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DAG VAN DE FILANTROPIE 2015
23 APRIL AULA VU Hoofdgebouw

10e EDITIE GEVEN IN NEDERLAND

PRESENTATIE « GEVEN IN NEDERLAND 2015 »

Onderwijs

• PAO van start

Agenda

26 maart 2015
Philanthropy Seminar
(ovb)
23 april 2015
Dag van de Filantropie
8 juli 2015
Mid-term conference
ITSSOIN
9-10 juli 2015
ERNOP-conferentie

Voorlopig programma:
10.00 – 10.30 uur Inschrijven
10.30 – 12.30 uur Onderzoeksresultaten “Geven in Nederland 2015”;
cijfers, trends, specials, analyses
12.30 - 14.00 uur

Lunch

14.00 – 15.30 uur Deelprogramma’s over sectoronderwerpen
15.30 – 16.00 uur Speech Staatssecretaris Teeven en samenvatting Dag van
de Filantropie
Aansluitend hapje – drankje
Meer informatie volgt.
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In- uitschrijven

Klik hier om u aan of af te
melden voor deze nieuwsbrief

“Wat motiveert mensen om te geven? Om het
eigen belang even ondergeschikt te stellen aan de
belangen van een ander? Of dient het helpen van
een ander misschien ook wel ergens een eigen
belang? Die vragen intrigeren me enorm.
Toen ik bij het afstuderen van de Master
Communicatiewetenschap aan de VU de kans
kreeg hier onderzoek naar te doen bij het
Centrum voor Filantropische Studies, hoefde ik
dan ook niet lang na te denken. In mijn
afstudeeronderzoek heb ik gekeken hoe het
geefgedrag werd beïnvloed door enerzijds heel specifiek te benadrukken hoe de
gift de ontvanger helpt, en anderzijds de gevolgen van de gift voor het prosociale
zelfbeeld van de gever te benadrukken.
Sinds 1 september maak ik deel uit van een ontzettend gezellige groep mensen
die ook allemaal met veel passie onderzoek doen naar filantropie. Ik gedij goed in
een omgeving zoals deze, die uitdaagt en stimuleert. Ik houd me bezig met de
vraag wat prosociaal gedrag verklaart en hoe we dit kunnen stimuleren,
bijvoorbeeld door te kijken of we de voldoening van het geven kunnen vergroten
door potentiele donateurs te informeren over hoe invloedrijk hun gift nou
eigenlijk is. Zo hoop ik bij te dragen aan niet alleen wetenschappelijk maar ook
maatschappelijk relevant onderzoek.
Mochten we elkaar ontmoeten op het volgende seminar; ik vind het altijd leuk te
sparren over wat u denkt dat het helpen van een ander motiveert.”

Onderzoek
Preview EUFORI gepresenteerd in Brussel
De EUFORI Study (European Foundations for Research and Innovation) is
inmiddels in de afrondende fase beland. Het project heeft enige vertraging
opgelopen maar de laatste puntjes worden momenteel op de i gezet en de
verwachting is dat het rapport in maart te downloaden is van de website
www.euforistudy.eu. Na een intensieve onderzoeksperiode van ruim twee jaar
zullen in totaal 30 rapporten op deze site gepubliceerd worden: 29
landenrapporten en een samenvattend vergelijkend synthesis rapport.
In afwachting van de publicatie van het EUFORI rapport heeft de Europese
Commissie als opdrachtgever van het onderzoek alvast een preview van de
resultaten gegeven. Op de bijeenkomst ‘Building Capacity for the Future’ van de
Carlsberg Foundation in Kopenhagen werd gesproken over de rol die fondsen op
het terrein van onderzoek kunnen spelen in de 21e eeuw. De vice-DirecteurGeneraal van het DG Onderzoek en Innovatie, Wolfgang Burtscher, heeft aan de
hand van de EUFORI resultaten toegelicht hoe fondsen gericht op onderzoek en
innovatie van toegevoegde waarde zijn voor Europese gemeenschappen. Meer

informatie over deze bijeenkomst is
te vinden op de site van de Carlsberg
Foundation.
De input voor de presentatie in
Kopenhagen werd geleverd door de
onderzoekers van het Centrum voor
Filantropische Studies, die hiervoor
in Brussel waren uitgenodigd bij
Wolfgang Burtscher bespreekt de resultaten
Directeur-Generaal Robert Janvan EUFORI
Smits. Projectleider Barbara
Gouwenberg was te spreken over de uitnodiging: “het is vrij uniek dat
onderzoekers direct hun resultaten bij de Directeur-Generaal mogen toelichten
en bovendien mooi om te zien dat ze er actief mee bezig zijn in hun beleid”.
In de volgende nieuwsbrief meer nieuws rondom de publicatie van de EUFORI
Study. Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen de website in de gaten
houden of een mail sturen naar info@euforistudy.eu voor meer informatie over
het project.

