
1. | GEVEN DOOR 

HUISHOUDENS



82 | Geven in Nederland 2022

1. | GEVEN DOOR HUISHOUDENS

SAMENVATTING

De totale waarde van gif-

ten door huishoudens in 

2020 bedraagt € 2,1 miljard. 

Dit bedrag ligt lager dan de 

schatting over 2018 (€ 2,4 

miljard). In 2020 gaf 73% 

van de huishoudens geld 

of goederen, ter waarde 

van gemiddeld € 360. De 

lockdown-maatregelen die 

de overheid de afgelopen 

twee jaar heeft ingevoerd 

in de coronacrisis hebben 

het voor veel goededoelen-

organisaties moeilijker 

gemaakt om fondsen te 

werven. 

Huishoudens geven

€ 2,1 miljard
aan goede doelen

Gezondheid blijft populair, maar verliest terrein

Percentage van de huishoudens dat giften van geld geeft per doel, in 2018 en 
2020

Gezondheid is al jaren 
het populairste doel 
voor giften. Ook in 2020 
was gezondheid het 
populairste doel, maar 
het percentage van de 
huishoudens dat gaf 
aan dit doel lag in 2020 
fors lager dan in 2018.
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37% van de totale giften in 2020

Online geven is in 2020 in waarde toegenomen, maar niet populairder geworden

De online gegeven bedragen en het percentage dat online geeft, 2018 - 2020

Het gebruik van de giftenaftrek onder vermogende huishoudens neemt af

Percentage huishoudens dat de giftenaftrek gebruikt naar vermogen, voor 2018–2020

Huishoudens met 
een vermogen 
van één miljoen 
of meer geven 
gemiddeld € 1.274 
per jaar aan goede 
doelen.

De online collectant/digitale collectebus Een crowdfundingproject
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In dit hoofdstuk bespreken we het geven van geld en goederen door huishoudens in Ne-
derland. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de bijdragen 
aan goede doelen. De lockdownmaatregelen die de overheid de afgelopen twee jaar heeft 
ingevoerd in de coronacrisis hebben het voor veel goededoelenorganisaties moeilijker ge-
maakt om te werven. Hoe heeft het geefgedrag zich ontwikkeld in de periode 2018–2020? 
Hoeveel huishoudens geven aan goede doelen en wat waren de bedragen? Zijn huishoudens 
tijdens de pandemie meer aan lokale goededoelenorganisaties gaan geven? In de afgelo-
pen decennia hebben nieuwe online vormen van geven hun intrede gedaan. Deze nieuwe 
vormen kunnen traditionele vormen van geven ondersteunen. In hoeverre is dit tijdens de 
coronapandemie ook daadwerkelijk gebeurd? Huishoudens kunnen hun filantropische bij-
drage leveren in de vorm van geld, maar ook in de vorm bloed, bloedplasma en organen. Is 
het aantal geregistreerde donors in de afgelopen jaren toegenomen?

Verbeterde methode voor het schatten van giften 
De schattingen van bijdragen aan goede 
doelen door huishoudens zijn gebaseerd 
op twee steekproeven. Net als in eerdere 
edities gebruiken we een steekproef 
verkregen via Kantar Public. Omdat 
deze steekproef nauwelijks huishoudens 
met een niet-Nederlandse herkomst 
bevat hebben we dit keer aanvullende 
gegevens verkregen door samenwer-
king met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Het CBS heeft vragen 
over het geefgedrag van huishoudens 
opgenomen in de vragenlijst voor het 
onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn in 
Nederland (SSW). 

We gebruiken de gegevens die met 
deze vragenlijst zijn verkregen onder 
huishoudens met een niet-Nederland-
se herkomst om de schatting van het 
geefgedrag door huishoudens completer 
te maken. Met de nieuwe methode is 
de schatting beter, maar ontstaat ook 
een trendbreuk, die in de figuren is 
aangegeven. In figuren en tabellen over 
huishoudens met een Nederlandse her-
komst zit geen trendbreuk. U kunt hier 
meer over lezen in de methodologische 
verantwoording (hoofdstuk 15). 
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Giften van geld en goederen gegeven in 2020

De totale waarde van giften door huishoudens in 2020 was naar schatting € 2,1 miljard. Dit 
bedrag ligt lager dan in 2018, toen het € 2,4 miljard was. Het bedrag over 2020 ligt op het ni-
veau van 2015. De schatting over 2020 is lager dan over 2018 omdat in 2020 het bedrag dat 
huishoudens aan geld en aan goederen geven lager ligt dan in 2018, en omdat het percen-
tage van de huishoudens dat geeft lager ligt. In 2018 was dit nog 83%, met een gemiddelde 
gift van € 373. In 2020 gaf 73% geld of goederen, met een gemiddelde gift van € 360. 

Tabel 1.1. Giften van huishoudens in 2020
Percentages en gemiddelde gegeven bedragen aan geld en goederen, 2020

% 
€ Gemiddeld 
onder gevers

€ Gemiddeld  
onder allen

€ Totaal  
x miljoen

Geld of goederen 73 360 263 2.073

Inclusief vermogende huishoudens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst.

Gemiddelde gegeven bedragen aan geld en goederen van huishoudens naar herkomst, 2020

Aantal 
huishoudens 

€ Gemiddeld  
onder allen

€ Totaal  
x miljoen

Nederlandse herkomst 6.059.100 265 1.608

Niet-Nederlandse herkomst 1.833.300 253 464

Alle huishoudens 7.892.400 263 2.073

Aantallen particuliere huishoudens met een bekend inkomen en vermogen per 1/1/2020 gebaseerd op https ://www.cbs.
nl/nl-nl/maatwerk/2022/10/particuliere-huishoudens-naar-vermogensklassen-2020- 

Giften huishoudens met een Nederlandse herkomst op basis van GIN2020, lange vragenlijst

Giften van huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst op basis van SSW, korte vragenlijst

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/10/particuliere-huishoudens-naar-vermogensklassen-2020-
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/10/particuliere-huishoudens-naar-vermogensklassen-2020-


86 | Geven in Nederland 2022

1. | GEVEN DOOR HUISHOUDENS

De waarde van giften van geld en goederen als aandeel 
van het bbp

De waarde van giften als deel van het bruto binnenlands product (bbp) ligt in 2020 op 
0,26%. Als deel van de consumptieve bestedingen van huishoudens is de waarde van giften 
door huishoudens 0,38%. Beide cijfers zijn een daling omdat het bbp en de bestedingen zijn 
gestegen, terwijl de waarde van giften is gedaald.

Figuur 1.1: Giften door huishoudens zijn een kleiner deel van de economie 
geworden
Waarde van giften in geld en goederen door Nederlandse huishoudens als deel van het bruto binnen-
lands product en de consumptieve bestedingen van huishoudens, 1997–2020
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Trends in giften gecorrigeerd voor inflatie

De langetermijntrend in de nominale waarde van het geefgedrag van huishoudens in 
euro’s moeten we interpreteren in het licht van de inflatie. Omdat een euro in 2020 minder 
waard is dan een euro in eerdere jaren ligt de reële waarde van giften door huishoudens in 
het verleden hoger dan de nominale waarde. De grafiek laat zien dat de reële waarde van 
giften door huishoudens in 2020 op het laagste peil ooit gemeten ligt. 

Figuur 1.2: De reële waarde van giften door huishoudens is gedaald naar 
het laagste niveau ooit gemeten
Waarde van geld en goederen in € miljoenen door Nederlandse huishoudens, 1997–2020 (reële waarde, 
gecorrigeerd voor inflatie ten opzichte van prijspeil 2020)
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Inflatiecorrectie op basis van een tabel van het CBS, omgerekend naar prijspeil 2020 = 100. https://opendata.cbs.nl/#/
CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1650586180678  

Trends in het percentage van de huishoudens dat geeft

Figuur 1.3 laat de langetermijntrend zien in het percentage van de huishoudens van Neder-
landse herkomst dat geeft aan goede doelen. Sinds 2007 zien we een daling in het percen-
tage van deze huishoudens dat geld en/of goederen aan goededoelenorganisaties geeft, met 
een piek in 2007 en 2013. Het percentage van de huishoudens van Nederlandse herkomst 
dat geeft in 2020 is hetzelfde als in 2018, zowel voor geld als goederen. In 2020 gaf 74% geld, 
30% goederen, en 77% gaf geld of goederen. 

Sinds 2013 zagen we een daling in het percentage van huishoudens dat goederen aan 
goededoelenorganisaties geeft. Deze daling zet zich niet door in 2020. Mogelijk heeft dit 
te maken met de pandemie: mensen moesten thuis blijven. Een lockdown leent zich bij 
uitstek om de zolder en de schuur eens grondig op te ruimen. Branchevereniging Kring-
loopbedrijven Nederland geeft aan dat er in 2020 uiteindelijk net zo veel spullen werden 
ingezameld als in 2019, ondanks het feit dat kringloopwinkels enkele weken gedwongen 
gesloten waren (Van Velzen, 2021). De werkzaamheden in en om huis hadden ook gevol-
gen voor de hoeveelheid afval dat de milieustraten verwerkten. In 2020 was er de grootste 
toename in huishoudelijk afval in bijna 25 jaar (CBS, 2021).

