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Agenda

23 september 2014
Bijeenkomst
alumnivereniging
CIRCLE
25 september 2014
Filantropieseminar
culturele instellingen
2 oktober 2014
IF Science for Societylezing
23 oktober 2014
Filantropieseminar
vermogende gevers
20-22 november 2014
ARNOVA-congres
23 april 2015
Dag van de Filantropie

Ook na de zomer organiseert het Centrum voor Filantropische Studies weer
seminars waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Op donderdag 25
september vanaf 16.00 uur bespreken we filantropie in de culturele sector.
In opdracht van het
Ministerie van OC&W
voert de VU een
onderzoek uit naar de
gevolgen van de invoering
van de Geefwet voor het
geefgedrag van
Nederlandse huishoudens
en bedrijven, en de
fondsenwerving door
culturele ANBI’s. Voor het
deelonderzoek naar
fondsenwerving wordt
een groot aantal culturele instellingen in Nederland online onderzocht aangevuld
met een aantal, reeds uitgevoerde, verkennende interviews met culturele
instellingen.
Foto: Flickr / Genlab Frank
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Filantropieseminar over culturele instellingen

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de eerste interviews presenteert
Saskia Franssen de verwachtingen van het deelonderzoek naar fondsenwerving
door culturele instellingen. Omdat wij met dit onderzoek in kaart proberen te
brengen wat het effect is van de Geefwet op culturele instellingen in al hun
diversiteit nodigen wij twee sprekers uit die beide een ander gedeelte van de
sector kunnen vertegenwoordigen. Milou Halbesma, sectormanager
Publiekszaken van het Van Gogh Museum, geeft vanuit het perspectief van de
grotere culturele instellingen haar visie op onze verwachtingen. Een tweede
spreker zal de kleinere instellingen vertegenwoordigen.
De bijeenkomst vindt plaats op 25 september vanaf 16.00 uur in zaal Z-009 in het
Metropolitangebouw van de VU. U kunt zich hier aanmelden.
Het volgende seminar, op 23 oktober, gaat over het geefgedrag van vermogende
Nederlanders. Meer informatie volgt op onze website.

Contactgegevens
Geven in Nederland
VU/FSW
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
020-5986782

Website
Website (EN)
@geveninnl

In- uitschrijven

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

Lezing over crowdfunding
René Bekkers spreekt op donderdag 2 oktober over crowdfunding op een
nieuwe IF Science for Society-lezing, georganiseerd door de VU, de Rotterdam
School of Management (RSM) en het Instituut Fondsenwerving.
Wat is de wetenschappelijke basis voor de mogelijkheden van crowdfunding voor
het werven van fondsen voor maatschappelijke organisaties en goede doelen?
Hoe kunnen organisaties die met crowdfunding aan de slag willen gebruik maken
van kennis over de achtergronden van geefgedrag? Welke mechanismen die
geefgedrag bevorderen zijn in crowdfunding te gebruiken? Hoeveel moeite kost
fondsenwerven via crowdfunding en wanneer is crowdfunding een effectieve
manier van fondsenwerving? Op deze vragen zal René Bekkers antwoord geven.
De lezing begint om 16.00 uur en vindt plaats in zaal Z-009 in het
Metropolitangebouw van de VU. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor
IF-leden en genodigden. Niet-leden betalen 50 euro entree. Neem voor
aanmelding en meer informatie contact op met het Instituut Fondsenwerving.

Onderzoek
Haalbaarheidsonderzoek Giving Europe van start
De Nationale Postcodeloterij financiert een
haalbaarheidsonderzoek naar de slaagkans van een
Giving Europe-onderzoek.
In de EU zijn particuliere bijdragen aan publieke
doelen een groeimarkt. Burgers, bedrijven en
fondsen tonen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Ook goededoelenloterijen
zijn in opmars. Overheden en maatschappelijke
organisaties/nonprofitorganisaties hebben deze markt nog weinig in zicht. Zij
zullen – vanwege de bezuinigingen in de overheidsuitgaven – in snel tempo deze
achterstand inhalen. Daarvoor hebben zij behoefte aan informatie over deze
geldbronnen, over kerncijfers en trends. Wie geven, wat, aan welke doelen en
waarom?
Nederland is het enige EU-land waar sinds 1995 macro-economische schattingen
over particuliere bijdragen beschikbaar zijn. De VU is hét expertisecentrum op
het terrein van onderzoek en onderwijs naar private giving. De laatste vier jaar
heeft de Europese Commissie grote EU onderzoeksprojecten naar geldwerving
en grantmaking aan de VU gegeven. Mede omdat de VU leidend is in het
European Research Network on Philanthropy (ERNOP) dat zij heeft opgezet. 150
onderzoekers uit 23 EU-landen participeren daarin.
De VU wil deze know how delen met andere EU-landen. Nederland heeft in dit
onderzoek een voorsprong en kan hier het voortouw nemen. Het sluit direct aan
bij de Nederlandse filantropische traditie; het is een unique selling point. De VU
wil nationale giving databases en een Europese giving database opzetten waarin