Op zoek naar de vermogende gever
Op een drukbezocht seminar presenteerden René Bekkers en Paul Smeets enkele
resultaten van hun studies naar het geefgedrag van vermogende Nederlanders.
René Bekkers trapt af met een aantal resultaten uit het deelonderzoek onder
vermogende Nederlanders van Geven in Nederland. Vermogenden doneren
meer dan de gemiddelde Nederlander. Ze geven een groter deel van het totale
gegeven bedrag aan internationale hulp en er gaat relatief weinig naar kerk en
levensbeschouwing. De vermogende Nederlander heeft veel vertrouwen in
goede doelen. Maar wat verwachten ze van een goededoelenorganisatie? Een
meerderheid van de donateurs ergert zich aan een telefoontje of een persoonlijk
bedankwoord na een gift. Het inzien van jaarverslagen of informatie over wat er
met een gift is gedaan is daarentegen welkom.
De tweede spreker is Paul Smeets, die bij Maastricht University een onderzoek
uitvoerde onder klanten van ABN AMRO Mees Pierson die minstens een miljoen
euro op hun bankrekening hebben staan. In een experiment blijken miljonairs
flink vrijgeviger te zijn dan gemiddelde deelnemers. “Ze zeggen dat het moeilijker
is om een rijke in de hemel te krijgen dan een kameel door het oog van een
naald”, zegt Smeets, “maar dat lijkt wel mee te vallen.” Smeets presenteert ook
enkele cijfers over sociaal verantwoord beleggen, dat gedaan kan worden via
duurzaam beleggen, microfinanciering of het investeren in sociale
ondernemingen. Miljonairs die niet verantwoord beleggen doen dit veelal omdat
ze er nooit over hebben nagedacht (20%) of zonder specifieke reden (30%). Hier
lijkt een kans te liggen voor banken en fondsenaanbieders die
goed willen doen.
Het volgende Philanthropy Seminar vindt plaats op
donderdag 26 maart om 16.00 uur (ovb). Meer informatie
volgt.

De (vermeende) gevolgen van vrijwilligerswerk
Het Centrum voor Filantropische Studies werkt mee aan een Europees onderzoek
naar sociale innovatie en maatschappelijke betrokkenheid (ITSSOIN). René
Bekkers werkte met Anker Brink Lund van de Copenhagen Business School aan
een literatuuroverzicht van percepties van de derde sector.
De komende maanden werken René
Bekkers, Arjen de Wit, Danique
Karamat-Ali en Dave Verkaik mee aan
het vervolg van de studie, waarbij
veel nadruk komt te liggen op de gevolgen van het doen van maatschappelijke
betrokkenheid op individueel niveau. Actief zijn als vrijwilliger zou allerlei
gewenste effecten hebben: vrijwilligers zijn actiever, voelen zich beter, hebben
een groter sociaal netwerk en leven langer. Maar wat is nu het bewijs voor deze
vermeende positieve effecten, en hoe kunnen we dat het beste onderzoeken?
Op woensdag 8 juni houdt ITSSOIN een conferentie om experts in wetenschap,
praktijk en beleid bij te praten over de resultaten.

Recordaantal aanmeldingen voor ERNOP-conferentie
Het Europese netwerk van onderzoekers op het gebied van filantropie ERNOP
blijft groeien. Begin juli houdt ERNOP zijn tweejaarlijkse conferentie in Parijs, en
er zijn meer papervoorstellen ingediend dan ooit. Het succes van het
onderzoeksnetwerk, opgericht in 2008 door VU-wetenschappers en collega’s uit
heel Europa, toont aan dat filantropie een uiterst relevant onderzoeksveld is.

De ERNOP-conferentie 2015 vindt plaats in Parijs. Foto: Flickr / photophilde

Onderwijs
Postacademisch onderwijs weer van start
De twee postacademische
opleidingen van het Centrum
voor Filantropische Studies zijn
weer begonnen.
Traditiegetrouw waren ook dit
jaar de eerste twee
bijeenkomsten van de module
Inleiding in de
Filantropiewetenschap in
leergang Philanthropic Studies
vrij toegankelijk voor
geïnteresseerden. Ongeveer 60
geïnteresseerden zagen en hoorden Prof. Theo Schuyt op 6 januari uitleggen wat
we eigenlijk verstaan onder filantropie en welke rol filantropie speelt in onze
samenleving. Tijdens de tweede bijeenkomst, op 13 januari, lichtten de docenten
van de andere modules de aanwezigen in over de inhoud van de eigen modules.
Naast de leergang Philanthropic Studies is ook de leergang Besturen van
Filantropische Fondsen van start gegaan. Waar de leergang Philanthropic Studies
zich richt op het bieden van verdieping voor professionals werkzaam in de
filantropische sector, is de leergang Besturen van Filantropische Fondsen bedoelt
voor de vrijwilliger-bestuurder van stichtingen en verenigingen met een
filantropisch karakter. Vijftien deelnemers van uiteenlopende leeftijden en
achtergrond komen op vier avonden bijeen aan de Vrije Universiteit om zich
(verder) te bekwamen in het besturen van een filantropische fonds. Later dit jaar
zullen er nog vier bijeenkomsten worden gehouden bij het Erasmus Centre for
Strategic Philanthropy in Rotterdam.

