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1 Inleiding 
 
Eelt op de ziel, gewenning aan de ellende die ons omringt, gebrek aan 
betrokkenheid met anderen … Men hoort wel vaker zeggen dat deze tendensen 
in onze samenleving steeds uitdrukkelijker de bovenhand krijgen. Men kan dan 
ook verwachten dat een fenomeen als liefdadigheid in deze context niet meer 
zoveel kans maakt. Uiteraard wijst een neiging tot geven aan liefdadigheid niet 
per definitie op het complete tegengestelde van deze evoluties (men kan zelfs 
vrezen dat liefdadigheid soms een alibi vormt om zich verder rustig aan 
bovengenoemde gevoelens te kunnen overgeven), maar het staat er theoretisch 
toch wel sterk haaks op. Niettemin is het geven aan goede doelen, behoudens 
onvermijdelijke fluctuaties, de laatste jaren over het algemeen bijzonder 
populair gebleven in de Westerse wereld. Uit het laatste grote onderzoek dat hier 
in Vlaanderen rond werd gevoerd bleek dat een percentage van maar liefst 84 % 
aan liefdadigheid bleek te doen (Van Ootegem, 1993c). 
 
Ondertussen heeft het fenomeen zich wel sterk aangepast aan de heersende 
zeden en is de liefdadigheidssector in toenemende mate ‘big business’ 
geworden. Campagnes worden steeds grootser opgezet, niet zelden in 
samenwerking met of volledig door televisiezenders (zie ook: Leat, 1989: 40). 
Schuyt kadert dit in de overgang van een welfare state naar een welfare society. 
Steeds vaker treedt de overheid op de achtergrond, zodat liefdadigheid meer en 
meer een zaak wordt van andere sectoren (De Graef, 1994). Op die manier 
neemt het belang van de derde sector toe. Deze situeert zich naast die van de 
markt en de staat en bestaat voornamelijk uit liefdadigheids- en 
vrijwilligersorganisaties (Douglas, 1983).  
 
Tegelijkertijd zorgen sterk bepalende evoluties als individualisering, maar ook 
secularisering, ervoor dat het liefdadig gedrag steeds minder gericht en 
voorspelbaar verloopt dan in de tijd dat een instituut als de kerk dit nog zeer 
sterk in banen leidde. Ook bij de bepaling of, wat en waaraan hij iets zal geven 
wordt het individu gedwongen hoogst persoonlijke keuzes te maken. Dit alles 
heeft tot gevolg dat het zowel belangrijker als interessanter wordt om te weten te 
komen wat mensen leidt in hun keuzes rond liefdadigheid. En dat is precies wat 
we in dit artikel beogen.      
 
Allereerst zullen we het fenomeen liefdadigheid definiëren en het situeren in het 
kader van het ruimere geefproces. Vervolgens zullen we uitgebreid stilstaan bij 
de motieven die mensen ertoe brengen liefdadig gedrag te vertonen. Hebben we 
hier altijd te maken met altruïstische motieven en waardoor worden deze dan 
wel bepaald? Of spelen ook minder achtenswaardige aspecten een belangrijke en 
rol? En welke dan wel precies? Tot slot zullen we proberen een socio-
demografisch profiel te schetsen van de liefdadige gever. Hier is het vooral zaak 
een antwoord te vinden op de vraag wie die liefdadige gever nu uiteindelijk is.  
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Na die theoretische bespiegelingen en korte blik op eerder empirisch onderzoek 
zullen we proberen de opgeworpen vragen nog concreter te beantwoorden en te 
toetsen aan de hand van recent empirisch onderzoek. Dit in het kader van het 
onderzoek ‘Geven in Vlaanderen. Aard en omvang van het geschenken geven in 
Vlaanderen’, dat in 1999 van start ging aan de Universiteit Antwerpen. Hierbij 
werd naast het algemene geefgedrag ook gefocust op het geven aan 
liefdadigheid en de houdingen die daaraan ten grondslag liggen.   
 

2 Geven aan liefdadigheid 

Alvorens dieper in te gaan op de motieven die tot liefdadig gedrag kunnen 
leiden en een robotfoto op te stellen van de filantroop, zullen we eerst het begrip 
duidelijk afbakenen en kaderen binnen het ruimere geefproces.    
 

2.1 Definitie 
 
Hoewel het geven aan liefdadigheid op het eerste zicht een onderdeel is van het 
algemene geefproces, hebben we hier op bepaalde vlakken veeleer met 
tegengestelden te maken.  
Centraal in de algemene sociologische en antropologische geeftheorie staat de 
‘norm of reciprocity’. Deze werd geformuleerd door Gouldner (1960: 171)en 
kent twee basisvereisten. Ten eerste moet je hulp bieden aan diegene die jou 
reeds geholpen heeft. Ten tweede mag je diegene die jou reeds geholpen heeft 
niet kwetsen. Het komt er bijgevolg op neer dat men iets teruggeeft wanneer 
men iets gekregen heeft. Vaak wordt deze norm vergeleken met het ‘do ut des’-
principe van Mauss (1950), die het geven situeert in de ruimere context van de 
betrokkenheid van mensen op elkaar en het ontstaan van wederzijdse 
verplichtingen. Hier duikt opnieuw het wederkerigheidsaspect op: een element 
van morele verplichting dat aan de basis ligt van sociale relaties tussen mensen. 
Door aan elkaar te geven, wordt het mogelijk met anderen te communiceren, 
andere mensen te helpen en banden aan te gaan. Met andere woorden: ik geef 
opdat jij zult geven. De vergelijking tussen de normen van Mauss en van 
Gouldner gaat evenwel niet zonder meer op. Gouldner’s norm is immers 
beperkter omdat er niet expliciet gesteld wordt dat iemand eerst zelf iets moet 
geven. De wederkerigheidsnorm spreekt enkel van teruggeven. 
 
Tegenover die wederkerigheidsnorm, staat de ‘norm of giving’ van Leeds: ‘one 
should want to give, not because of any anticipated returns but for its own value’ 
(Leeds, 1963). Het is precies onder deze norm dat het geven aan liefdadigheid 
valt. Er is hier namelijk geen sprake van een wederkerig karakter. Het betreft 
met andere woorden geen wederkerige transfer (do ut des), maar een unilaterale 
transfer (Boulding, 1962). Op basis van diezelfde ‘norm of giving’, geeft 
Schwartz (1970) een omschrijving van liefdadigheid, die wij ook als de definitie 
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van het fenomeen zullen beschouwen: liefdadigheid is “a voluntarily generated, 
one-way flow of resources from a donor to a donee; the flow is one-way in the 
sense that it is based upon no donor expectation that an economic quid pro quo 
will reward his act”. De iets algemenere definitie van Smith steunt eveneens op 
de “norm of giving”. Volgens Smith (1980)is liefdadig geven  “the behavioral 
manifestation of altruistic and/or hedonic motivations that mediate contributing 
behavior”. We zullen in de volgende subsectie iets dieper ingaan op de aard en 
inhoud van deze altruïstische en hedonistische motivaties. 
 
Los van deze meer algemene definitie, stelt zich nu de vraag wat we precies 
onder liefdadigheid in het dagdagelijkse leven moeten verstaan. Met andere 
woorden hoe we het concept kunnen operationaliseren. Reddy (1980) maakt hier 
een onderscheid tussen twee betekenisniveaus. Het kan begrepen worden als 
“entailing an active effort to promote human well-being arising out of a love of 
mankind”. Concreet gaat het hier dan om verschillende vormen van individuele 
actie, zoals lidmaatschap van liefdadigheidsorganisaties of vrijwilligerswerk 
maar ook betrokkenheid in sociale bewegingen en politieke participatie. Het 
houdt het geven in van tijd, talenten, kleding, bloed enzovoort. Op dit niveau is 
liefdadigheid dan ook in grote mate synoniem met altruïsme.  
Het tweede niveau is daarentegen minder breed. Het gaat minder om een 
persoonlijke motivatie en inzet, maar meer om het storten van geld of kostbare 
goederen aan goede doelen, dikwijls door de hogere klasse (Reddy, 1980; 
Schuyt, Hoff, 1997).  
 
Het is tot deze minder brede invulling dat we ons ook in dit artikel zullen 
beperken. ‘Goede doelen’ wordt daarbij heel ruim geïnterpreteerd. Er werden in 
het onderzoek geenszins beperkingen opgelegd aan het doel waaraan iets 
gegeven werd, noch aan de manier waarop.  
In Nederland is het opvallend hoe het geven van geld de plaats in neemt  van 
andere vormen van altruïsme (Komter, Schuyt, 1993: 30). Maar ook in 
Vlaanderen blijkt het ‘giro activisme’, waarbij de sympathisanten van een 
bepaalde organisatie zich enkel nog engageren door middel van een 
overschrijving, steeds in belang toe te nemen. De motivatie kan hier opnieuw 
altruïsme zijn, maar evengoed belastingsvoordelen of sociaal aanzien. 
   