de gegevens over giften door huishoudens, nalatenschappen, giften door
fondsen, bedrijfsleven en goede doelenloterijen worden opgeslagen. Deze
dataverzameling wordt uitgevoerd als een panelstudie met een longitudinale
opzet (Giving Europe Panel Study: GEUPS), waardoor trends en ontwikkelingen
kunnen worden geanalyseerd.
Het systematisch in kaart brengen van filantropische bijdragen bevordert de
geefcultuur in de EU, het versterkt de Europese identiteit en het stimuleert de
vorming en verduurzaming van een Europese filantropiesector.
Voorafgaand aan de beslissing om het GEU-project te starten wordt een
haalbaarheidsonderzoek gedaan. Wij vragen ERNOP-leden én ISTR –
onderzoekers in de regio EU of zij willen inventariseren welke data er zijn van
Giving in hun/haar land; wij maken op basis daarvan en rapport/boek “Giving
Europe; a primer”. Via ons ERNOP-netwerk wordt tevens gepolst of nationale
overheden en nationale nonprofits (onderwijs/zorg/cultuur) behoefte hebben
aan data betreffende vragen als “Wie geeft en aan welke doelen?” en “Welke
trends zien we?” Dit gebeurt via een vragenlijst aan de ERNOP-leden in de 27 EUlanden.
Contactpersoon: prof. dr. Theo Schuyt.

Europees fondsenonderzoek in eindfase
De Eufori Study, het Europese onderzoek in
opdracht van de Europese Commissie naar de
bijdragen van fondsen aan onderzoek en
innovatie, bevindt zich in een afrondende fase.
Een intensieve onderzoeksperiode van twee jaar ging daaraan vooraf.
Onderzoekers uit 27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland hebben de afgelopen
maanden gewerkt aan hun onderzoeksrapport. In totaal 29 rapporten met een
schat aan informatie over allerlei typen fondsen die bijdragen aan de
wetenschap. De verschillen tussen landen zijn groot, van Oost-Europese landen
waar fondsen op dit terrein nog nauwelijks tot wasdom zijn gekomen tot
Scandinavische landen, Groot-Brittannië en Duitsland waar grote
vermogensfondsen met een giftenbudget van meer dan 100 miljoen Euro actief
zijn. De VU, die de coördinatie van het onderzoek in handen heeft, werkt
momenteel aan een samenvattend en landenvergelijkend rapport. Dit rapport zal
eind oktober in conceptversie gereed zijn. Eind van het jaar verwachten de
onderzoekers de onderzoeksresultaten naar buiten te brengen.

Europees onderzoek sociale innovatie
Naast EUFORI is de VU ook betrokken bij
ITSSOIN, een Europees onderzoek naar
sociale innovatie en vrijwillige inzet.
Momenteel werken René Bekkers en Arjen de Wit aan een literatuuroverzicht
rond vrijwilligerswerk: wat zijn de individuele factoren die mensen helpen of
hinderen bij het doen van vrijwilligerswerk, welke strategiën passen organisaties
toe om vrijwilligers bij zich te houden, en wat zijn de effecten van het doen van
vrijwilligerswerk op vrijwilligers, de organisatie en de samenleving?

Geven in Nederland 2015
Hij komt er weer aan, de nieuwe editie van Geven
in Nederland. De dataverzameling is bijna
afgerond en de komende maanden staan in het
teken van dataverwerking en –analyse. Vanuit
Den Haag bestaat veel interesse voor ons
onderzoek; op 4 september presenteerden we de
geschiedenis, achtergrond en stand van zaken van Geven in Nederland aan een
groep ambtenaren van verschillende ministeries.
Intussen is ook
prof. dr. Theo
Schuyt het
slachtoffer
geworden van
een emmer
ijskoud water.
Bewijsmateriaal
vindt u hier.