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1650586180678
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1650586180678
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Figuur 1.3: De daling in het percentage dat geeft aan goede doelen is 
gestopt 
Percentage huishoudens dat geeft aan goede doelen, 1995–2020
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Het aantal goededoelenorganisaties dat huishoudens 
financieel steunen neemt af

We vragen in Geven in Nederland naar giften aan 14 specifieke goededoelenorganisaties: 
Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, het Diabetesfonds, 
Dierenbescherming Nederland, Greenpeace, KWF Kankerbestrijding, Kerkinactie, Leger 
des Heils, Natuurmonumenten, het Nederlandse Rode Kruis, Unicef, het Wereld Natuur 
Fonds en de Zonnebloem. 

Figuur 1.4 laat zien dat het aantal organisaties uit deze lijst dat huishoudens steunen sinds 
2003 is afgenomen. Deze trend heeft zich versterkt tijdens de pandemie. We zien een toe-
name in het percentage van de huishoudens dat geen van de doelen steunt: van 13% in 2003 
naar 40% in 2020. Het percentage dat drie of meer van deze organisaties steunt was stabiel 
in de periode 2013 tot 2018. In 2020 zien we dat het percentage dat drie of meer organisaties 
steunt een stuk lager ligt. 
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Figuur 1.4: Het aantal organisaties dat huishoudens steunen neemt af
Aantal goededoelenorganisaties (0–14) waar huishoudens geld aan geven, 2003–2020
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Trends in geefgedrag in geld en goederen

In figuur 1.5 zien we de langetermijntrends in het gemiddelde bedrag in de vorm van giften 
van geld en goederen dat huishoudens geven. In deze figuur zijn ook huishoudens die niet 
geven meegenomen. De giften van geld stijgen sinds 2011, maar deze stijging zette zich 
niet door in 2020. De waarde van giften in de vorm van geld en goederen was in 2020 lager 
dan in 2018. De waarde van giften van geld ligt in 2020 op hetzelfde niveau als in 2015. Het 
totaalbedrag aan giften van geld en goederen ligt lager omdat de waarde van goederen is 
gedaald.

Figuur 1.5: In 2020 nam de waarde van giften van geld en goederen af
Gemiddelde giften van geld en goederen in € onder alle huishoudens, 1997–2020 (nominale waarde, 
niet gecorrigeerd voor inflatie)
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Figuur 1.6: Onder huishoudens die geven zijn giften vergelijkbaar met 
2018
Gemiddelde giften van geld en goederen in € onder huishoudens die geven, 1997–2020 (nominale 
waarde, niet gecorrigeerd voor inflatie) 
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Wanneer we in figuur 1.6 naar het gemiddelde kijken onder alleen de huishoudens die 
geven aan goede doelen, dan zien we dat de gemiddelde bedragen in 2020 lager zijn dan in 
2018. Giften van geld onder huishoudens die geven liggen in 2020 5% lager dan in 2018: het 
gemiddelde bedrag daalde van € 308 naar € 292. De waarde van gedoneerde goederen onder 
huishoudens die goederen doneren is voor 2020 (€ 111) vergelijkbaar met 2018 (€ 117).

Trends in robuuste statistieken

Omdat gemiddelden sterk kunnen worden beïnvloed door enkele uitschieters hebben we 
robuuste statistieken berekend. In de methodologische verantwoording lichten we deze 
procedure nader toe. We laten in figuur 1.7 de ontwikkeling zien in drie robuuste cijfers 
over huishoudens die geven aan goede doelen: 1 de mediaan – het bedrag dat precies op de 
helft ligt van de verdeling van het geefgedrag onder de huishoudens die geven; 2 het eerste 
kwartiel – het bedrag dat op een kwart ligt; 3 het derde kwartiel – het bedrag dat op 75% 
ligt. In al deze statistieken zien we nauwelijks verandering tot 2015. Tussen 2015 en 2018 
zien we een toename. 
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Figuur 1.7: Vanaf 2015 is het geefgedrag toegenomen onder grote gevers
Robuuste beschrijvende statistieken van geldgiften in €, 2001–2020 
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We zien een stijging in het eerste kwartiel: in 2015 gaven de 25% minst gevende huishou-
dens maximaal € 10. In 2018 ligt dit bedrag flink hoger, op € 40. In 2020 steeg het verder 
met 15% naar € 46. De mediaan is aan het stijgen sinds 2015. De helft van de huishoudens 
die giften deden gaf in 2015 minder dan € 62. In 2018 is het bedrag dat de helft van de 
gevende huishoudens minimaal geeft sterk gestegen naar € 100. In 2020 is de mediaan 
met 10% doorgestegen naar € 110. Het meest opvallend is de stijging van het derde kwartiel. 
De 25% meest gevende huishoudens gaven in 2015 minimaal € 192. In 2018 is dat bedrag 
flink gestegen naar minimaal € 264. In 2020 is dat bedrag verder gestegen met 14% naar 
€ 300. Het zijn dus met name de grote gevers die in de periode 2015–2018 voor een stijging 
van het totaalbedrag aan giften hebben gezorgd. In 2020 zijn de giften van de allergroot-
ste gevers juist weer wat gedaald. We zien dit terug in de bruine lijn, die het gemiddelde 
weergeeft waarin de 1% grootste gevers buiten beschouwing zijn gelaten. Het robuuste 
gemiddelde is gedaald van € 308 in 2018 naar € 292 in 2020. 
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Giften in de vorm van geld per doel in 2020

Gegevens van het CBF over de inkomsten van 641 goededoelenorganisaties in verschil-
lende sectoren voor de periode 2018–2019 en 2020 (Schulpen, van Kempen, Kinsbergen & 
van Uden, 2021) laten over het algemeen een daling zien. In de cijfers van het CBF zijn alle 
inkomsten uit giften van huishoudens, bedrijven en andere bronnen bij elkaar opgeteld. 
Bijna acht op de tien organisaties geeft aan dat de daling in het inkomen (deels) te verkla-
ren is door een teruggang in giften van huishoudens (Schulpen, van Kempen & Kinsber-
gen, 2020). 

Tabel 1.2 laat zien dat de afname die de ontvangende organisaties rapporteren vooral 
veroorzaakt wordt door een daling van het percentage van de huishoudens dat geeft aan 
goede doelen. We zien bij alle doelen een afname. Gezondheid blijft het populairste doel, 
maar het percentage van de huishoudens dat gaf aan dit doel lag in 2020 (54%) fors lager 
dan in 2018 (65%). Het percentage van de huishoudens dat gaf aan sport en recreatie hal-
veerde bijna: van 15% naar 8%. Onderwijs en onderzoek, cultuur en overige doelen bleven 
ongeveer even populair.

Tegelijkertijd laat de tabel zien dat de gemiddelde giften onder de huishoudens die geven 
bij bijna alle doelen juist zijn gestegen. We zien alleen een afname voor kerk en levensbe-
schouwing. Bij alle andere doelen is de daling van het percentage van de huishoudens dat 
geeft gecompenseerd door een stijging van de bedragen onder de huishoudens die geven. 

Tabel 1.2: Gezondheid blijft een populair doel voor giften van geld, maar 
verliest terrein
Percentage van de huishoudens dat geld geeft en de gemiddelde waarde van giften van geld onder de 
huishoudens die geven, in 2018 en 2020

Percentage dat geeft Gemiddeld bedrag in 
€ a

2018 2020 2018 2020

Kerk en levensbeschouwing 22 16 425 399

Gezondheid 65 54 89 98

Internationale hulp 33 26 73 95

Milieu 18 13 39 40

Natuurbehoud 33 29 36 40

Dierenbescherming 27 21 36 56

Onderwijs en onderzoek 7 6 35 46

Cultuur 11 9 44 63

Sport en recreatie 15 8 39 52

Maatschappelijke en sociale 
doelen 29 24 51 60

Overig 5 5 112 103

Nationale actie b 17 10 33 32

Alle doelen 82 73 308 292
a Alleen onder huishoudens die geven

b In 2018 betrof de nationale actie een campagne voor Sulawesi, in 2020 ging het om een campagne voor Beiroet.

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst
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Wat giften van goederen betreft zijn maatschappelijke doelen net als in voorgaande jaren de 
populairste categorie: 15% van de Nederlanders geeft gemiddeld € 110. Mensen die schoenen, 
kleding of andere spullen weggeven in een container of aan een kringloopwinkel weten 
soms de precieze bestemming niet, waardoor de omvang van giften aan overige doelen 
relatief groot is (€ 127).