2.2. Motivaties om aan liefdadigheid te geven 
 
Zoals in de onderverdeling tussen de twee betekenisniveaus van liefdadigheid 
die Reddy maakte al opviel kunnen de redenen waarom mensen aan 
liefdadigheid geven onderverdeeld worden tussen altruïstische motieven 
enerzijds en hedonistische redenen anderzijds. Dit onderscheid werd ook al in 
vele eerdere theoretische en empirische onderzoeken gemaakt en ook wij zullen 
dit aanhouden in het overzicht dat hieronder volgt. Het is echter duidelijk dat de 
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situatie in realiteit niet steeds zo zwart-wit voorgesteld hoeft te worden. Vaak 
lopen altruïstische en hedonistische motieven samen bij het beslissen om te 
geven. Ook kan de mate waarin bepaalde motieven meespelen verschillen naar 
gelang de context.  
 
 
2.2.1. Het altruïstisch motief 
 
Algemeen kan men altruïsme interpreteren als bekommernis om het welzijn. Dit 
welzijn neemt in de literatuur dan dikwijls de vorm aan van ‘het 
inkomensniveau van de andere’ (Van Ootegem, 1991). De altruïstische 
motivatie staat ook bekend als het Kantiaans motief1 (Amos, 1982). Dit duidt 
aan dat mensen aan een liefdadig doel geven vanuit de overtuiging dat het goed 
is (Haggberg, 1992), of vanuit een basisbehoefte om anderen te helpen (Guy, 
Patton, 1989). Er bestaan heel wat uiteenlopende definities van altruïsme. Een 
daarvan wordt gegeven door Batson (1991), die het omschrijft als “a 
motivational state with the ultimate goal of increasing another’s welfare”. Aan 
de basis van het altruïstisch motief ligt volgens Hoffman empathie: “an affective 
response appropriate to someone else’s situation rather than one’s own” (in 
Rushton, Sorrentino, 1981). Altruïsme kan beschouwd worden als sociaal 
gedrag of als persoonlijkheidskenmerk (Krebs, 1970). Men kan zich de vraag 
stellen of er zoiets bestaat als een altruïstische persoonlijkheid (Burnett, Wood, 
1988; Rushton, Sorrentino, 1981). Vele studies rond altruïsme waren immers 
sterk gericht op persoonlijkheidskenmerken als verklarende factor, al dan niet in 
samenspel met situationele factoren (Eisenberg, 1993; Oliner, Oliner, 1988). Dit 
brengt de hele kwestie in een sociaal psychologische benadering, wat ertoe leidt 
dat altruïstisch gedrag het best kan beschouwd worden als de uitkomst van een 
beslissingsproces, dat evenzeer beïnvloed wordt door de karakteristieken van 
individuele actoren als door externe factoren eigen aan de omgeving waarin de 
actor zich bevindt. Culturele factoren worden daarentegen veel sporadischer bij 
de zaak betrokken. Eén van de meest bekende onderzoeken in dit verband is 
ongetwijfeld dat van Samuel P. en Pearl M. Oliner, die de motivaties hebben 
onderzocht van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun eigen leven 
op het spel hebben gezet om dat van bedreigde Joden te redden. Piliavin e.a. 
onderscheiden vijf kenmerken, eigen aan de altruïstische persoonlijkheid: 
zichzelf hoog achten, zich competent voelen om te helpen, empathisch zijn, over 
persoonlijke normen en regels beschikken, het humeur (Piliavin, Charng, 1990). 
Dit werkelijk altruïstische motief komt overeen met wat Karylowski 
(1984)bestempelt als ‘exocentrisch altruïsme’, wat er enkel op gericht is het 
welzijn van de ander te verhogen. 
 

                                           
1 Volgens Kant kan een daad pas als ‘goed’ bestempeld worden indien eigenbelang op geen 

enkele manier deel uitmaakte van de motivatie om tot die daad over te gaan 
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Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen deze altruïstische beweegreden en 
het motief van indirecte voordelen die mensen halen uit het geven aan 
liefdadigheid (Amos, 1982). Dit wil zeggen dat de donor beloond wordt door het 
loutere feit dat anderen van de gift genieten. Een andere benaming hiervoor is 
deze van bredere publieke motieven. De grens met het Kantiaans motief lijkt 
echter zo onduidelijk, dat deze indirecte motieven ook perfect kunnen 
ondergebracht worden bij het altruïstische motief.  
 
2.2.2. Het hedonistisch motief 
 
Echter, het is niet alles goud wat blinkt. Behalve altruïstische motieven, kan men 
ook hedonistische drijfveren onderkennen die er vooral op gericht zijn de donor 
zelf tot voordeel te strekken. Men spreekt in dit verband ook wel van 
agonistische redenen, gericht op persoonlijke bevrediging (Sherry, 1983). Men 
zou kunnen stellen dat het proces van commodificatie, waarbij er geen 
fundamentele beperking meer bestaat op wat er kan geconsumeerd worden 
(voorwerpen, maar ook activiteiten of sociale relaties) (Slater, 1997: 27) ook het 
domein van de liefdadigheid beïnvloedt zodat een gift uiteindelijk herleid wordt 
tot wat Van Ootegem (1991) dan beschrijft als een “louter privaat 
consumptiegoed”. Het wezen van het altruïstisch motief is dan verdwenen en 
wordt vervangen door een puur economische logica. Dit heeft onder meer al 
geleid tot economische benaderingen van het fenomeen liefdadigheid waarbij 
men liefdadige bijdragen bekijkt als “a strategic selfish activity that increases 
the welfare of the contributors without altruism” en de gever als een ‘selfish 
utility maximizing contributor” (Spiegel, 1995). De analyse gebeurt dus vanuit 
een zuiver marktmodel.  
 
We zullen nu deze hedonistische motieven meer in detail bekijken door ze onder 
te verdelen in  een motivatietypologie opgebouwd uit 5 types.  
 
In de eerste plaats zijn er de motieven die onder de noemer ‘sociale druk’ 
geplaatst kunnen worden. Meermaals bleek al dat gevoelens van verplichting en 
het verlangen om te voldoen aan sociale normen van doorslaggevend belang 
zijn. In hun ‘social impact’-theorie weerhouden Latané en Nida (1980) drie 
aspecten die de mate van sociale druk beïnvloeden. Hoe sterker (bijvoorbeeld 
een student in maatpak aan de deur tegenover een tienermeisje), nabijer (op 
televisie of aan de deur), of talrijker de bronnen van sociale druk zijn, hoe 
toegeeflijker de beoogde persoon zal zijn om een gift te doen. Dit werd ook 
meermaals in onderzoek bevestigd. Zo blijkt dat in een face-to-face verzoek om 
een liefdadigheidsbijdrage, mensen vaak blijken te geven uit gezichtsbehoud 
(Thornton e.a., 1991).  
 
Deze bepalende factoren zijn natuurlijk per definitie al van een heel andere orde 
dan altruïstische ingevingen, maar de ontvankelijkheid voor dit soort sociale 
druk, die men zou kunnen karakteriseren door een gebrek aan onafhankelijkheid, 
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lijkt ook grotendeels het ontwikkelen van altruïstische reacties te bemoeilijken. 
Deze lijken eerder gebaat te zijn bij een gevoel van individualiteit en 
“separateness”. Met andere woorden, de morele waarden mogen niet afhangen 
van de steun en goedkeuring van anderen (Tec, 1986).  
 
In het tweede type verwijderen we ons nog verder van deze altruïstische 
overwegingen vermits we hier motieven terugvinden die al veel sterker gericht 
zijn op direct eigenbelang. Hierin past ondermeer het politieke motief, waarbij 
mensen aan liefdadigheid doen om hun prestige of macht binnen een 
gemeenschap te vergroten of om opgang te maken in een bedrijf of in een 
bureaucratie. Dit loopt gelijk met wat Dawson (1988: 32-33) als het 
carrièremotief bestempelt, hetgeen impliceert dat men geeft met het oog op het 
onderhouden van contacten, op promotie, op het opwekken van goodwill bij 
anderen enzoverder. Bij 50-plussers zou de nadruk vooral liggen op controle- en 
sociale interactiemotieven. Zich wijden aan liefdadigheid is voor oudere mensen 
zowel een manier om controle uit te oefenen op de gang van zaken in bepaalde 
liefdadigheidsinstellingen als een middel om sociale contacten te onderhouden 
(Mathur, 1996). Hierbij gaat het echter niet over filantropie in de enge betekenis 
(volunteering money), maar in de ruime betekenis van vrijwilligerswerk 
(volunteering time) (Schuyt, 1997).  
 
