Nieuwsbrief
Oktober 2014

Seminars

• Philanthropy seminar 18
december 2014: Filantropie
door vermogende Nederlanders
• Theo Schuyt in Binnenlands
Bestuur: Hoe gemeenten
omgaan met burgerinitiatieven
• Science for Society seminar
over Crowdfunding

Onderzoek

• Religieuze groepen geven
vaker als zij in de minderheid
zijn

Onderwijs

• Twee vrijblijvende colleges
Introductie in de Filantropiewetenschap
• Samenwerking met het ECSP
voortgezet in 2015

Agenda

18 december 2014:
Philanthropy seminar: Filantropie
voor vermogende Nederlanders
23 April 2015:
Dag van de Filantropie:
Symposium t.g.v. publicatie
Geven in Nederland 2015 en
viering 20 jarig bestaan GIN

Contactgegevens

www.geveninnederland.nl
Geven in Nederland
VU/FSW
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
020-5986782

@geveninnl

In- uitschrijven

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

Extra editie

Seminars
Philanthropy seminar 18 december 2014:
Filantropie door vermogende Nederlanders
Vermogende Nederlanders vormen een belangrijke bron van inkomsten voor
goededoelenorganisaties. Naar schatting 80% van alle giften in Nederland is afkomstig
van 20% van de huishoudens, waaronder veel vermogende Nederlanders.
Hoeveel geven vermogende Nederlanders aan goede doelen, en aan welke doelen
geven zij? Wat is het draagvlak voor goededoelenorganisaties onder vermogende
Nederlanders? Welke voorkeuren hebben vermogende Nederlanders op het terrein
van de filantropie?
In dit seminar delen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de
Universiteit van Maastricht resultaten van onderzoek naar filantropie onder
vermogende Nederlanders. René Bekkers (bijzonder hoogleraar Filantropische Studies,
Vrije Universiteit) deelt de nieuwste resultaten van onderzoek onder een brede
steekproef van vermogende Nederlanders, mogelijk gemaakt door Elite Research.
De cijfers worden geïntegreerd in het onderzoek Geven in Nederland 2015, dat op de
komende Dag van de Filantropie (de laatste donderdag van april, 23 april 2015) zal
worden gepubliceerd. Paul Smeets (universitair docent Finance, Universiteit
Maastricht) licht de bevindingen van recent onderzoek onder vermogende klanten van
ABN-AMRO/MeesPierson toe. Na de twee presentaties is er gelegenheid voor
discussie; we sluiten de middag af met een drankje.

Let op! Dit seminar is verzet van 23 oktober naar 18 december. Aanvang: 16.00
uur. Locatie: 2e verdieping hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, zaal HG
2 A 02.
U kunt zich hier aanmelden voor het seminar.
Schuyt in binnenlands bestuur: Hoe gemeenten omgaan met het
particulier initiatief
Op 12 September 2014 publiceerde het tijdschrift Binnenlands bestuur een artikel van
hoogleraar Filantropische studies, Theo Schuyt.
In de geest van het Manifest dat op de Dag van de Filantropie 2014 werd
gepresenteerd kraakt Schuyt kritische noten over de manier waarop gemeentes
reageren op het particulier initiatief van lokale fondsen, nonprofit organisaties en hun
betekenis in de participatiesamenleving. Aan gemeentes de oproep zich eerst te
verdiepen, waarna kan worden overgegaan op samenwerking.
Lees hier het volledige artikel.

IF / Science for Society seminar
over crowdfunding
Op 2 oktober vond het goed bezochte
IF/Science for Society seminar plaats,
georganiseerd door de VU, de Rotterdam
School of Management (RSM) en het
Instituut Fondsenwerving. René Bekkers
sprak hier over de manieren waarop de
effectiviteit van crowdfunding door
maatschappelijke organisaties en goede
doelen geoptimaliseerd kan worden, maar
ook welke barrières er bestaan.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit
experimenten dat donateurs
meer geven als zij weten dat een
deel van het doelbedrag als ‘seed
money’ al vergaard is. Hoe groter
het deel van het doelbedrag dat
al binnen is, hoe meer donateurs
bereid zijn te geven. De lezing
eindigde in een actieve discussie
met de zaal waarin
praktijkervaringen werden
uitgewisseld.
Ook geïnteresseerd in crowdfunding?
Hier kun je de presentatie van 2 Oktober vinden.