Tabel 1.3: Maatschappelijke doelen blijven een populair doel voor giften 
van goederen
Percentage van de huishoudens dat goederen geeft en de gemiddelde waarde van giften van goederen 
onder de huishoudens die geven, in 2018 en 2020

Percentage dat geeft Gemiddeld bedrag 
in € a

2018 2020 2018 2020

Kerk en levensbeschouwing 8 5 48 62

Gezondheid 2 3 b b

Internationale hulp 11 8 91 68

Milieu 2 1 b b

Natuurbehoud 1 1 b b

Dierenbescherming 3 2 b b

Onderwijs en onderzoek 7 6 14 52

Cultuur 1 1 b b

Sport en recreatie 1 1 b b

Maatschappelijke en sociale doelen 17 15 95 110

Overig 3 3 b b

Alle doelen 31 30 117 111
a Alleen onder huishoudens die geven

b Te weinig respondenten

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst
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Giften aan lokale goededoelenorganisaties in 2020
Sinds 2007 zagen we een daling in het percentage van de huishoudens dat aan lokale goede-
doelenorganisaties geeft, maar deze daling zet zich niet door in 2020. Integendeel: in 2020 
gaven huishoudens vaker aan lokale goededoelenorganisaties dan in 2018. Deze stijging 
was waarneembaar bij de meeste lokale goededoelenorganisaties. Tabel 1.4 laat zien dat met 
name het percentage van de huishoudens dat geeft aan een lokale culturele instelling of een 
buurtvereniging in 2020 hoger ligt dan in voorgaande jaren. Sportverenigingen zijn in 2020 
nog steeds het populairste lokale doel, maar stegen niet in populariteit.

Een kleiner deel van de huishoudens is 
verantwoordelijk voor giften aan kerk en 
levensbeschouwing 

In Nederland neemt de kerkelijkheid en levensbeschouwing al sinds de jaren zestig af. 
Intussen zijn religieuze groepen minderheden geworden (de Hart, van Houwelingen & 
Huijnk, 2022). Naar verwachting heeft de ontkerkelijking gevolgen voor de verhoudingen 
binnen de samenleving. Dit zal ook gevolgen hebben voor de filantropie: religie was al-
tijd nauw verbonden met het geefgedrag van huishoudens. In 2020 was ‘kerk en levens-
beschouwing’ goed voor ongeveer een derde van het totaal van giften van geld. Hoewel 
dit nog steeds een aanzienlijk aandeel is, is het sterk gedaald in vergelijking met eerdere 
jaren: in 2010 ging 47% van de geldgiften van de Nederlandse huishoudens naar ‘kerk en 
levensbeschouwing’. Het percentage van de huishoudens dat geld aan ‘kerk en levensbe-
schouwing’ geeft is in de afgelopen tien jaar gehalveerd: van 30% in 2011 naar 16% in 2020. 
Het gemiddelde bedrag is wel gestegen: van € 315 in 2011 naar € 399 in 2020.

Figuur 1.8: Het percentage dat aan kerk en levensbeschouwing geeft 
neemt af
Percentage van de huishoudens dat aan kerk en levensbeschouwing geeft en de gegeven bedragen 
onder gevers, voor 2011–2020
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Tabel 1.4: De daling in het percentage van de huishoudens dat aan lokale 
goededoelenorganisaties geeft zet zich niet door in 2020
Percentage van huishoudens dat geeft aan lokale goededoelenorganisaties, 2007–2020

Percentages
2007 2009 2011 2013 2015 2018 2020

Een lokale sportvereniging 14 13 12 12 16 11 12

Een kleinschalig goed doel op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwerking 10 7 8 7 7 4  6

Een lokale onderwijsinstelling 6 5 6 5 5 3 3

Een buurtvereniging 6 6 6 5 6 4 8

Een lokale culturele instelling 3 2 3 2 2 1 5

Een lokale zorginstelling 2 2 3 2 1 1 2

Een lokale
gezondheidszorginstelling 1 1 1 1 1 a 1

Overige lokale doelen 2 3 3 2 4 a a

Minstens één lokaal doel 30 29 28 28 30 20 23
a Te weinig respondenten om percentages of gemiddelden te geven
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Tabel 1.5 laat zien dat de mediaan van gegeven bedragen onder de donateurs van lokale goe-
dedoelenorganisaties gestegen is. Dit geldt voor ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, 
buurtorganisaties en zorginstellingen. Bij lokale culturele instellingen zien we na een da-
ling tussen 2007 en 2011 vanaf 2015 we een duidelijke stijging. Ook bij andere lokale doelen 
lagen de mediane gegeven bedragen in 2020 hoger dan in 2018, met uitzondering van lokale 
sportverenigingen. 

Tabel 1.5: Giften aan lokale goededoelenorganisaties zijn licht gestegen
Mediaan van het gedoneerde bedrag aan lokale goededoelenorganisaties onder huishoudens die 
hebben gegeven, 2007–2020 (in €)

Mediaan bedrag a

2007 2009 2011 2013 2015 2018 2020

Een lokale sportvereniging 10 10 10 10 10 10 10

Een kleinschalig goed doel op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwerking

25 25 25 20 25 20 25

Een lokale onderwijsinstelling 25 30 30 50 40 26 38

Een buurtvereniging 10 10 10 10 10 10 15

Een lokale culturele instelling 20 15 15 10 15 18 25

Een lokale zorginstelling 10 10 15 12 27 20 10

Een lokale 
gezondheidszorginstelling

12 15 13 13 10 b 20

Overige lokale doelen 25 25 17 50 18 b b

a Alleen onder huishoudens die hebben gegeven

b Te weinig respondenten om percentages of gemiddelden te geven
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Manieren van geven in 2020

Er is een breed scala aan manieren om aan goededoelenorganisaties te geven, maar niet 
alle manieren zijn even populair. Hieronder beschrijven we hoe Nederlanders in de loop 
van het kalenderjaar 2020 hebben gegeven. We maken onderscheid tussen (1) gepland ge-
ven, (2) incidenteel geven, (3) via collectes, (4) geven met profijt/kopen en (5) online geven..

Vast donateurschap neemt verder toe
Het doneren via een vast donateurschap neemt sinds 2011 toe. In de special over dyna-
miek in geefgedrag hebben we deze trend nader geanalyseerd. Figuur 1.9 laat zien dat de 
stijging van het percentage huishoudens dat vast donateur is ook in 2020 heeft doorgezet. 
Ongeveer de helft (48%) van de huishoudens geeft via een vast donateurschap. Ook tijdens 
de pandemie bleven huishoudens die vaste donateur zijn hun goede doelen veelal trouw, 
zo blijkt ook uit cijfers van het CBF (Schulpen, van Kempen, Kinsbergen & van Uden, 
2021). Daarnaast geeft 8% aan in 2020 een vast donateurschap te hebben afgesloten na een 
verzoek aan de deur. We zien een toename in het percentage van de huishoudens dat via 
een periodieke schenking geeft, maar de groep blijft klein (5%). Het doneren via een vaste 
bijdrage aan een kerk, moskee of levensbeschouwelijke organisatie neemt af, van 30% in 
2005 naar 21% in 2020.

Figuur 1.9: Geven via een vaste periodieke overschrijving neemt toe
Manieren van gepland geven door huishoudens (in %), 2005–2020
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Figuur 1.10: Kleding doneren blijft populair, iemand sponsoren was lastig 
tijdens de pandemie
Manieren waarop huishoudens incidenteel geven (in %), 2005–2020
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Incidenteel geven blijft stabiel en populair
Het doneren van kleding in een container blijft onverminderd populair: 79% in 2005 en 79% 
in 2020. Iemand sponsoren is ook al jaren populair, maar gedaald naar 42% in 2020. Tijdens 
de pandemie gingen meerdere evenementen niet door, waardoor er minder kansen waren 
om iemand te sponsoren. Sinds 2015 zien we een stijging in het percentage dat geeft na 
een oproep in geschreven pers, van 2% in 2015 naar 10% in 2020. Doneren via een acceptgiro 
bijgesloten in een brief neemt verder af, van 27% in 2005 naar 11% in 2020.

Het bereik van huis-aan-huiscollectes en de geefbereidheid nemen af
In 2020 is de huis-aan-huiscollecte nog steeds de meest populaire vorm van geld geven aan 
goede doelen. Desondanks neemt de populariteit van de collecte verder af: van 90% in 2001 
naar 60% in 2020. De daling werd versterkt door de pandemie. De anderhalvemetermaatre-
gelen die de overheid heeft genomen in de coronacrisis hebben het voor veel goededoelen-
organisaties moeilijk gemaakt om de collecte te organiseren. De afname in het percentage 
van de huishoudens dat gaf via de huis-aan-huiscollecte is niet gecompenseerd door een 
stijging in het gegeven bedrag onder de huishoudens die gaven: het mediaan gegeven 
bedrag ligt al jaren stabiel op € 2.
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Figuur 1.11: De kans op een gift in huis-aan-huiscollectes neemt af, maar 
het gegeven bedrag blijft stabiel
Het percentage van de respondenten dat in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek gevraagd is 
om te geven, heeft gegeven en het bedrag onder degenen die hebben gegeven
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We vragen pas sinds 2005 naar de donatiebedragen die respondenten geven. De weergegeven bedragen zijn op basis van 
respondenten die geven 

Al voordat de pandemie uitbrak nam de populariteit van de collecte af. De daling kan deels 
worden verklaard doordat de collecte steeds minder mensen bereikt. De grafiek linksboven 
in figuur 1.11 laat het percentage van respondenten zien dat aangeeft gevraagd te zijn via 
een huis-aan-huiscollecte en rechtsboven het percentage van respondenten die gegeven 
hebben nadat ze waren gevraagd. We zien een daling in het percentage van respondenten 
die in de twee weken voorafgaand aan de enquête zijn gevraagd om te geven, van 43% in 
2002 naar 27% in 2019 (voor de pandemie) en 16% in 2021 (tijdens de pandemie). We zien 
tussen 2003 en 2007 eerst een toename in het percentage dat gevraagd is om te geven. Na 
2007 zet een daling in, over de hele periode tot 2021. Dit betekent dat het bereik van de 
huis-aan-huiscollecte de afgelopen dertien jaar is afgenomen.