Daarmee verwant, maar meer gesitueerd op het persoonlijke en psychisch-
gevoelsmatig vlak, is het derde motivatietype. Door te geven, kan men zich 
belangrijker of meer erkend voelen (Dawson, 1988: 32; Haggberg, 1992: 39). 
De beoogde doelstelling wordt dus een positief zelfbeeld. Karylowski (1984) 
noemt dit endocentrisch altruïsme: “Endocentric altruism refers to helping that 
derives from considerations concerning one’s own self-image. That is, we help 
someone in order to feel better about ourselves or to avoid guilty feelings and 
other kinds of self-concept distress.”. 
 
Bij de volgende motivatie om aan liefdadigheid te geven, speelt de eerder 
vernoemde economische logica een wel zeer prominente rol. Hier komt de 
fiscale aftrekbaarheid van giften immers in het spel (Guy, Patton, 1989: 21). 
Organisaties die daartoe bij wet, KB of MB gemachtigd zijn, kunnen voor giften 
van 25 Euro of meer attesten verlenen die door de belastingplichtige kunnen 
gebruikt worden om de schenking in mindering te brengen voor het belastbaar 
inkomen (Van Ootegem, 1993a). Hoewel het hier niet gaat om een zuiver 
economisch “quid pro quo”, gezien maar een deel van het bedrag wordt 
teruggestort, is de gedeeltelijke terugbetaling toch voldoende om te concluderen 
dat de bovenvermelde definitie van Schwartz’ liefdadig geven, die we zoals 
gezegd als leidraad gebruiken voor dit artikel, niet langer opgaat. Het is immers 
evident dat we hier niet meer te maken hebben met  een “one-way flow of 
resources” (Schwartz, 1970: 1264) wat wijst op de aanwezigheid van de “quid 
pro quo”-logica. De donor verwacht in ruil voor zijn gift een compensatie. 
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Die compensatie hoeft echter niet altijd financieel te zijn, noch op voorhand 
vastgelegd. Het is ook mogelijk dat de donor anticipeert op de mogelijkheid dat 
hij ooit zelf een beroep zal moeten doen op de organisatie waaraan hij een 
bedrag geeft. Hier duikt de norm van wederkerigheid evengoed op, gezien men 
aan een goed doel geeft met het ‘do ut des’-principe in zijn achterhoofd. Dit 
laatste type wordt dan ook het wederkerigheidsmotief genoemd. Economisten 
spreken ook wel van ‘silent trade’ (Boulding, 1962). Voorbeeld bij uitstek is hier 
de gezondheidssector: mensen geven bijvoorbeeld aan ‘Kom op tegen Kanker’, 
omdat het niet ondenkbaar is dat ze ooit zelf aan de vreselijke ziekte zullen 
lijden. Hammond (1975) noemt dit ook wel het coöperatief egoïsme. 
 

2.3. Robotfoto van de gever 
 
Gelooft men met overgave in bovenvernoemde altruïstische persoonlijkheid, zal 
men misschien de neiging hebben om de rol van socio-demografische 
achtergrondvariabelen in het voorspellen van liefdadig gedrag te minimaliseren 
of als irrelevant af te doen. Feit blijft echter wel dat deze 
persoonlijkheidskenmerken dan nog steeds in frequentie en intensiteit kunnen 
verschillen naargelang de omgevingsfactoren verschillend zijn. Altruïstisch 
gedrag wordt door de sociaal psychologische benadering immers beschouwd als 
het gevolg van de wisselwerking tussen de eigenschappen van individuen en 
omgevingsfactoren. Bovendien werd het hierboven al duidelijk  dat ook 
hedonistische motieven kunnen meespelen in de keuze om te geven aan 
liefdadigheid. Profielstudies over liefdadige gevers kunnen dus interessante 
bijkomende informatie verschaffen in de zoektocht naar factoren die bijdragen 
aan goede doelen kunnen voorspellen. Maar ze bewijzen op zich al hun nut door 
het verschaffen van een antwoord op de vraag wie die ‘liefdadigen’ nu precies 
zijn en waar we ze kunnen vinden.  
Zowel binnen als buiten de academische wereld krijgt de studie van de 
liefdadige gever dan ook heel wat aandacht. De vaststelling die we in de 
inleiding maakten over de steeds verder schrijdende evolutie naar een ‘chari-
markt’ is hier uiteraard ook niet vreemd aan. Organisaties doen steeds meer een 
beroep op de individuele donor wat leidt tot een groeiende concurrentie op de 
liefdadigheidsmarkt. Bijgevolg is het voor deze organisaties niet onbelangrijk te 
weten wie de liefdadige gever is en waarom iemand aan het goede doel geeft.  
Uit de talrijke studies komt een zeer disparaat geversprofiel naar boven. Zeer 
veel sociologische en psychologische factoren bepalen het feit of iemand al dan 
niet geeft aan liefdadigheid en zo ja, hoeveel dan wel.  
 
In de eerste plaats blijken socio-economische achtergrondvariabelen belangrijke 
indicatoren voor liefdadig gedrag. Zo hebben vrouwen een grotere geneigdheid 
om aan liefdadige doelen te geven dan mannen (Halfpenny, Lowe, 1994; Jas, 
1999; Jones, Posnett, 1991). Daarnaast speelt de leeftijd een belangrijke rol. 
Oudere mensen en dan in het bijzonder mensen ouder dan 65 geven meer 
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(Banks, Tanner, 1997). Een uitzondering op deze resultaten vormt het onderzoek 
van Halfpenny en Lowe uit 1994, die de totale donaties van de Britse bevolking 
in 1993 onderzochten. Daaruit bleek dat de leeftijdscategorie van 29 tot 34 jaar 
meer geeft en dat het geven afneemt met het ouder worden (Halfpenny, Lowe, 
1994). Een verklaring voor deze afwijkende resultaten wordt echter niet 
gegeven.  
 
Opleidingsniveau en inkomen zijn eveneens belangrijke kenmerken die het 
geefgedrag beïnvloeden. Omwille van hun onderlinge samenhang worden ze in 
veel studies samen behandeld. Over het algemeen zijn de grootste gevers hoger 
geschoolden (Banks, Tanner, 1997: 12-13; Jones, Posnett, 1991: 350; 
Schlegelmilch e.a., 1997: 557; Schuyt, 1997) en mensen met hogere inkomens 
(Banks, Tanner, 1997; Diamantopoulus e.a., 1993; Halfpenny, Lowe, 1994; Van 
Ootegem, 1993c). Uit onderzoek van Clotfelter (1985) en van Jencks (Jencks, 
1987: 323), blijkt de relatie tussen inkomen en liefdadig geven een U-vorm aan 
te nemen. Dit duidt aan dat zowel de rijkeren als de armeren meer geven. 
Volgens Jencks (1987: 324) wijst dit op het bestaan van twee vormen van 
liefdadig geven: “paying your dues” voor de armeren en “giving away your 
surplus” voor de rijkeren. Niet alleen het feitelijk inkomen is van belang, maar 
ook de perceptie van de eigen financiële situatie: mensen die denken dat ze het 
financieel goed hebben, zullen meer geven (Schlegelmilch e.a., 1997: 557). 
Hetzelfde geldt voor mensen die er een genereus zelfbeeld op nahouden 
(Diamantopoulus e.a., 1993). 
 
Naast deze algemene achtergrondkenmerken wordt ook de rol van het 
vrijwilligerswerk vaak in onderzoek betrokken. De resultaten hieromtrent 
spreken elkaar echter tegen (zie bv. Edmondson, 1986). Daarnaast zien we dat 
ook meer gegeven wordt door zieken en invaliden, grote gezinnen en mensen 
die veel belang hechten aan godsdienst en geloof (Schuyt, 1997; Van Ootegem, 
1993a) 2.  
 