Op de vierde donderdag in april, de Dag van de Filantropie, presenteren we weer
een totaaloverzicht van giften, sponsoring, vrijwilligerswerk en nalatenschappen
in Nederland.

VU-onderzoekers op ISTR-congres
De VU was weer present op de internationale ISTR-conferentie die van 22 tot 25
juli werd gehouden in Münster. ISTR (International Society for Third Sector
Research) organiseert om het jaar een internationaal congres voor
wetenschappers om hun kennis over filantropie, non-gouvernementele
organisaties en derdesectoronderzoek in het algemeen te delen. Na een
memorabel bezoek aan de Siena-conferentie in 2012 waren onderzoekers van
het Centrum voor Filantropische Studies ook bij deze editie van de partij om te
presenteren, te netwerken en kennis op te doen.
Met meer dan 500 wetenschappers
van over de hele wereld is het ISTR congres een enorme happening.
Hoewel het overkoepelende thema
van dit jaar 'Civil Society & the
citizen' was, staan ISTR-congressen
bekend om hun diversiteit in
thema’s en onderzoeksmethodes.
Ook dit jaar was er voor ieder wat
wils: elke dag stonden er 3 à 4
parallelsessies op het programma
met in elk tijdvak de keuze uit maar
liefst 11 sessies. Daarnaast waren er
enkele inspirerende plenaire sessies
met praktische aanbevelingen uit
het veld en theoretische inzichten
uit de wetenschap. De verschillende
recepties en netwerkbijeenkomsten
boden bovendien genoeg
mogelijkheden om ontspannen de
dag na te beschouwen.

ERNOP-leden aan het diner in Münster

Namens de werkgroep waren René Bekkers, Theo Schuyt, Barry Hoolwerf en
Danique Karamat Ali aanwezig. Met presentaties over onder andere 'crowdingout', de samenwerking tussen overheden en de filantropiesector, en de rol van

foundations (EUFORI study, zie eerder in deze nieuwsbrief) hebben de
onderzoekers een goede bijdrage kunnen leveren. Dankzij de interessante sessies
en nuttige discussies zijn ze met veel inspiratie weer huiswaarts gekeerd.
Over twee jaar wordt de volgende ISTR-conferentie georganiseerd in Stockholm
en in 2018 zal de regie in handen zijn van de VU als Amsterdam het podium is
van dit wereldwijde congres.

Onderwijs
Vrijblijvende introductie in de filantropiewetenschap
De postacademische leergang ‘Philanthropic
Dinsdag 6 en 13 januari 2015
Studies’ aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam start op 6 januari 2015. De
opleiding biedt een coherent programma ten aanzien van filantropie en de
filantropiewetenschap en start in januari voor de 13e keer. Al meer dan 350
cursisten volgden een of meerdere modules in de opleiding, die zich richt op
professionals in en rond de filantropische sector.
Ter kennismaking kunnen geïnteresseerden vrijblijvend deelnemen aan de eerste
twee colleges van de module Introductie in de Filantropie, die op dinsdagavond 6
en 13 januari 2015 worden gegeven. Tijdens deze colleges laat Prof. Dr. Theo
Schuyt u kennismaken met de filantropiewetenschap.
Aanmelden voor deze twee colleges kan hier. Meer informatie is te vinden op de
website van de VU Academy for Social Sciences.

Samenwerking met het ECSP verlengd
De Werkgroep Filantropische Studies en het Erasmus
Centre for Strategic Philanthropy zullen ook in 2015 de
postacademische leergang “Besturen van Filantropische
Fondsen” gezamenlijk aanbieden. Afgelopen jaar gaven
de onderzoeksgroepen vanuit de eigen expertise invulling
aan de verschillende onderdelen in de leergang. Op basis
van de evaluatie blijkt dat deze invulling door cursisten
erg wordt gewaardeerd.
Op donderdag 8 januari 2015 start de leergang Besturen
van Filantropische Fondsen. Deze leergang is gericht op vrijwilliger-bestuursleden
van filantropische (vermogens)fondsen, of 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 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.