Verder zien we dat de geefbereidheid daalt. In 2001 zei nog vrijwel iedereen die een collectant 
aan de deur kreeg ook gegeven te hebben (94%). In 2021 was dit minder dan de helft (44%).  
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De onderste grafiek in figuur 1.11 laat het bedrag zien dat respondenten hebben gegeven 
via een huis-aan-huiscollecte. In de afgelopen twintig jaar geven respondenten die zijn 
gevraagd om te geven rond de € 4. We geven ook de mediaan weer: het bedrag dat wordt 
gegeven door de helft van de huishoudens. De mediaan wordt minder beïnvloed door 
uitschieters (hele hoge bedragen). De mediaan laat zien dat de helft van de huishoudens 
in een huis-aan-huiscollecte een gift doet van € 2. Dit bedrag is in de afgelopen twintig 
jaar niet veranderd. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen een vast bedrag in hun hoofd 
hebben als ze denken aan de huis-aan-huiscollecte (Wiepking & Heijnen, 2011). Giften in 
collectes groeien daardoor niet mee met de economie. De dalende geefbereidheid is niet 
opgevangen door een toename van de gedoneerde bedragen.

Alles bij elkaar komt uit figuur 1.11 een sterke daling naar voren. Sinds 2007 is zowel de 
vraag om een donatie via een huis-aan-huiscollecte als de geefbereidheid duidelijk afge-
nomen. Ondanks het feit dat de financiële waarde van de huis-aan-huiscollecte afneemt, 
doet nog steeds de meerderheid van de huishoudens die een collectant aan de deur krijgt 
wel een gift. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het contact met collectanten – hoe 
vluchtig ook – waardevol is voor het behoud van vertrouwen in goededoelenorganisaties. 
Met name in gemeenten waarin minder huishoudens bereikt zijn met een verzoek om 
een gift door een collectant is het vertrouwen in goededoelenorganisaties de afgelopen 15 
jaar gedaald. Daarmee heeft collecteren ook een belangrijke niet-financiële waarde (van 
Teunenbroek & Bekkers, 2021).

De maatschappelijke waarde van geven

Hoe problematisch is de afname van het percentage van 
de huishoudens dat geeft? Als we deze vraag willen beant-
woorden is het belangrijk om niet alleen naar de kosten 
voor de ontvangende kant te kijken, maar ook naar de ge-
vende partij. Wanneer het geefgedrag afneemt als gevolg 
van de pandemie is dit niet alleen nadelig voor de inkom-
sten van goede doelen. Het verkleint ook de kans voor de 
bevolking om maatschappelijke betrokkenheid te kunnen 
uiten, wat juist tijdens een pandemie van belang kan zijn. 
Sinds het begin van de pandemie hebben verschillende 
experts hun zorgen geuit over de mentale gezondheid van 
de samenleving (Bosmans et al., 2022). Geven heeft ook 

waarde voor de gever: het kan de gemoedtoestand van 
gevers positief beïnvloeden (van Teunenbroek, Bekkers 
& Beersma, 2021). Ook het geven van tijd (dat wil zeggen: 
vrijwilligerswerk) is van belang voor de gever; het kan 
zorgen voor een gevoel van verbondenheid (Russell, Nya-
me-Mensah, de Wit & Handy, 2019) en de gezondheid op 
peil houden (de Wit, Bekkers & Qu, 2022). Voor Nederlan-
ders zonder groot sociaal netwerk kan vrijwilligerswerk 
een belangrijke sociale functie hebben, en juist die func-
tie is weggevallen tijdens de pandemie. De maatschappe-
lijke waarde van geven reikt verder dan het genereren van 
inkomsten voor goede doelen. 

Ook een dalende trend bij andere vormen van collecteren
Collectes bestaan al sinds de zeventiende eeuw, veelal via religieuze instellingen. Figuur 
1.12 laat zien dat het percentage van de huishoudens dat in 2020 via een collecte gaf lager 
lag dan in 2018. Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de dalende trend, zichtbaar sinds 
2011, zich verder doorgezet. De langetermijntrends zijn tijdens de pandemie versterkt door 
de anderhalvemetermaatregelen. Dit geldt niet alleen voor collectes aan de deur, maar ook 
op straat (van 51% in 2005 naar 31% in 2020), collectes in de kerk (van 38% in 2005 naar 19% 
in 2020) en collectes in winkels (van 33% in 2005 naar 12% in 2020). Ook collectes tijdens 
manifestaties zijn verder afgenomen. 
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Figuur 1.12: Dalende trends in de kans op giften in collectes versterkt in 
2020
Manieren van geven via collectes door huishoudens (in %), 2005–2020
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Geven met mogelijk voordeel nam verder af
Naast vaste en incidentele giften waarbij mensen zelf geen voordeel hebben onderschei-
den we giften met mogelijk voordeel. Dit type giften neemt al enige tijd af. In 2020 is deze 
trend versterkt (zie figuur 1.13). De coronamaatregelen hebben het uitvoeren en organise-
ren van liefdadigheidsbijeenkomsten moeilijker of zelfs onmogelijk gemaakt. 

Figuur 1.13: Geven met mogelijk voordeel is steeds minder populair
Manieren van geven met mogelijk voordeel, 2005–2020
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Online geven is in 2020 in waarde toegenomen, maar niet populairder 
geworden 
Dit jaar hebben we opnieuw uitgebreid gevraagd naar online geven. Een steeds groter deel 
van ons leven speelt zich digitaal af. Door de restricties in het sociale leven die de pande-
mie met zich meebracht is deze trend versterkt (Arends et al., 2021). Heeft de pandemie ook 
het online geven in Nederland gestimuleerd?
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Slechts een kwart wordt online benaderd 
Ongeveer één op de vier huishoudens (26%) is in de loop van 2020 gevraagd om online te 
geven. Huishoudens worden vaker benaderd om te geven via crowdfunding (20%) dan via 
de online collectebus (13%). De geefbereidheid – het percentage dat geeft na een verzoek 
om een gift – is relatief hoog: 45% bij crowdfunding en 37% bij de online collectebus. Dit is 
vergelijkbaar met de geefbereidheid bij de huis-aan-huiscollecte (44%).

Online geven via de online collectebus is tijdens de pandemie toegenomen 
Ongeveer twee op de tien huishoudens (18%) geeft aan in 2020 online gedoneerd te hebben. 
Dit is vergelijkbaar met 2018: toen gaf 16% aan online gegeven te hebben. 

Het percentage van de huishoudens dat geeft via een online collectebus is tijdens de pan-
demie gelijk gebleven (6%-5%), maar het gegeven bedrag is wel toegenomen. In 2018 gaven 
donateurs gemiddeld € 28 per jaar, in 2020 € 42. Een stijging in het totaal gegeven via de 
online collectebus komt daardoor door een toename in het gegeven bedrag. Het is niet 
gelukt om een grote doelgroep te bereiken via deze methode. 

Het online geven van geld in de vorm van crowdfunding is tijdens de pandemie ongeveer 
even populair gebleven (11%–12%), maar de gegeven bedragen zijn gestegen: van € 43 in 
2018 naar € 49 in 2020. De afwezigheid van een stijging in het percentage huishoudens 
dat online geeft kan deels verklaard worden door het niet doorgaan van verschillende 
evenementen (zoals het rennen van een marathon) en het sluiten van de cultuursector. Bij 
crowdfunding is cultuur het belangrijkste doel. Het sluiten van musea, galerieën, biosco-
pen en theaters heeft mogelijk een negatief effect gehad op het aantrekken van donateurs, 
omdat tegenprestaties op locatie niet mogelijk waren. 

Een vernieuwingsslag en nieuwe vormen van geven  
In de afgelopen decennia hebben nieuwe online vormen 
van geven hun intrede gedaan. Deze nieuwe vormen 
kunnen mogelijk traditionele vormen van geven onder-
steunen. We bespreken twee vormen: de online collecte-
bus en crowdfunding. 