Tot slot nog een kort overzicht van waaraan nu precies wordt gegeven. Zo zien 
we in Groot-Brittannië sinds 1985 bijvoorbeeld een scherpe toename van het 
aantal giften aan internationale hulporganisaties. Het is zeer plausibel dat de 
ongelooflijk succesvolle en ingrijpende Band Aid campagne van Bob Geldof 
daar voor iets tussen zit. (Lloyd, 1993).  
In Nederland is gezondheid veruit het meest populaire liefdadigheidsdoel. In 
1991 vond Van Bergen dat 42% aan gezondheidsdoelen gaf (Van Bergen, 
1991). Bij Plemper (1997) en Schuyt (1997) kwam dit echter pas op de derde 
plaats terecht, achter kerken en levensbeschouwelijke verenigingen. Dit werd 

                                           
2  Ook wordt nogal wat onderzoek gedaan naar het geven aan liefdadigheid door bedrijven 

(zie bv. Collins, 1993; Lloyd, 1993). In dit artikel beperken we ons echter tot de 
individuele donor. 
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ook bevestigd in recent onderzoek in opdracht van het CBF (Geven in 
Nederland, Center for the study of philanthropy and volunteering, 2000).  
In Vlaanderen zijn giften ten voordele van milieu sterk gestegen sinds 1988. 
Giften aan de Derde Wereld nemen een belangrijk deel voor hun rekening: de 
helft van het totale liefdadigheidsbedrag (Van Ootegem, 1993a: 35). 
 

3 Gegevens en methode 

In 1999 werd aan de Universiteit Antwerpen een onderzoek gestart over de 
Vlaamse geefcultuur. Het doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van 
de Vlaamse geschenkcultuur. Hiervoor werd een survey opgezet waarbij 
vragenlijsten opgestuurd werden naar 1500 Vlamingen die toevalsgewijs 
getrokken werden uit de Vlaamse bevolking. Van deze aangeschrevenen hebben 
731 respondenten een vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De vragenlijst 
behandelde een breed spectrum aan onderwerpen die met geven en ontvangen 
van geschenken verband hielden. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan 
de plaats die geld en geschenkbonnen innemen in de geefcultuur. In dit artikel 
wordt een klein onderdeel van de vragenlijst bekeken dat handelde over het 
geven van geld aan liefdadigheid. De steekproef laat enkele vertekeningen zien 
ten aanzien van de Vlaamse bevolking (voornamelijk opleidingsniveau). Toch 
kunnen we besluiten dat de responsratio van 48.7 % en de verdeling naar socio-
demografische kenmerken een representatieve steekproef opleveren van de 
Vlaamse bevolking in 1999.  
 
In de volgende sectie wordt het profiel van de Vlaamse liefdadigheidsgever in 
drie afzonderlijke stappen opgebouwd. In de eerste plaats gaan we na wie er al 
dan niet geeft aan liefdadigheid. Hierbij wordt een socio-economisch profiel 
nagestreefd van wie wel en wie niet aan liefdadigheid geeft. Vertrekkend van dit 
profiel wordt op de tweede plaats nagegaan op welke wijze mensen hun 
geefgedrag al dan niet doelbewust plannen. Hierbij wordt gekeken naar 
strategieën die opgezet worden om aan liefdadigheid te geven en vormen van 
geefgedrag (bv. geld geven of zelf actief helpen). Tot slot wordt gekeken naar de 
redenen waarom mensen wel of niet aan liefdadigheid geven.  
 
Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van multipele correspondentieanalyse. 
Deze methode maakt het mogelijk om aan de hand van categoriale variabelen 
profielen te onderscheiden in grotere kruistabellen. Hoewel andere technieken 
eveneens mogelijk zijn in de analyse van onze gegevens, opteerden we om 
consequent dezelfde methode te gebruiken in de drie analyses die werden 
uitgevoerd. Op die wijze kan de lezer eventuele verschillen tussen de aparte 
analyses duidelijker traceren. Bij de analyse van de gegevens werd gebruik 
gemaakt van een indicatormatrix. Dit stelde ons in staat om niet alleen 
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additionele punten3 aan de analyse toe te voegen maar ook om de verschillende 
variabelen adequaat te coderen. Het nadeel van deze methode is dat de 
‘verklaarde variantie’ (de kwaliteit) van de plot omlaag gaat4. Met uitzondering 
van de eerste analyse zullen de demografische achtergrondvariabelen steeds als 
additionele punten opgenomen worden5. Op die manier verstoren zij de 
onderlinge relaties in de analyse niet en wordt een correct beeld gegeven van de 
liefdadigheidsprofielen (Greenacre, 1993).  
 

4 Profiel van de Vlaamse gever aan liefdadigheid 

4.1 Wie geeft er ? 

Vlamingen geven regelmatig aan liefdadige doelen. Vijfenzeventig percent van 
de respondenten bevestigt het geven aan liefdadigheid. Dit is in grote mate in 
overeenstemming met andere Westerse landen zoals de Verenigde Staten (75 %) 
en het Verenigd Koninkrijk (80 %) (Van Ootegem, 1993b). Het percentage 
gevers aan liefdadigheid lijkt gedaald te zijn in vergelijking met eerder 
onderzoek van Van Ootegem die 84 % gevers vond (Van Ootegem, 1993c). Het 
gemiddelde bedrag dat in Vlaanderen aan liefdadigheid uitgegeven werd is 68 
Euro (St. afw. 65.1)6.  
 

                                           
3 Bij correspondentieanalyse wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en additionele 

punten. Actieve punten zijn categorieën die in de berekeningen van de assen gebruikt 
worden. De projectie van deze punten vormt de eigenlijke MCA-analyse. Additionele 
punten dragen zelf niet bij tot de totstandkoming van de MCA-plot maar worden post 
factum aan de plot toegevoegd (gebruikmakend van de door de actieve punten gecreëerde 
voorstelling). Het doel van de additioneel punten is verduidelijking te geven aan de plot 
door er bijkomende categorieën aan toe te voegen.  

4 De reden hiervoor is te vinden in de eigenheid van de indicatormatrix zelf. Variabelen 
worden als dummy’s in de analyse opgenomen waardoor het moeilijker wordt voor het 
algoritme om een 0-1 matrix te repliceren. Bij een eenvoudige correspondentieanalyse stelt 
zich dit probleem niet omdat dan verwachte frequenties (uit een kruistabel) 
geoptimaliseerd worden. De reden waarom de analyse niet gedaan wordt op een Burt-tabel 
is te vinden in de problemen die het statistisch pakket SAS (PROC CORRESP) ondervindt 
bij het omzetten van een indicatormatrix naar een Burt-tabel. 

5 Omdat de eerste analyse het al dan niet geven betreft, ontstonden er schattingsproblemen. 
Het was niet mogelijk een multiple correspondentieanalyse uit te voeren in twee dimensies 
waarbij slechts één dichotome variabele als actieve variabele gebruikt werd. Om die reden 
werd er voor deze analyse wél geopteerd om de sociaal-economische 
achtergrondvariabelen als actieve punten in de analyse op te nemen. 

6 Dit gemiddelde bedrag werd gecorrigeerd voor extreme waarden. Alle waarden die groter 
of kleiner zijn dan 1,5 keer de IKA (dwz bedragen kleiner dan 0 en groter dan 272.7 Euro), 
werden uit de berekening geweerd (Moore, McCabe, 1999). Het niet-gecorrigeerde 
gemiddelde bedroeg 107.6 Euro met een standaardafwijking van 212.0. 
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Een doorsnee van de gevers en niet-gevers wordt weergegeven in Figuur 1. In 
eerste instantie bekijken we de inhoudelijke interpretatie van de assen. Daarbij 
wordt duidelijk dat de eerste as een socio-economische betekenis heeft, terwijl 
de tweede verklaard wordt door geslacht. De socio-economische as 
discrimineert in sterke mate de hoog opgeleiden en de hoge inkomens (links op 
de as) met de laag opgeleiden en lagere inkomens (rechts). De bijgevoegde 
arbeidsprofielen tonen aan dat voornamelijk kaderpersoneel in de eerste 
categorie voorkomt en de niet werkende (werklozen, gepensioneerden, 
huisvrouwen, …) in de andere categorie. De verticale as discrimineert in sterke 
mate de mannen van de vrouwen. Beide categorieën van geslacht vertonen 
immers een hoge correlatie met deze tweede dimensie (zie Tabel ).  
 

Figuur 1 Asymmetrische kaart van MCA van het geven aan liefdadigheid 
(Totale inertie = 2.2411)7 

 

                                           
7 De auteurs wensen Koen Pepermans te bedanken voor zijn intensief programmeerwerk aan 

de Mapinfo-toepassing om scatterplots voor correspondentieanalyse te tekenen. Informatie 
over dit programma kan bekomen worden bij koen.pepermans@ua.ac.be. 
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Het al dan niet geven aan liefdadigheid vinden we in figuur 1 terug als de punten 
JA, respectieflijk NEE. Dit blijkt in sterke mate samen te gaan met de socio-
economische positie die iemand inneemt. Lager opgeleiden en mensen met een 
lager inkomen, geven minder vaak aan liefdadige doelen dan hoger opgeleiden 
of hogere inkomens. De relatieve positie op de socio-economische ladder 
bepaalt het geefgedrag. In tegenstelling tot andere onderzoeken (zie hoger) blijkt 
het geslacht niet van invloed op het feit of men geeft of niet. Mannen en 
vrouwen geven in gelijke mate aan liefdadigheid.  
 