Onderzoek
Religieuze groepen geven vaker als zij in een minderheid zijn
Religiositeit is een belangrijke voorspeller van donaties aan goededoelenorganisaties.
In nieuw onderzoek, te verschijnen in European Sociological Review, zien we nu dat de
niet alleen de religiositeit van mensen zelf maar ook van hun omgeving verband houdt
met geefgedrag. Pamala Wiepking (EUR), René Bekkers (VU) en Una Osili (Indiana
University) onderzochten het geefgedrag van katholieken, protestanten en andere
religieuze groepen in 21 Europese landen en de Verenigde Staten om na te gaan in
welke omgeving religieuze groepen het vaakst geven.
Het onderzoek laat zien dat katholieken en protestanten het vaakst geven in landen
waarin zij in de minderheid zijn. Hoe meer protestanten en onkerkelijken in een land
wonen, hoe vaker katholieken geven. Protestanten geven vaker als zij in een land
wonen met meer katholieken en onkerkelijken. Het maakt daarbij niet veel uit hoe
vaak deze groepen naar de kerk gaan. Waarschijnlijk nemen mensen die deel uitmaken
van een religieuze minderheid een sterkere consensus binnen hun groep waar,
identificeren zij zich sterker met hun eigen groep en voelen zij daardoor meer sociale
druk om zich in lijn met de groepsnorm te gedragen. Gegeven de positieve normen in
religieuze gemeenschappen ten aanzien van donaties, leidt dit tot een hogere
waarschijnlijkheid om te geven.
Meer lezen? Lees hier het paper over religieuze context en geefgedrag.

Onderwijs
Twee vrijblijvende colleges Introductie in de Filantropiewetenschap
Op dinsdag 6 januari gaat de postacademische
leergang ‘Philanthropic Studies’ aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam weer van start. Deze
opleiding biedt een coherent programma ten
aanzien van filantropie en de
filantropiewetenschap en start inmiddels voor de
13e keer. Al meer dan 350 cursisten volgden één
of meerdere modules in de opleiding, welke zich
richt op professionals in en rond de filantropische
sector.
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Ter kennismaking kunnen geïnteresseerden geheel
vrijblijvend deelnemen aan de eerste twee
colleges van de module Introductie in de
Filantropie, die op dinsdagavond 6 en 13 januari
2015 worden gegeven. Prof. Dr. Theo Schuyt laat u tijdens deze colleges kennismaken
met de filantropiewetenschap.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de VU Academy for Social Sciences
(klik hier). Wilt u zich aanmelden? Dat kan hier.

Samenwerking met het ECSP wegens succes ook in 2015
De Werkgroep Filantropische Studies en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
zullen ook in 2015 gezamenlijk de postacademische leergang “Besturen van
Filantropische Fondsen” aanbieden. Afgelopen jaar gaven de twee onderzoeksgroepen
vanuit eigen expertise invulling aan de verschillende onderdelen in de leergang.
Wegens enthousiaste en positieve reacties
wordt dit initiatief ook in 2015 voortgezet.
Op donderdag 8 januari 2015 start daarom de
leergang Besturen van Filantropische Fondsen.
Deze leergang is gericht op vrijwilligerbestuursleden van filantropische
(vermogens)fondsen en iedereen die overweegt
om in de toekomst zitting te nemen in een
dergelijk bestuur. De opleiding heeft als doel om
(toekomstige) bestuursleden, aan de hand van
thematische bijeenkomsten, in een kort
tijdsbestek toe te rusten om de impact van
kwaliteit, effectiviteit en impact van het
betreffende fonds te vergroten en om
voorbereid zitting te nemen in een bestuur van
een fonds.
Meer informatie over de opleiding is hier te vinden.