Bij de online collectebus werft een vrijwilliger geld 
voor een goed doel via een online collectebuspagina. 
Deze pagina is opgezet door een collectant via de website 
van een goed doel of platform. Een voorbeeld van een 
dergelijk platform is Digicollect. Sommige goede doelen 
koppelen een online collectebus aan hun eigen site, 
zoals bijvoorbeeld de Hartstichting, het Diabetesfonds 
en Amnesty International. Het werven en geven vindt 
hoofdzakelijk plaats in een online context. Een andere 

online donatiemethode is crowdfunding; ook hier 
verloopt het werven en geven via een online pagina. Een 
crowdfundingactie gaat altijd over een specifiek en 
doelgericht project, terwijl dat bij een (online) collecte 
meestal niet zo is (van Teunenbroek & Bekkers, 2021). 
We beperken ons hier tot filantropische crowdfunding 
(zie van Teunenbroek, 2016): soms ontvangt de gever 
een kleine tegenprestatie voor een gift (reward-based 
crowdfunding), maar soms ook niet (donation-
based crowdfunding). Het betreft ook een online 
geldinzamelactie, bijvoorbeeld via een actieplatform of 
fundraising events met online sponsoring.
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Tabel 1.6: Online geven is niet populairder geworden, maar de bedragen 
zijn wel gestegen
Het percentage dat online geeft en de gegeven bedragen, 2018 en 2020

Gegeven

Bedrag 
(gemiddelde) 
onder gevers

2018 2020 2018 2020

De online collectant/ digitale collectebus 6% 5% € 28 € 42

Een crowdfundingproject 11% 12% € 43 € 49
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Bij crowdfunding gaat het voornamelijk om informele giften
Crowdfundingacties kunnen zowel privépersonen als goededoelenorganisaties begunsti-
gen. Potentiële donateurs worden vaak benaderd via sociale media, waarbij Facebook (54%) 
veruit het populairste kanaal is. Figuur 1.14 laat zien dat 17% van de respondenten per-
soonlijk werd benaderd om te geven. Dit geeft aan dat zelfs bij een online donatiemethode 
persoonlijk (offline) contact van belang is in de werving. 

Figuur 1.14: Ook bij crowdfunding is persoonlijk werven van belang
Manieren waarop mensen gevraagd zijn om te geven aan een crowdfundingactie, 2020
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Dat persoonlijke contacten belangrijk zijn zien we ook in de antwoorden op de vraag wie 
er om een gift vroeg. Respondenten werden het vaakst gevraagd om een gift in een crowd-
fundingcampagne door een bekende (75%), zoals een familielid, vriend, kennis of collega 
(zie figuur 1.15). In slechts 8% van de gevallen ging het om iemand die formeel verbonden 
was aan een goed doel. Als we kijken naar de ontvanger van het bedrag is dit in 60% van 
de gevallen dezelfde persoon of groep als degene die om de gift vroeg. De ontvanger is 
een persoon of groep die het opgehaalde bedrag zal ontvangen en gaat gebruiken voor het 
vooraf beschreven doel. De ontvanger is in 44% van de gevallen een bekende: een vriend, 
een familielid of een collega. In 19% van de gevallen is een goededoelenorganisatie de 
ontvanger van het bedrag. Dit betekent dat een deel van de vragers informeel werven voor 
goededoelenorganisaties. 
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Figuur 1.15: Bij crowdfunding gaat het vooral om informele giften aan 
bekenden
De relatie tussen de gevende partij en de ontvangende partij
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Cultuur en gezondheid zijn populaire doelen in crowdfundingacties
In 2020 waren gezondheidgerelateerde projecten het populairst in crowdfundingacties. 
28% van het totaal aantal donaties ging naar gezondheidgerelateerde projecten (zie linker 
grafiek in figuur 1.16). De categorie ‘Overig’ was ook populair, wat overeenkomt met 
categorieën die meerdere categorieën ondersteunen, bijvoorbeeld gezondheidgerelateerde 
projecten buiten Nederland (dat wil zeggen, gezondheid en internationale hulp).

Figuur 1.16: Cultuur en gezondheid zijn populaire doelen bij crowdfunding
Het aandeel van het totale aantal donaties en het aandeel van het totale donatiebedrag per 
doel, via crowdfunding

Aandeel van het 
totale aantal donaties

Aandeel van het totale 
donatiebedrag

0% 20% 40%

Kerk en levensbeschouwing

Gezondheid

Internationale hulp

Milieu, natuur en dieren

Onderwijs en onderzoek

Cultuur

Sport en recreatie

Maatschappelijke en sociale
doelen

Overig

1%

28%

8%

10%

3%

14%

0%

16%

20%

0% 20% 40%

2%

26%

3%

4%

0%

40%

0%

15%

11%

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst

Respondenten werden 
het vaakst gevraagd om 
een gift in een crowd-
fundingcampagne door 
een bekende zoals een 
familielid, vriend, kennis 
of collega.
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Als we kijken naar het gemiddelde donatiebedrag per categorie zien we dat cultuur en 
kunstgerelateerde projecten het grootste deel van de crowdfundinggiften ontvangen. Zij 
zijn goed voor 40% van het totale bedrag aan crowdfundingdonaties (zie de rechter grafiek 
van figuur 1.16). Het platform Voordekunst.nl, dat inmiddels tien jaar bestaat, is de drijven-
de kracht achter het succes van crowdfunding in de culturele sector. Gezondheidgerela-
teerde projecten kwamen op de tweede plaats, goed voor 26% van het totaal. 

Ook bij online geven zijn persoonlijk werven en contact met goede 
doelen van belang

Maatschappelijke organisaties werden gedwongen om 
nieuwe wervingsstrategieën en vormen van vrijwilligers-
werk mogelijk te maken, omdat traditionele kanalen niet 
of minder konden worden ingezet tijdens de pande-
mie. Desondanks is het percentage dat online gaf niet 
toegenomen tijdens de pandemie. Ook bij online werven 
is persoonlijk werven van belang: het introduceren van 
nieuwe manieren van geven is niet genoeg om mensen 
te stimuleren om op deze manier te geven. We bespreken 
twee belangrijke aspecten die het implementeren van 
online geven verder kunnen stimuleren: samenbrengen 
en ondersteunen.

Samenbrengen. Maatschappelijke betrokkenheid in Ne-
derland blijft hoog, maar blijft ook sterk afhankelijk van 
werving, platforms en fysieke locaties. Met het wegvallen 
van evenementen, waar online campagnes veelal aan zijn 
verbonden, nam ook de kans af om benaderd te worden 
voor een online gift. Tijdens de pandemie ontmoedigde 
de overheid sociale contacten om de verspreiding van het 
coronavirus in te dammen. Het hoofddoel is het opnieuw 
samenbrengen van gelijkgestemden en het ondersteunen 
van de saamhorigheid. In het begin van de pandemie was 
er een beperkt aantal goede doelen met een online plat-
form. Na het uitbreken van de pandemie in Nederland 
zagen verschillende goede doelen de kans om online te 
gaan werven. Het organiseren van centrale plekken ver-
bonden aan formele organisaties kan het samenbrengen 
van vragers en gevers ondersteunen in online geven.

Ondersteunen. Het bieden van een platform is een belang-
rijk begin, maar onvoldoende om veel mensen effectief 
gebruik te laten maken van de online omgeving. We ob-
serveren dat ondanks het feit dat veel mensen tegenwoor-
dig dagelijks online actief zijn (Arends et al., 2021), online 
geven en om hulp vragen minder vanzelfsprekend is. Dit 
zien we terug in lage percentages huishoudens die geven 

via crowdfunding: slechts één van de tien bezoekers op 
een crowdfundingplatform besluit om te doneren.

De online geefcontext verschilt mogelijk te veel van de 
offline context en het is onrealistisch om te verwach-
ten dat grote aantallen donateurs en hulpvragers deze 
omgeving zelf gaan onderzoeken en gebruiken, zeker in 
het geval van generieke platforms waar allerlei vraag en 
aanbod samenkomen. Er is meer nodig voor een persoon-
lijke binding met zo’n online omgeving: vertrouwen is 
van belang bij geven (Bekkers, 2003). Hoe kunnen we de 
sociale component die zo belangrijk is voor geven verster-
ken bij een online donatiemethode? Het kan helpen om 
de nadruk te leggen op de overeenkomsten met traditi-
onele manieren van geven. Een belangrijke component 
van huis-aan-huiscollectes is persoonlijk contact met 
een goed doel, dat van belang is voor het vertrouwen 
van donateurs in goede doelen en het onderhouden van 
geefnormen (van Teunenbroek & Bekkers, 2021).