4.2 Hoe geeft men ? 

De klemtoon in het onderzoek naar geven aan liefdadigheid ligt ofwel op de 
bedragen die mensen schenken ofwel op de redenen die mensen aangeven om te 
geven an sich. De hoofdstroom van het onderzoek binnen de eerste stroming 
wordt uitgevoerd door economen, de motivationele benadering wordt 
gedomineerd door psychologen. De monetaire studie van liefdadig gedrag 
concentreert zich op de hoogte van de gegeven bedragen, de verdeling van 
bedragen over verschillende bevolkingsgroepen, de fiscale aftrekbaarheid van 
giften, het aandeel giften in het huishoudbudget, enzovoort.  
 
Waar weinig of geen onderzoek naar gedaan wordt, is de manier waarop mensen 
geven. Vanuit een economische invalshoek bekeken, is vrijgevigheid een 
doelbewuste keuze van mensen die een weloverwogen beslissing nemen om 
geld te geven aan een of andere organisatie (cfr. Van Trier, 1993: 117). 
Dergelijk standpunt sluit impulsieve of emotionele drijfveren om aan 
liefdadigheid te geven uit. Om deze kant van het geven aan liefdadigheid te 
onderzoeken werd niet alleen naar de motivaties van mensen gepeild (zie 
verder) maar ook naar de wijze waarop zij geven. 
 
De respondenten in het onderzoek werden op verschillende manieren bevraagd 
naar de aard van hun geefgedrag. In de eerste plaats werd gekeken in welke 
mate er een rationele calculus ten grondslag ligt aan het geefgedrag. Dergelijk 
doelgericht geven, uit zich in het uitkiezen van één bepaald initiatief of het 
bewust verdelen van de te geven bedragen over een beperkt aantal initiatieven. 
Aan de andere kant kan men ook heel impulsief reageren op een vraag om 
liefdadigheid. Mensen die voornamelijk ad hoc geven, geven aan niet volgens 
een bepaalde strategie te geven of in sterke mate beïnvloed te worden door 
affiches of mediacampagnes op radio- en televisie. Aansluitend op deze 
dimensie werd ook gevraagd of mensen een bepaald budget hadden dat zij aan 
liefdadige doelen wensten te schenken en of ze de giften op hun 
belastingsaangifte vermelden. Het vooropstellen van een budget voor liefdadige 
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giften en het vermelden van de giften op de belastingaangifte wijst opnieuw op 
een meer doelbewuste omgang met liefdadigheid. 
 
In de tweede plaats werd niet alleen de strategie van het geven nagegaan maar 
ook de wijze waarop de gift overgedragen werd. In een benadering waarbij 
uitsluitend naar de monetaire zijde van liefdadigheid gekeken wordt, is enkel het 
gegeven bedrag van belang en verschuift de rest naar de achtergrond. De wijze 
waarop men geeft, verraadt echter in belangrijke mate ook de manier waarop 
men omgaat met het liefdadig geven. Zo werd bij de respondenten nagegaan 
welke wijze van geven zij het meest prefereerden: geld storten, geld geven, iets 
tastbaar kopen (bv. een sticker of een sleutelhanger) of zelf actief deelnemen aan 
een bepaalde actie. Deze laatste vorm van geven staat los van het pure monetaire 
geven en peilt naar de bereidheid om vrijwillig tijd (en vaak ook geld) te 
investeren in een bepaald goed doel.  
 

Figuur 2 Asymmetrische kaart van MCA van de wijze van geven aan 
liefdadigheid (Totale inertie = 2.36275) 
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De MCA-scatterplot in Figuur 2 geeft de actieve punten uit de analyse weer. 
Onmiddellijk valt de discriminatie op de tweede as op. Mensen die actief 
participeren in liefdadigheidsacties door bijvoorbeeld zelf plantjes of kaarten te 
gaan verkopen, onderscheiden zich in zeer sterke mate van diegenen die 
liefdadigheid zien als een passief geven van geld. Binnen deze laatste groep 
vinden we echter ook twee duidelijk onderscheiden groepen terug die zich in 
belangrijke mate op de eerste as onderscheiden.  
 
Wanneer we beide groepen meer in detail bekijken, wordt het duidelijk dat het al 
dan niet doelbewust omgaan met liefdadigheid hier een discriminerende factor 
is. De eerste groep (rechts op de scatterplot) onderscheidt zich door wat we een 
structureel geefgedrag kunnen noemen. Zij kiezen één initiatief waaraan ze 
geven of verdelen hun giften over een beperkt aantal initiatieven. Ze stellen op 
voorhand een geefbudget op en vermelden dit ook op hun belastingsaangifte. 
Bovendien prefereren zij geld te storten voor een bepaald initiatief waardoor het 
persoonlijk contact met de deur-aan-deurverkoper vermeden wordt. 
Liefdadigheid in deze groep gebeurt bijgevolg rechtstreeks naar de organisatie 
toe en niet via tussenpersonen van de organisatie. De tweede groep die uit de 
analyse naar voor komt, heeft een meer incidenteel geefgedrag. Men geeft veel 
meer op het moment waarop om liefdadigheid gevraagd wordt. Dat uit zich in 
het feit dat men geen budget in het achterhoofd houdt van hoeveel men wil 
geven, dat men geen strategie hanteert bij het geven en ook geen giften op de 
belastingsbrief vermeldt. Ook het feit dat men eerder iets zal kopen of cash geld 
zal geven, wijst op een geefgedrag dat gemedieerd wordt door ‘verkopers’. 
Daarmee bedoelen we de klassieke deur-aan-deurverkoop van kaarten, stickers 
en dergelijke, omhalingen in de kerk, verkoop op grote evenementen of in 
winkelstraten. Ook het geven na reclamecampagnes in de media (radio of 
televisie) wordt in deze groep gesitueerd. Wel moeten we hierbij opmerken dat 
deze categorie niet goed door de analyse voorgesteld wordt (kwaliteit =0.007) en 
dat er bijgevolg geen al te zwaar gewicht gehecht moet worden aan de locatie 
van dit punt. Een mogelijke verklaring voor deze zwakke representatie ligt 
wellicht in het feit dat slechts vijf percent van de respondenten aangeeft 
voornamelijk door mediacampagnes beïnvloed te zijn.  
 
Om een zicht te krijgen op het profiel van de ‘structurele’ en de ‘incidentele’ 
gevers, werden de socio-demografische achtergrondkenmerken als additionele 
punten in de analyse betrokken. Omwille van de veelheid van grafische 
informatie die in één scatterplot voorgesteld moest worden, worden deze 
additionele punten in een aparte grafiek voorgesteld (Figuur 3). Hierbij dienen 
we wel één belangrijke opmerking te maken. Omdat additionele punten geen 
gewicht kregen in de analyse, bevinden deze punten zich dicht tegen de 
centroïde (het middelpunt) van de plot. Wanneer we dezelfde verhoudingen 
hanteerden als bij Figuur 2, werd de plot volledig onleesbaar. Om die reden 
werden de actieve punten in Figuur 3 weggelaten en werd bovendien op de 
additionele punten ingezoomd. Opdat de lezer zich een beeld zou kunnen 
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vormen waar Figuur 3 zich situeert ten opzichte van de vorige plot, hebben we 
in beide plots de schaalwaarden op de assen laten staan. Vermits we in MCA 
niet de exacte Euclidische afstanden tussen actieve en additionele punten kunnen 
interpreteren, heeft deze werkwijze geen vertekenende invloed op de 
interpretatie van de resultaten.  
 

