de VS en het VK doen steeds 
meer winkelketens mee met acties voor 
goede doelen (‘checkout giving’, Fritz, 
2019). Klanten krijgen bij de kassa de 
vraag om een incidentele gift aan een 
goed doel, liefst een organisatie die past 
bij de winkel. In het Verenigd Koninkrijk 
vragen sommige banken hun klanten 
bij een opname van contant geld uit een 
geldautomaten om een gift. In Neder-
land komt sinds kort ook de inciden-
tele gift via de mobiele telefoon op, via 
WhatsApp en Tikkie.
Naast deze incidentele vormen kunnen 
goededoelenorganisaties inzetten op 
structurele verbintenissen met betrok-
ken donateurs. Omdat dit kostbare 
investeringen zijn is het verstandig 
om deze selectief te doen. Een moge-
lijkheid daarvoor bieden zogenaamde 
geefkringen (‘giving circles’, Eikenberry, 
2006), waarin bewuste gevers samen 
met andere betrokken mensen projecten 
van goede doelen bespreken en elkaar 
motiveren om te geven. Goededoe-
lenorganisaties kunnen bij bestaande 
geefkringen aansluiting zoeken of er zelf 
een opzetten.
Een laatste ontwikkeling is de loongift: 
een donatie via de werkgever. In de VS 
en het VK bestaat deze vorm van geven 
(‘payroll giving’) al heel lang, waarbij be-
drijven soms de giften van hun werkne-
mers vermeerderen. In Nederland blij-
ken weinig bedrijven deze mogelijkheid 
aan hun werknemers aan te bieden. Een 
nieuw initiatief van The Social Handshake 
zal de komende jaren de LoonGift in 
Nederland introduceren.

9. Experimenteren met nieuwe vormen van geefgedrag
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Wat zijn aantrekkelijke tegenprestaties voor ouderen (genera-
tie <1945) en welke zijn aantrekkelijk voor jongeren (generatie 
Y)? Ouderen noch jongeren vinden ‘erkenning’ een aantrek-
kelijke tegenprestatie. Over het algemeen geven ouderen 
aan dat ze niet meer of minder gaan geven als gevolg van een 
tegenprestatie. Jongeren daarentegen vertonen wel interes-
se in tegenprestaties, met de sterkste voorkeur voor  (1) een 

vermeerdering van hun donatie voor het goede doel door een 
andere partij, of (2) het verkrijgen van updates. Van de jonge-
ren geeft 29% aan dat ze meer zouden geven als een andere 
partij geld bijlegt bovenop de donatie (i.e. vermeerdering). 
Van de jongeren geeft 26% aan meer te gaan geven als ze na 
de donatie nog informatie krijgen over wat er met het geld 
gebeurd is en of het doel bereikt is (i.e. update). 

Percentage van ouderen en jongeren die meer, hetzelfde of meer zouden geven wanneer (1) een andere partij hun donatie vermeerdert 
of (2) zij updates ontvangen.

Ouderen vinden tegenprestaties niet aantrekkelijk, jongeren daarentegen wel
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