Een voorbeeld is het organiseren van online evenementen 
waar potentiële donateurs en maatschappelijke organi-
saties met elkaar in contact komen. Een ander idee is om 
mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties via 
sociale media te verbinden aan potentiële donateurs: zorg 
dat het contact tussen goede doelen en donateurs per-
soonlijk blijft. Sommige mensen doneren online om in 
contact te komen met gelijkgestemden, om zo met elkaar 
in gesprek te kunnen gaan (Lacan & Desmet, 2017). Socia-
le media zijn een belangrijk onderdeel bij online werven, 
maar worden nu vaak nog te abstract ingezet: het gaat 
veelal om het delen van informatie (zenden) en minder 
om het starten van een gesprek (verbinden). Een geefplat-
form functioneert niet alleen als een middel om te geven, 
maar ook als communicatieplatform (Skirnevskiy, Bendig 
& Brettel, 2017). Laat de online context het persoonlijke 
contact tussen gevers en goede doelen niet vergeten. 

http://Voordekunst.nl
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Manieren waarop huishoudens geven en gevraagd zijn

Van de respondenten geeft ongeveer twee derde (63%) aan in de twee weken voorafgaand 
aan het onderzoek niet benaderd te zijn door goededoelenorganisaties. Dit was 58% in 
2018. Goededoelenorganisaties bereiken dus steeds minder huishoudens met een verzoek 
om een gift. Verschillende manieren van vragen komen steeds minder voor. In 2007 werd 
nog 18% gevraagd via een brief, in 2020 was dat 10%. In 2007 werd 14% gevraagd om mee te 
spelen met de loterij, in 2020 was dit 6%. 

Tabel 1.7 laat zien dat wanneer respondenten wel benaderd zijn, dit ondanks de pandemie 
in de meeste gevallen gebeurt via een huis-aan-huiscollecte (16%) of een collecte op straat 
(7%). Beide kanalen bereiken wel minder mensen. In 2018 kreeg nog 22% een verzoek om 
te geven via een huis-aan-huiscollecte en 9% via een collecte op straat in de twee weken 
voorafgaand aan het onderzoek. Een collecte op het werk of via een vereniging kwamen 
nagenoeg niet voor, beide liggen rond de 1% in de afgelopen vijftien jaar. Tabel 1.7 geeft ook 
het percentage weer van Nederlanders dat geeft als ze zijn gevraagd: de geefbereidheid. De 
hoogste geefbereidheid vinden we in de kerk, moskee, tempel of synagoge (71%). Voor de 
overige manieren van vragen zijn verzoeken vaker niet dan wel succesvol. 

Special over het online geven van geld en tijd
In het verleden werd crowdfunding voornamelijk 
ingezet door particulieren en musea en in mindere 
mate door fondsenwervende goededoelenorganisaties. 
We zien echter een stijging in het aantal organisaties 
dat werft via crowdfunding. Goededoelenorganisaties 
ontwikkelen daarvoor soms een eigen platform, zoals 

de Nierstichting, Warchild, Proefdiervrij en Orange 
Babies. Later dit jaar komt er een special uit over het 
online geven van geld en tijd. Hierin bespreken we 
naast het geefgedrag van huishoudens in Nederland 
ook de perceptie en ervaringen van goede doelen met 
crowdfunding.
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Tabel 1.7: Online geven mensen hogere bedragen dan offline
Manieren waarop Nederlanders geven en gevraagd zijn te geven 

Gevraagd 
afgelopen 

twee weken 
(in %)

Geven 
indien 

gevraagd 
(in %)

Bedrag gegeven afgelopen 
twee weken (in €) b

Mediaan Gemiddelde

Huis-aan-huiscollecte 16 44 2 4

Collecte op straat 7 21 7 6

Iemand sponsoren 5 0 a a

Collecte in de kerk, mos-
kee, tempel of synagoge 5 71 7 7

Radio- of televisieactie 4 28 a a

Brief 9 30 14 35

Via internet, e-mail of 
sociale media 5 26 13 28

Meespelen in loterij 6 19 20 26

Iets kopen aan de deur 2 17 a a

a Te weinig respondenten om percentages te geven

b Alleen onder respondenten die zijn gevraagd om te geven

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst

Als we kijken naar de mediaan — het bedrag dat precies op de helft ligt van wat huishou-
dens geven — zien we dat de bedragen via het internet, e-mail of sociale media (€ 13) hoger 
liggen dan via meer traditionele manieren van geven, zoals collectes. De helft van de res-
pondenten die via internet, e-mail of sociale media geeft doneert meer dan € 13. De laagste 
bedragen zien we bij de twee methodes die het vaakst worden ingezet door goededoelenor-
ganisaties om Nederlanders te benaderen, namelijk de huis-aan-huiscollecte en de collecte 
op straat. De helft van de respondenten doneert minder dan € 2 bij een huis-aan-huiscollec-
te en € 7 bij een collecte op straat.

Profiel van huishoudens die geven aan goede doelen

Hoe ziet het geefgedrag van de verschillende demografische groepen in Nederland eruit? 
In tabel 1.8 staan de resultaten weergegeven van analyses die deze vraag beantwoorden. 
We bekijken zowel de kans dat huishoudens uit verschillende groepen geven als het 
gemiddelde bedrag dat zij per jaar geven. De resultaten laten zien dat het geven aan goede 
doelen in Nederland wijdverspreid is onder zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen. De 
meerderheid van de huishoudens geeft aan goede doelen.

Voor de kans dat huishoudens geven zien we dat de volgende kenmerken van belang zijn: 
getrouwd zijn, het bezitten van een eigen huis en het opleidingsniveau. Huishoudens die 
een eigen huis bezitten en hoger zijn opgeleid geven vaker aan goede doelen. De samen-
hang van leeftijd, huishoudinkomen, werk en religie met de kans op giften vermindert 
sterk als we rekening houden met andere kenmerken van huishoudens. Verschillen tussen 
inkomensgroepen blijken vooral te komen door het opleidingsniveau en niet zozeer door 
het inkomen. 
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Voor het bedrag dat huishoudens geven zien we dat de volgende kenmerken van belang zijn: 
geslacht, huishoudinkomen, opleiding, religie en het bezoeken van een gebedshuis. Man-
nen, respondenten in huishoudens met hogere inkomens, hogeropgeleiden, christelijke en 
met name protestante huishoudens en respondenten die vaker naar een gebedshuis gaan 
geven hogere bedragen. De bedragen die huishoudens doneren lopen sterk uiteen. 

Samenvattend: we zien de vrijgevigheid van Nederlanders terug onder zeer uiteenlopende 
bevolkingsgroepen. De kans op een gift is minder afhankelijk van kenmerken van huishou-
dens dan de gegeven bedragen. 

Giften van vermogende huishoudens 

Een groot deel van de giften aan goededoelenorganisaties komt van vermogende huishou-
dens. Door het ontbreken van representatieve gegevens over vermogende huishoudens kon-
den we tot nu toe geen goede schatting maken van hun geefgedrag. Door samenwerking 
met het CBS kunnen we dit jaar voor het eerst wél een schatting maken. Nieuwe gegevens 
van het CBS (2022) over de vermogens van Nederlandse huishoudens laten zien dat 3,5% van 
de huishoudens over een vermogen beschikt van meer dan € 1 miljoen. Gegevens uit het 
CBS-onderzoek Sociale samenhang en Welzijn over het geefgedrag van deze huishoudens laten 
zien dat zij gemiddeld € 1.274 per jaar geven aan goede doelen. Dit bedrag ligt een stuk lager 
dan schattingen uit eerdere onderzoeken, die tot stand kwamen op basis van bijzondere 
steekproeven, zoals onder klanten van ABN/AMRO-MeesPierson (Smeets, 2016) en adres-
lijsten die we in eerdere edities van Geven in Nederland gebruikten. Huishoudens met een 
vermogen van meer dan € 1 miljoen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de totale 
waarde van het geefgedrag van huishoudens. 

Gegevens over het gebruik van de giftenaftrek suggereren dat het geefgedrag door vermo-
gende Nederlanders sinds 2018 is gedaald. In 2018 gebruikte 15,6% van de huishoudens met 
een vermogen van meer dan € 1 miljoen de giftenaftrek. In 2020 is dat percentage gedaald 
naar 14,6%. Figuur 1.17 laat zien dat het gebruik van de giftenaftrek in alle vermogensgroe-
pen in 2020 is gedaald. Voor de huishoudens met een vermogen van € 5 miljoen of meer is 
de daling in het gebruik van de giftenaftrek in 2020 een trendbreuk. Vanaf 2011 nam het 
gebruik van de giftenaftrek in deze vermogensgroepen steeds toe. De totale waarde van de 
giftenaftrek door huishoudens met een vermogen van meer dan € 1 miljoen was in 2020 
€ 272 miljoen, ofwel 31% van alle giften die Nederlandse huishoudens van de inkomstenbe-
lasting aftrokken.