Figuur 3 Additionele punten bij de MCA-analyse uit Figuur 2 
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Uit de analyse van Figuur 2 leerden we dat er drie belangrijke plaatsen zijn in de 
grafiek waar de actieve punten samenkomen. In de linkerbovenhoek bevinden 
zich respondenten die eerder kiezen om zelf aan acties deel te nemen in plaats 
van geld te geven aan een bepaald initiatief. In de linkerbenedenhoek vinden we 
de zogenaamde ‘incidentele’ gevers en in de tegenovergestelde benedenhoek 
positioneren zich de ‘structurele’ gevers. Diezelfde verhoudingen passen we nu 
toe op Figuur 3.  
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Actieve inzet voor liefdadigheidscampagnes komt uit verschillende hoeken. In 
de eerste plaats zijn de actieve vrijwilligers mensen met een lager inkomen die 
niet werken. Wanneer we het lage inkomen als een gevolg zien van het niet 
werken8 dan zijn dit mensen die potentieel meer tijd hebben om aan 
vrijwilligerswerk te doen. Aan de andere kant zien we dat ook de jongeren 
tussen achttien en negenentwintig actiever zijn in het eigenhandig nemen van 
initiatieven voor liefdadigheid. Ook dit is niet verwonderlijk vermits jongeren 
via verschillende kanalen (bv. de jeugdbeweging of de school) aangesproken 
worden om als vrijwilliger te fungeren in een liefdadigheidsactie. Veelal gaat het 
daarbij om de deur-aan-deurverkoop of de verkoop op grote evenementen. 
 
Het socio-demografisch profiel van de structurele en incidentele gevers is niet 
zo scherp af te lijnen als de groepen zelf. Het is duidelijk dat structurele gevers 
voornamelijk oudere mensen zijn of kaderleden. Beide groepen onderscheiden 
zich aan de structurele zijde van de plot. Aan de andere kant zijn het 
voornamelijk arbeiders, lager geschoolden en jongeren die in sterke mate tot de 
incidentele gevers behoren. Tussen beide extremen in bevinden zich de andere 
categorieën. Daarbij is het moeilijk om een scherp onderscheid te maken tussen 
wie meer incidenteel of meer structureel geneigd is te geven. Als we echter de 
eerste as als een continuüm beschouwen van incidenteel naar structureel dan 
wordt duidelijk dat de socio-demografische categorieën zich min of meer 
uitspreiden over deze as. De lagere sociale klassen (lager opgeleiden, lagere 
inkomens, arbeiders) bevinden zich dan in sterke mate aan de incidentele kant 
en de hogere sociale klassen (hoger opgeleiden, hogere inkomens, kaderleden) 
aan de structurele kant. Bovendien valt deze gradatie ook samen met leeftijd. 
Naarmate men ouder wordt, verschuift men meer en meer van een incidenteel 
geeftype naar een structureel geeftype. Het feit dat vele categorieën zich tussen 
de twee uitersten in bevinden, wijst er op dat de scheiding binnen de socio-
demografische categorieën niet perfect is en slechts als een algemene trend 
beschouwd moet worden.  
 
Beide groepen gevers verschillen niet alleen op hun socio-demografisch profiel 
van elkaar. De aard van het geven hangt ook samen met de hoeveelheid die men 
uitgeeft aan liefdadigheid. Wanneer we de gemiddelde bedragen bekijken die 
mensen geven aan liefdadige organisaties dan zien we, met uitzondering van het 
geefbudget, dat alle elementen van het geefgedrag bij structurele en incidentele 
gevers leiden tot een significant verschil in de hoogte van het gegeven bedrag 
(Tabel ).  
 

                                           
8 Uiteraard gaat deze koppeling niet helemaal op. Toch zijn er heel wat categorieën van niet 

werkenden in het onderzoek die wel degelijk een laag inkomen hebben. We denken hierbij 
niet alleen aan de werklozen maar ook aan de huisvrouwen en gepensioneerden. 
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Tabel 1 Gemiddelde bedragen (in Euro ) voor liefdadigheid naar incidentele 

en structurele gevers 

 Gemiddeld bedrag aan liefdadigheid t-toets 
 Structureel Incidenteel Waarde Prob. 

1. Geefstrategie 88.0 54.0 5.41 0.000 
2. Budget 78.1 62.4 1.68 0.093 
3. Geefwijze 96.0 44.2 8.26 0.000 
4. Belastingen 116.6 42.3 10.43 0.000 

4.3 Waarom geeft men ? 

Het derde en laatste luik van de profilering van de Vlaamse gever aan 
liefdadigheid, bekijkt de motivatie van mensen om aan liefdadige doelen geld 
(of tijd en inspanning) te geven. Eerder in dit artikel werd reeds uitvoerig 
ingegaan op de verschillende motieven die in de literatuur onderscheiden 
werden om aan liefdadigheid te geven. Het belangrijkste onderscheid dat daarbij 
gemaakt werd, is dat tussen altruïstische en hedonistische redenen (zie hoger). In 
het onderzoek werd gepeild in welke mate respondenten geven uit persoonlijke 
overwegingen. Daarbij werd voornamelijk gepeild hoe sociale druk een rol 
speelt in het geven aan liefdadigheid en of de psycho-gevoelsmatige dimensie 
eveneens van belang was. Het belastingsmotief kwam reeds eerder in de 
analyses aan bod en zal opnieuw bij de motivatie betrokken worden. Hierbij 
dienen we wel de kanttekening te maken dat de respondenten enkel gevraagd 
werd of zij de giften op hun belastingsbrief invulden en niet of hun 
aangeefgedrag een motivatie was om te geven. De positie van de 
belastingspunten in de MCA-plot moet dan ook in dit licht bekeken worden.  
 
Om de motivatie om te geven aan liefdadigheid na te gaan, werd gebruik 
gemaakt van Likertitems. Deze items werden nog niet eerder in onderzoek 
gevalideerd en bijgevolg was de analyse in hoge mate exploratief van aard. 
Vermits we de latente constructen die ten grondslag liggen aan deze schaalitems 
willen analyseren met MCA, was een categoriale latente dimensie noodzakelijk. 
Daarom werd geopteerd om (categoriale) latente constructen te creëren met 
behulp van een latente klassenanalyse (LCA) waarna de toewijzingen aan de 
latente klassen gebruikt konden worden als input van de MCA. Latente 
klassenanalyse veronderstelt echter een voorkennis over de latente structuur in 
de data. Hoewel deze latente structuur in zekere mate gecreëerd werd bij het 
opstellen van de schaalitems, achtten wij het toch noodzakelijk een meer 
statistische ondersteuning te vinden voor de achterliggende dimensies. Om die 
reden werd in eerste instantie een principale factoranalyse uitgevoerd om de 
samenhang en de interne consistentie van de items na te gaan. Op basis van de 
resultaten van deze analyse werd dan de latente structuur in de latente 
klassenanalyse ingevoerd waarna het geheel met MCA gevisualiseerd werd. We 
bespreken nu stap voor de stap de resultaten van deze drieledige analyse.  
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De principale factoranalyse leverde drie factoren op met een totale verklaarde 
variantie van 45.4 percent (zie ook Tabel  in bijlage). De eerste factor omvat een 
motivatie die we eerder omschreven als endocentrisch altruïsme (Karylowski, 
1984) of het geven omwille van een psychisch-gevoelsmatige return. De tweede 
factor bevatte het geven onder sociale druk en de laatste bevat items die wijzen 
op een persoonlijke betrokkenheid. De betrouwbaarheidsanalyse stuurde de 
initiële factorresultaten echter bij. Zo werd uit de eerste factor het item ‘ik geef 
aan liefdadigheid omdat ik dat een menselijke plicht vindt’ verwijderd omwille 
van een lage factorlading (0.38) en een alpha-waarde die stijgt bij verwijdering 
van het item. Naast dit ene item werd ook besloten om de derde factor 
(persoonlijke betrokkenheid) niet in de analyse op te nemen omwille van de lage 
interne consistentie (alpha 0.58). De eerste factor (met drie items) en de tweede 
factor (met twee items) werden vervolgens geanalyseerd in een latente 
klassenanalyse. Hiervoor werd de originele schaal van vijf waarden, 
gereduceerd tot drie (de uiterste waarden werden telkens samengenomen).  
 

Tabel 2 Latente klassenprobabiliteiten van latente variabelen 
‘Endocentrisch altruïsme’ en ‘Sociale druk’ 

 Geen sociale druk Sociale druk 

Niet endocentrisch altruïstisch 0.4388 0.0851 
Endocentrisch altruïstisch 0.2212 0.2549 

 
Het latente klassenmodel werd geschat met LEM9 (Vermunt, 1993) en bevatte 
twee latente variabelen met telkens twee categorieën. De verdeling van de 
latente constructen is opgenomen in Tabel  (de volledige resultaten van de 
latente klassenprobabiliteiten is in bijlage toegevoegd (Tabel ) ). De constructie 
van de klassen volgde in sterke mate het antwoordpatroon uit de oorspronkelijke 
items. Daarbij sluiten de middencategorieën (niet eens-niet oneens) bij de eerste 
latente variabele aan bij de categorie ‘wel endocentrisch-altruïstisch’ en bij de 
tweede latente variabele bij ‘wel sociale druk’. Deze latente construct vertoont 
bovendien een minder duidelijk patroon. In feite zijn er weinig respondenten die 
stellen dat ze in sterke mate toegeven aan sociale druk van buitenaf. Daarom 
dienen de categorieën van de latente variabele ‘sociale druk’ eerder 
geïnterpreteerd te worden als ‘absoluut niet gevoelig voor sociale druk’ en 
‘redelijk gevoelig voor sociale druk’. We houden in de rest van ons betoog 
echter de tweedeling ‘geen sociale druk’ en ‘sociale druk’ aan. 
 

                                           
9 LEM werd ontwikkeld aan de universiteit van Tilburg door Jeroen Vermunt en is gratis 

beschikbaar op Internet: 
http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/organisatie/departementen/mto/software2.html.  
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De resultaten van de LCA werden uitgeschreven en gebruikt in een MCA 
teneinde profielen op te stellen van motivaties waarom mensen geven. Omdat 
vermoed werd dat de items, die door de factoranalyse niet als eendimensionele 
schalen weerhouden werden, toch zouden kunnen bijdragen aan de MCA-
profielen, werden drie additionele schaalitems toegevoegd10. Tot slot werd ook 
het belastingsmotief aan de analyse toegevoegd. De resultaten zijn terug te 
vinden in Figuur 4. 
 
Figuur 4 Asymmetrische kaart van MCA van de motivaties van geven aan 

liefdadigheid (Totale inertie = 0.45662) 
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10 Voor de drie schaalitems werd een ordinale codering opgezet, overeenkomende met 

Greenacre’s ratingscodering (Greenacre, 1984). De items met een plusteken, 
corresponderen met de positieve zijde van de schaal (eens en helemaal eens) de items met 
een minteken komen overeen met de onderkant van de schaal (helemaal niet eens, niet 
eens).  
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De latente dimensies discrimineren voornamelijk op de tweede as. Daarbij valt 
op dat de positieve categorieën en de negatieve categorieën van beide variabelen 
dicht in elkaars buurt staan. Dat was reeds te vermoeden op basis van Tabel  
waar de meeste respondenten zich ook reeds op de diagonaal bevonden. 
Bovendien blijkt dat ook andere uitingen van hedonistisch geefgedrag 
samenhangen met deze tweede as. Zo zien we dat wie geen endocentrisch 
altruïsme vertoont en niet geeft onder sociale druk, meer gebruik maakt van de 
mogelijkheid om giften bij de belastingen aan te geven. Deze drie kenmerken 
zien we alledrie onderaan de tweede as samenkomen.  
 
De items die niet in de LCA betrokken werden, blijken in belangrijke mate de 
eerste as te bepalen. Hoewel ze in de factoranalyse niet ééndimensioneel bleken, 
geeft de MCA duidelijk aan dat ze toch min of meer tot eenzelfde dimensie 
behoren. Aan de ene kant van het spectrum vinden we respondenten terug die 
een lage betrokkenheid hebben bij liefdadigheidsinitiatieven. Ze zijn niet 
persoonlijk betrokken (als vrijwilliger bijvoorbeeld) of ze geven geen geld als ze 
een initiatief toch goed kennen. Ook het afwijzen van liefdadigheid als een 
algemene menselijke plicht, scoort laag op deze dimensie. De andere zijde van 
de as toont het tegenovergestelde beeld.  
 
Toch wordt de betrokkenheidsas in bijkomende mate aangevuld met items die 
ook op de tweede dimensie goed discrimineren. Zo blijken mensen die weinig 
betrokkenheid vertonen bij liefdadigheidsinitiatieven, ook de mensen te zijn die 
in sterke mate hun giften aftrekken bij de belastingen. De maximale return halen 
uit liefdadigheidsgiften, gaat duidelijk samen met een lage betrokkenheid bij en 
kennis over liefdadigheidsinitiatieven. De twee latente variabelen tonen een 
schijnbaar omgekeerd verband waarbij wel aangestipt moet worden dat zij 
allebei een lage correlatie vertonen met de eerste as (Tabel ) waardoor de 
interpretatie van de positie van deze punten moeilijker wordt. 
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Figuur 5 Additionele punten bij de MCA-analyse uit Figuur 4 
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Figuur 5 geeft de socio-demografische achtergrondkenmerken als additionele 
punten. Hierbij past dezelfde opmerking als bij Figuur 3 wat betreft de schaal en 
de interpretatie van deze figuur. Met betrekking tot de betrokkenheidsas, zien 
we opnieuw een socio-economische profilering naar voor treden. Lager 
opgeleiden en mensen die weinig verdienen zullen sneller aan een initiatief 
geven omdat ze erbij betrokken zijn of omdat ze het liefdadigheidsdoel goed 
kennen. Ook het gevoel dat geven aan liefdadigheid een algemene menselijke 
plicht is, hoort eerder thuis bij deze groep respondenten. Opvallend is dat ook 
dertigers eerder aan deze kant van het spectrum terug te vinden zijn, terwijl 
mensen boven de veertig minder uit betrokkenheid of plichtsgevoel geven. Deze 
groep geeft bovendien ook niet uit sociale druk of omdat ze zich door het geven 
beter voelen. Dergelijke motivaties zijn opnieuw bij de lager opgeleiden en de 
kleinere inkomens te vinden.  
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5 Besluit 

De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de personen die geneigd 
zijn om aan liefdadigheid te geven een specifiek profiel hebbben, en ook dat de 
wijze waarop en de redenen waarom men geeft samenhangen met de kenmerken 
van bepaalde gevers. Het algemene profiel van de Vlaamse gever loopt in sterke 
mate parallel met dat in andere landen. Zowel oudere mensen als hoger 
opgeleiden en hogere inkomens geven meer aan liefdadigheid. De enige 
opvallende afwijking op dit algemene patroon is het geslacht van de gever. In 
tegenstelling tot andere studies (Jas, 1999; Jones, Posnett, 1991) is er geen 
verschil te merken tussen mannen en vrouwen naar het al dan niet geven aan 
liefdadigheid.  
 
De niet-gevers situeren zich in belangrijke mate in maatschappelijk zwakkere 
groepen. ‘Zwak’ wordt daarbij voornamelijk socio-economisch ingevuld als de 
lager opgeleiden en de onderste inkomenscategorieën. Uiteraard is de meest 
voor de hand liggende reden hier van financiële aard. Wie goed tot zeer goed 
verdient, heeft een zeker surplus dat eventueel aan liefdadigheid gegeven kan 
worden. Bij lage inkomens is deze ruimte veel beperkter. Hoewel deze puur 
financiële achtergrond in vroeger onderzoek (Jencks, 1987: 325) reeds 
genuanceerd werd, gaat ze voor de Vlaamse data wel op. De zogenaamde U-
curve van liefdadigheid is eerder een monotoon stijgende functie waarbij meer 
begoede gevers grotere donaties doen dan de minder begoeden.  
 
Opvallend is echter dat niet alleen het loutere geven samenhangt met socio-
economische draagkracht. Ook de wijze waarop gegeven wordt en de motivaties 
die mensen voor hun geefgedrag aangeven, hangen in min of meerdere mate 
samen met de socio-economische positie die iemand inneemt. Hoe hoger het 
inkomen en de opleiding, hoe meer men op een structurele manier aan 
liefdadigheid geeft. De bedragen die men geeft zijn niet alleen hoger, de manier 
waarop men met deze giften omgaat is ook veel beredeneerder. Men kiest 
nauwkeurig welke initiatieven men zal steunen en verdeelt het vooraf bepaalde 
budget onder deze organisaties11. Deze doelbewuste manier om met giften om te 
gaan, gaat tegelijk ook gepaard met een even beredeneerde ‘return-on-
investments’-redenering door giften af te trekken bij de belastingsaangifte. Met 
deze structurele geefwijze gaat ook een niet-endocentrisch altruïsme gepaard. 
Structurele gevers geven niet om zich beter te voelen of omdat er vanuit de 
omgeving (bv. deur-aan-deur verkopers) druk wordt uitgeoefend op hun 
geefgedrag.  
 
                                           
11 Het feit dat men ook eerder het bedrag zal storten dan het cash te geven heeft veel te 

maken met de hoogte van de bedragen die gegeven worden. Wanneer men een bedrag van 
bijvoorbeeld enkele honderden Euro’s schenkt aan een liefdadigheidsorganisatie dan ligt 
het voor de hand dat men dit niet cash zal doen. 