Om uitspraken te doen over de verschillen tussen groepen hebben we de gegevens geanalyseerd in multipele regressies. 
Voor elke variabele hebben we de eerste categorie als referentiegroep genomen (weergeven met een /), waarmee we 
de andere groepen vergelijken. Wanneer een verschil met deze groep statistisch significant is, geven we dat weer met 
een + als het hoger is en een - als het lager is. Als het verschil significant was, maar het verband verdween als rekening 
gehouden werd met andere kenmerken van huishoudens, is dit weergeven met een () om de + of -.
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Tabel 1.8: Geven aan goede doelen is in Nederland wijdverspreid onder 
zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen
Achtergrondkenmerken van huishoudens die (meer) geven, 2020

Percentage Kans

Bedrag 
(in €) onder 

gevers Bedrag
Vrouw 78 / 263 /

Man 77 0 381 +

Leeftijd: 35 jaar of jonger 83 / 373 /

Leeftijd: 36-55 jaar 78 0 540 0

Leeftijd: 56 jaar of ouder 75 (-) 519 0

Niet getrouwd 69 / 365 /

Getrouwd 83 + 565 (+)

Geen kinderen in huishouden 75 / 452 /

Kinderen in huishouden 78 0 536 0

Huishoudinkomen: 1e kwintiel a 72 / 226 /

Huishoudinkomen: 2e kwintiel a 76 0 197 0

Huishoudinkomen: 3e kwintiel a 82 0 272 0

Huishoudinkomen: 4e kwintiel a 77 0 379 0

Huishoudinkomen: 5e kwintiel a 90 (+) 541 +

Geen betaald werk 74 / 428 /

Betaald werk 81 (+) 578 0

Gepensioneerd  51 (-) 154 0

Geen eigen huis 69 / 252 /

Eigen huis 85 + 370 0

Opleiding: mavo of lager 69 / 239 /

Opleiding: mbo/havo/vwo 78 + 283 0

Opleiding: hbo/wo 84 + 401 +

Niet gelovig 80 / 317 /

Rooms-katholiek 82 0 494 +

Protestant 86 (+) 888 +

Moslim 84 0 344 0

Bezoek gebedshuis: nooit of zelden 77 / 289 /

Bezoek gebedshuis: een of enkele malen per maand 80 0 904 +

Bezoek gebedshuis: vaker 94 0 921 +

Sociale media elke dag: nee b 78 / 324 /

Sociale media elke dag: ja b 76 0 316 0
a Onder respondenten met een positief huishoudinkomen

b Informatie over socialemediagebruik is niet beschikbaar voor de extra steekproeven onder huishoudens met een 
niet-Nederlandse herkomst

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens
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Figuur 1.17: Het gebruik van de giftenaftrek onder vermogende 
huishoudens neemt af 
Percentage van de vermogende huishoudens dat de giftenaftrek gebruikt, 2011–2020
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Filantropie en filantropen in de media
In de publieke beeldvorming zijn filantropie en filantro-
pen verbonden met rijkdom. Vermogende personen die 
zich met een eigen stichting inzetten voor maatschap-
pelijke kwesties of rijke families die via een vermo-
gensfonds musea en andere organisaties financieren 
trekken aandacht van journalistieke media. De sterke 
toename van de rijkdom van de rijkste Amerikanen in de 
afgelopen decennia heeft internationaal veel aandacht 
getrokken. De situatie in Nederland is heel anders. Vol-
gens de World Inequality Database bezitten de 10% meest 
vermogende inwoners van Nederland samen ongeveer 

50% van al het vermogen. In de Verenigde Staten is dat 
ongeveer 70%. De rijkste 1% bezit in Nederland 17% van al 
het vermogen, in de Verenigde Staten 35%. In Nederland 
zijn de meest vermogende particulieren een stuk minder 
vermogend dan in de VS. Ook zijn vermogenden in 
Nederland op een minder zichtbare manier filantropisch 
actief dan in de VS. In Nederland gaat het meestal om 
familiefondsen, die niet de naam hebben van de familie. 
De grootste vermogensfondsen van Nederland geven in 
de regel geen openheid over de hoogte van hun vermo-
gen. 
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Een moreel appel stimuleert niet iedereen om meer te 
geven

Geven mensen meer als ze eerst worden herinnerd aan de sociale norm om te geven? 
Verschillende experimenten onder studenten laten zien dat expliciete herinneringen met 
teksten als ‘Do the right thing’ tot meer samenwerking in sociale dilemma’s leidt (Dal Bó 
& Dal Bó, 2014; Capraro & Vanzo, 2019). Er zijn ook aanwijzingen dat morele normen in 
crowdfundingcampagnes tot meer geefgedrag kunnen leiden (Capraro & Vanzo, 2019). 

Aan het einde van de vragenlijst van Geven in Nederland kunnen deelnemers hun belo-
ning voor het invullen van de vragenlijst aan een goed doel doneren. Ze kunnen kiezen 
voor een donatie aan het Aidsfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, of het Rode 
Kruis. Respondenten kunnen de beloning ook ontvangen in de vorm van een tegoedbon. 
De helft van de respondenten kreeg de tekst voorgelegd: ‘Wist u dat 63% van de Nederlan-
ders vindt dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft anderen te helpen als zij het nodig 
hebben?’ De andere helft van de respondenten kreeg deze tekst niet voorgelegd. Het doel 
van het experiment was om te testen of een moreel appel het geefgedrag zou beïnvloeden.

Slechts een klein deel van de deelnemers (3,8%) geeft hun punten weg aan een goed doel. 
We zien geen verschil in het geefgedrag tussen de groep die de tekst wel te zien kreeg (3,7% 
doneerde aan het goede doel) versus de groep die de tekst niet te zien kreeg (3,8%). Deze be-
vinding lijkt erop te wijzen dat de tekst geen effect had. Maar het ligt wat gecompliceerder.

Het effect van een moreel appel hangt samen met een 
verantwoordelijkheidsgevoel voor helpen 
Elke editie vragen we in hoeverre deelnemers het eens zijn met de stelling ‘Iedereen heeft de 
verantwoordelijkheid anderen te helpen als zij het nodig hebben.’ Deze vraag stellen we altijd 
aan het begin van de vragenlijst, voordat deelnemers de punten kunnen verdelen. Zo weten 
we dat 63% van de respondenten het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ is met de stelling. 

Figuur 1.18: Het effect van een moreel appel hangt af van de 
verantwoordelijkheid die mensen voelen om anderen te helpen.
Het percentage dat hun beloning aan een goed doel doneert als ze wel of geen moreel appel te zien 
kregen, voor twee groepen die het wel of niet eens zijn met onderstaande stelling
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Nu de plottwist: wanneer we een moreel appel doen op de deelnemers om te geven door 
hen te herinneren aan de norm zien we dat het geefgedrag van degenen die het zelf niet 
eens zijn met de norm flink omhooggaat. Dit zien we terug in figuur 1.18. Zonder een 
moreel appel gaf vrijwel niemand uit de groep deelnemers die de norm om te geven zelf 
niet onderschrijven (1%). Maar mét een moreel appel ligt het percentage van de responden-
ten die de beloning weggeven onder deze groep meer dan drie keer zo hoog (3,6%).

De groep deelnemers die het wel eens is met de norm om anderen te helpen lijkt juist wat 
minder vrijgevig te worden van het morele appel: onder deze deelnemers gaf 3,8% de belo-
ning weg na het appel, terwijl dat nog 5,3% was zonder herinnering aan de norm. Misschien 
viel de informatie dat 63% het eens is met de stelling hen tegen – dat betekent dat 37% het 
niet (helemaal) eens is met de stelling. 

Het positieve effect van de herinnering aan de norm voor de groep die het niet eens was met 
de stelling werd tenietgedaan door het negatieve effect voor de groep die het wel eens was 
met de stelling. Dit geeft aan dat een moreel appel niet voor iedereen positief werkt. 

Het geven van bloed, bloedplasma en organen

Jaarlijks worden er in Europa vier miljoen patiënten behandeld met bloedproducten, 
bijvoorbeeld bij levensreddende operaties na trauma, maar ook bij de behandeling van kan-
ker, hemofilie en auto-immuunziektes (Sanquin, 2019). Bloeddonorschap heeft daarom een 
grote maatschappelijke waarde. Om de bloedvoorraad op peil te houden zijn ziekenhuizen 
sterk afhankelijk van donors die op vrijwillige basis bloed doneren om anderen te helpen. 
In Nederland doneerden bijna 400.000 donors per jaar bloed of bloedplasma bij Sanquin. 

Figuur 1.19 laat zien dat het aantal bloed- en plasmadonors in Nederland na jarenlange 
daling de laatste jaren weer is gestegen. In 2020 nam het aantal donors extra toe door een 
campagne in opdracht van het ministerie van VWS onder ex-coronapatiënten met het doel 
om een behandeling tegen COVID-19 te ontwikkelen. 

Figuur 1.19: Het aantal geregistreerde donors neemt sinds 2017 toe
Het aantal bij Sanquin geregisteerde donors, 1993–2020
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Bronnen: CBS, https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/7110_96/table?ts=1649020552395 en jaarverslagen 
Sanquin

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/7110_96/table?ts=1649020552395
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Het percentage mensen dat organen beschikbaar stelt nam toe
In 2021 heeft 91% van de bevolking van 12 jaar en ouder een beslissing over orgaandonatie 
geregistreerd bij het Donorregister van het ministerie van Volksgezondheid. Figuur 1.20 
laat zien dat dit hoger ligt dan in voorgaande jaren. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de 
wet Actieve Donor Registratie (ADR) die in 2020 inging. 