25 
De respondenten die we omschreven als incidentele gevers vormen min of meer 
het spiegelbeeld van de structurele gevers. We zouden ze ideaaltypisch kunnen 
omschrijven als de mensen die geven wanneer het hen gevraagd wordt: aan de 
deur, op straat of na een televisie-uitzending. De bedragen die ze geven zijn 
kleiner en worden ook vaker op het moment zelf cash gegeven. Als gevolg 
daarvan hebben ze ook geen vooropgesteld bedrag in het achterhoofd van 
hoeveel ze jaarlijks aan liefdadigheid geven of aan welke organisaties specifiek 
ze dan wel zouden geven. Dit wil niet zeggen dat ze geen voorkeuren zouden 
hebben voor bepaalde organisaties maar wel dat men niet op een systematische 
manier steeds aan een welbepaalde organisatie geeft. De return die incidentele 
gevers krijgen bestaat uit het object dat op dat moment door een bepaalde 
organisatie aan de man wordt gebracht: een sleutelhanger, wenskaarten edm. In 
tegenstelling tot de structurele gevers is hetgeen men terugkrijgt weinig of niets 
waard. De werkelijke return bij deze gevers is veel meer niet-materieel van aard. 
Incidentele gevers vertonen immers veel meer een endocentrisch altruïsme dan 
structurele gevers. Zij krijgen meer een psycho-emotionele return voor hun 
geefgedrag. Dit altruïsme gaat eveneens gepaard met een zeker 
verplichtingsgevoel: men voelt zich verplicht om aan liefdadigheidsorganisaties 
te geven. Wanneer men dat dan ook doet ontstaat een opluchtingsgevoel (de 
psycho-emotionele return) omdat aan de plicht voldaan werd. 
 
Het probleem met dergelijke typologieën is steeds dat ze relatief zijn en zelden 
of nooit zuiver in de praktijk voorkomen. Het is immers perfect denkbaar dat 
bijvoorbeeld ook lagere sociale klassen een structureel geefgedrag vertonen. 
Daarom is het meer aangewezen om de dichotomie structureel versus incidenteel 
meer als een continuüm te zien van mogelijke geefstrategieën die mensen 
hanteren waarbij men ofwel meer kan neigen naar een meer overwogen 
geefstrategie ofwel meer vrijblijvend geeft wanneer er om gevraagd wordt. 
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Bijlage: gedetailleerde diagnostiek van de MCA en de 
LCA/Factoranalyses 
 

Tabel 3 Diagnostiek voor punten uit Figuur 1. 

Punt Kwaliteit Bijdrage aan de 
inertie 

Correlatie met 
dimensie 1 

Correlatie met 
dimensie 2 

Liefdad. JA 0.108297 0.023671 0.103687 0.004610 
Liefdad. NEE 0.115188 0.068041 0.110961 0.004228 

Man 0.233197 0.052578 0.001931 0.231266 
Vrouw  0.232426 0.038762 0.001277 0.231149 

10-20  0.289384 0.070110 0.046450 0.242934 
30 0.218797 0.068044 0.025338 0.193459 
40-50 0.095364 0.057951 0.021467 0.073897 
60+ 0.462214 0.076005 0.374427 0.087788 

Lagere school 0.210678 0.083410 0.209798 0.000880 
Lager secundair 0.209951 0.079312 0.207328 0.002623 
Hoger secundair 0.051644 0.064172 0.002526 0.049119 
HOBU 0.208905 0.059755 0.122019 0.086885 
Universiteit 0.602938 0.075642 0.151783 0.451155 

Inkomen laag 0.393373 0.072803 0.342918 0.050454 
Inkomen midden 0.132827 0.058518 0.040729 0.092098 
Inkomen hoog 0.465923 0.051226 0.451670 0.014253 

 
 

Tabel 4 Diagnostiek voor punten uit Figuur 2. 

Punt Kwaliteit Bijdrage aan de 
inertie 

Correlatie met 
dimensie 1 

Correlatie met 
dimensie 2 

Geen strategie 0.223891 0.061855 0.162963 0.060928 
Geld verdelen 0.200353 0.086967 0.173381 0.026972 
Eén initiatief 0.136958 0.082890 0.136244 0.000714 
Geven na mediacampagne 0.007594 0.101926 0.001316 0.006278 

Geefbudget 0.236906 0.089353 0.226665 0.010241 
Geen geefbudget 0.088897 0.033246 0.053511 0.035386 

Geld storten 0.611090 0.067618 0.611090 0.000001 
Geld geven 0.072342 0.096864 0.054650 0.017692 
Iets kopen 0.397514 0.092055 0.316044 0.081470 
Zelf iets doen 0.982315 0.159616 0.050724 0.931591 

Aangeven bij belastingen 0.627674 0.075189 0.627660 0.000014 
Niet aangeven 0.563812 0.052422 0.560543 0.003269 
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Tabel 5 Factorladingen en Cronbach’s alpha voor motivatieschalen 

  Factor lading Alpha Alpha zonder 
item 

Factor 1: Endocentrisch altruïsme* (Eigenw. 2.976; 34.8 %)  .71  

Ik geef geld omdat ik me dan minder schuldig voel omdat ik 
het zelf zo goed heb. 

.62  .63 

 mezelf dan een beter mens voel .87  .57 
 dat een menselijke plicht vind .38  .75 
 dan tevreden ben over mezelf .71  .60 

Factor 2: Sociale druk (Eigenw. 1.476; 17.3 %)  .66  

Ik geef geld omdat ik niet nee kan zeggen .67  - 
 niet anders durf .52  - 

Factor 3: Persoonlijke betrokkenheid (Eigenw. 1.137; 13.3 %)  .58  

Ik geef geld omdat ik persoonlijk betrokken ben bij de actie .53  - 
 Het initiatief goed ken en er achter sta .84  - 

* Principale factoranalyse met varimax-rotatie (% verkl. variantie: 45.4 %) 
 
 
 

Tabel 6 LCA-output van zes schaalitems over motivatie (2 latente variabelen) 

  Niet endocentrisch-altruïsme Wel endocentrisch-altruïsme 

  Geen sociale druk Wel sociale druk Geen sociale druk Wel sociale druk

  0.4388 0.0851 0.2212 0.2549 

Minder schuldig voelen Nt eens 0.8494 0.8494 0.2959 0.2959 
 Neutr. 0.0698 0.0698 0.3376 0.3376 
 Eens 0.0809 0.0809 0.3665 0.3665 

Beter mens voelen Nt eens 0.8964 0.8964 0.0639 0.0639 
 Neutr. 0.0718 0.0718 0.3955 0.3955 
 Eens 0.0318 0.0318 0.5406 0.5406 

Tevreden over zichzelf Nt eens 0.7463 0.7463 0.1057 0.1057 
 Neutr. 0.1455 0.1455 0.3807 0.3807 
 Eens 0.1082 0.1082 0.5136 0.5136 

Niet nee kunnen zeggen Nt eens 0.9081 0.1906 0.9081 0.1906 
 Neutr. 0.0398 0.5075 0.0398 0.5075 
 Eens 0.0521 0.3019 0.0521 0.3019 

Niet anders durven Nt eens 0.9957 0.5477 0.9957 0.5477 
 Neutr. 0.0000 0.3499 0.0000 0.3499 
 Eens 0.0043 0.1024 0.0043 0.1024 

L²219=367.9 (p=0.0); Chi²219=497.3 (p=0.0); E = 0.1397; lambda=0.7510; modale klasse is vetgemaakt. 
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Tabel 7 Diagnostiek voor punten uit Figuur 4 

Punt Kwaliteit Bijdrage aan de 
inertie 

Correlatie met 
dimensie 1 

Correlatie met 
dimensie 2 

Niet endocentrisch altruïstisch 0.575739 0.070341 0.151227 0.424512 
Wel endocentrisch altruïstisch 0.568918 0.077621 0.130012 0.438906 

Geen sociale druk 0.666067 0.049332 0.061070 0.604996 
Wel sociale druk 0.679106 0.098569 0.047634 0.631472 

Aangeven bij belastingen 0.435360 0.106459 0.170842 0.264517 
Niet aangeven 0.303723 0.048097 0.076876 0.226848 

Persoonlijke betrokkenheid + 0.457807 0.081217 0.449802 0.008005 
Persoonlijke betrokkenheid - 0.448106 0.098498 0.440286 0.007820 

Menselijke plicht + 0.427313 0.107233 0.421021 0.006292 
Menselijke plicht - 0.424607 0.083570 0.418041 0.006566 

Sta achter initiatief + 0.624690 0.123533 0.557731 0.066959 
Sta achter initiatief - 0.623544 0.055530 0.554830 0.068715 

 
 
 
 
 