Figuur 1.20: Meer mensen hebben geregistreerd dat ze hun organen 
beschikbaar stellen na overlijden 
Registratie van orgaandonatie, 2014–2021
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In 2020 had nog maar 45% een keuze geregistreerd. Van de nieuwe registraties is ongeveer 
de helft ‘geen bezwaar’. De andere helft van de groep die in 2020 nog geen keuze had gere-
gistreerd is verspreid over de keuzes toestemming zonder beperkingen (+4%), toestemming 
met beperkingen (+3%), geen toestemming (+13%) en nabestaanden of een aangewezen per-
soon beslist (+4%). 

Het doneren van organen en de wet Actieve Donor Registratie

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan: de wet Ac-
tieve Donor Registratie (ADR). Iedereen vanaf 18 jaar die 
ingeschreven is in een Nederlandse gemeente staat in het 
Donorregister. Wie geen keuze doorgeeft staat geregis-
treerd met ‘geen bezwaar’ tegen donatie van organen of 
weefsels. Zij geven zo toestemming om hun organen en 
weefsels na overlijden aan een patiënt te doneren. Vanaf 
de zomer in 2021 ontvangen jongeren die 18 jaar worden 
rond de maand dat zij jarig zijn een brief waarin gevraagd 
wordt een keuze in te vullen in het Donorregister. 

Wie besluit organen beschikbaar te stellen, kan aange-
ven alle organen of een deel van de organen beschikbaar 
te stellen. Een andere optie is om de keuze aan de partner 
(getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend 
met) of een familielid (eerste en tweede graad) over te la-
ten. Deze persoon beslist dan na het overlijden. 

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/82814NED/table?ts=1649021766221
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Opvattingen over goededoelenorganisaties 

Naast het feitelijke geefgedrag brengen we in Geven in Nederland ook de opvattingen over 
geefgedrag en over goededoelenorganisaties in kaart. Het gaat hier om de percepties van de 
respondenten, die soms onjuist zijn. 

Het vertrouwen in goededoelenorganisaties is verder gestegen
In 2021 is het vertrouwen in goededoelenorganisaties verder gestegen en terug op het 
niveau gerapporteerd in 2006: 45% van de respondenten geeft aan veel of erg veel vertrou-
wen te hebben in goededoelenorganisaties. Het vertrouwen in de overheid was in 2021 
vergelijkbaar met 2019: 33% van de respondenten geeft aan veel of erg veel vertrouwen te 
hebben in de overheid. Het gaat hier om een momentopname in de zomer van 2021. Andere 
gegevens laten zien dat het vertrouwen in de overheid na de zomer is gedaald (Engbersen 
et al., 2021). 

Tabel 1.9: Het vertrouwen in goededoelenorganisaties lag tijdens de pandemie hoger dan 
voor de pandemie
Vertrouwen in goededoelenorganisaties en de overheid, 2004–2021

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2019 2021

Goededoelen-
organisaties

Geen/weinig 
vertrouwen 22 20 21 24 28 28 28 26 20

Veel/erg veel 
vertrouwen 29 42 35 33 30 29 28 35 45

Overheid

Geen/weinig 
vertrouwen 39 28 32 27

Veel/erg veel 
vertrouwen 22 29 34 33

In het jaar waarin de gegevens verzameld zijn.

Exclusief de extra steekproeven onder vermogende huishoudens.

Hoewel huishoudens rapporteren dat het vertrouwen in goede doelen hoger was in 2020 
dan in 2018, zien we geen verschil in de opvatting over het belang van goede doelen (59% in 
2019 en 57% in 2021). Wel zien we een daling in de opvatting dat geld dat naar goede doelen 
gaat wordt verspild (55% in 2019 en 48% in 2021), evenals een daling in de opvatting dat veel 
goede doelen slecht werk leveren (25% in 2019 en 18% in 2021). 
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Tabel 1.10: De opvattingen over goededoelenorganisaties zijn positiever 
tijdens dan voor de pandemie
Opvattingen over de goededoelenorganisaties, percentage dat het eens of helemaal met de uitspraak 
eens is, 2010–2021

2010 2012 2014 2016 2019 2021
Goede doelen vervullen een belangrijke 
functie in de maatschappij 56 59 57

Veel van het geld dat naar goede doelen 
gaat wordt verspild 55 55 48

Veel goede doelen leveren slecht werk 23 25 20 20 25 18

Geld geven aan goede doelen heeft geen 
zin 15 16 14

Goede doelen leveren een effectieve 
bijdrage aan de oplossing van problemen 
in de wereld 28 30 29 33 38 36

Exclusief de extra steekproeven onder respondenten met een niet-Nederlandse herkomst en vermogende huishoudens.

Weinig Nederlanders kennen de Erkenning voor goededoelenorganisaties 
van het CBF 
Vanaf 2016 is het CBF-Keur voor goede doelen vervangen door de CBF-Erkenning. Eerder 
zagen we dat de kennis van het CBF-keurmerk daalde, van 44% in 2010 naar 33% in 2016. Het 
nieuwe systeem is nog bij weinig mensen bekend. In 2021 geven drie van de tien responden-
ten aan het keurmerk Erkend Goed Doel van het CBF te kennen.

Figuur 1.21: Ongeveer één op de drie huishoudens kent de Erkenning 
Percentage van respondenten die aangeven de Erkenning te kennen, 2004–2020
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In het jaar waarin de gegevens verzameld zijn.

Exclusief de extra steekproeven onder respondenten met een niet-Nederlandse herkomst en vermogende huishoudens.
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Conclusie

In 2020 gaf 73% van huishoudens in Nederland geld of goederen aan een goed doel, met een 
gemiddelde van € 360. De totale waarde van giften door huishoudens in 2020 (€ 2,1 miljard) 
was lager dan in 2018 (€ 2,4 miljard). Zowel het bedrag dat huishoudens aan geld en aan goe-
deren geven als het percentage van de huishoudens dat geeft ligt lager in 2020 dan in 2018. 
Verder zien we dat huishoudens een kleiner aantal goede doelen ondersteunen. Gezondheid 
blijft het populairste doel, maar het percentage van de huishoudens dat gaf aan dit doel lag 
in 2020 (54%) fors lager dan in 2018 (65%). Het percentage van de huishoudens dat gaf aan 
sport en recreatie halveerde bijna: van 15% naar 8%. Onderwijs en onderzoek, cultuur en 
overige doelen bleven ongeveer even populair. De gemiddelde giften onder de huishoudens 
die geven zijn bij bijna alle doelen juist gestegen. Over het algemeen zien we dat een kleiner 
deel van de Nederlandse bevolking verantwoordelijk is voor de giften aan goededoelenor-
ganisaties. 

Een deel van de daling in de totale waarde van giften kunnen we verklaren door de lock-
downmaatregelen die de overheid de afgelopen twee jaar heeft ingevoerd in de coronacrisis. 
Die hebben het voor veel goededoelenorganisaties moeilijker gemaakt om fondsen te wer-
ven. Er zijn ook lichtpuntjes. Een vast donateurschap nam in 2020 verder toe. Ongeveer de 
helft (48%) van de huishoudens geeft via een vast donateurschap. Ook tijdens de pandemie 
bleven huishoudens die vaste donateur zijn hun goede doelen veelal trouw. De daling in het 
percentage van de huishoudens dat aan lokale goededoelenorganisaties geeft zet zich niet 
door in 2020 en giften aan lokale goededoelenorganisaties zijn licht gestegen. Ook zijn de 
opvattingen over goededoelenorganisaties duidelijk positiever tijdens dan voor de pande-
mie.

Online geven, via een online collectebus of crowdfunding, is in 2020 in waarde toegeno-
men, maar niet populairder geworden. Dit kan deels komen doordat slechts een kwart van 
de huishoudens online wordt benaderd om te geven. Met het wegvallen van evenementen, 
waar online campagnes veelal aan zijn verbonden, nam ook de kans af om benaderd te wor-
den voor een online gift. Online werven heeft potentie, omdat mensen online gemiddeld 
hogere bedragen doneren. Wel zien we dat het bij crowdfunding voornamelijk om informele 
giften gaat: aan privépersonen in plaats van aan goededoelenorganisaties. Dit betekent dat 
goede doelen in een crowdfundingcontext de competitie met privépersonen moeten aan-
gaan. Bij een online collectebus is dit minder van toepassing. 

Huishoudens met een vermogen van meer dan € 1 miljoen zijn verantwoordelijk voor on-
geveer 15% van de totale waarde van het geefgedrag van huishoudens. Gegevens over het 
gebruik van de giftenaftrek suggereren dat het geefgedrag door vermogende Nederlanders 
sinds 2018 is gedaald. In 2018 gebruikte 15,6% van de huishoudens met een vermogen van 
meer dan € 1 miljoen de giftenaftrek. In 2020 is dat percentage gedaald naar 14,6%.

Onduidelijk is nog hoe de sector zich na de pandemie gaat herstellen: in hoeverre gaat de 
daling in het percentage dat geeft zich doorzetten? Kan de stijging van de online giften de 
daling in de giften via huis-aan-huiscollectes in balans houden? Toekomstige metingen 
moeten dit uitwijzen.
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