
Samenvatting 
Segmentatie en inzichten 



Segmentatieonderzoek Ipsos 

De doelstelling voor de komende jaren van het Rode Kruis is: Heel Nederland geeft. Om 

te kunnen groeien in fondsenwerving, zowel in inkomsten als aantal donateurs, is inzicht 

nodig in de behoefte als het gaat om doneren aan goede doelen om de doelgroep op 

een passende manier te ‘triggeren’. 

 

Doel 

– Segmenten in de Nederlandse geversmarkt onderscheiden op basis van dieper 

liggende motivaties  

– Algemene typering van de segmenten qua drijfveren, lifestyle en voorkeuren 
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De Sociale gever 
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“Ik geef omdat dit wel zo aardig is. Ik beloon anderen graag  voor  
hun inzet en vind het fijn dat anderen dan ook blij zijn met mijn  
bijdrage. Graag krijg ik het gevoel dat ik het samen met anderen doe.” 

 
Typische emotionele behoeften: 
- De inzet van anderen belonen  
- Gewaardeerd worden om je bijdrage 
- Het samen met anderen doen 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Geven van spullen 
- Sponsoren van iemand 
- Project op school steunen  
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Verbindt zich niet graag aan een vast doel en geeft vaker impulsief omdat ze het iemand 

gunnen 
- Relatief lage uitgave aan goede doelen 
 Geefgemiddelde: € 67,- per jaar 

De Sociale gever 

Mensen: 15% 

Waarde: 8% 

Mannen & vrouwen 

Meer 40 – 54 en 65 – 75 jaar 

Lager inkomen 

Vaker laag opgeleid 

Leest meer De Telegraaf(.nl) 



De Plichtsgetrouwe 
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“Ik geef omdat ik vind dat dit zo hoort, het is mijn plicht om een steentje 
bij te dragen en ik wil me niet schuldig hoeven voelen.” 
 
Typische emotionele behoeften: 
- Aan mijn plichten voldoe 
- Me niet schuldig hoeven voelen 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Project op school steunen 
- Kopen van producten waar een deel van de winst naar  
 goed doel gaat 
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Vindt betrouwbaarheid extra belangrijk voor goede doelen organisatie 
- Gemak bij doneren is extra belangrijk 
- Relatief meer affiniteit met internationale doelen 
 Geefgemiddelde: € 134,- per jaar 

De Plichtsgetrouwe 

Mensen: 8% 

Waarde: 9% 

Mannen & vrouwen 

Hebben vaker kinderen 

Modaal inkomen 

Iets ouder, meer gepensioneerden 

Minder actief op social media 

Gemiddeld mediaprofiel 

 

 

 



De Investeerder 
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“Als ik geef wil ik graag zeker weten dat het geld besteed wordt en er ook 
echt iets bereikt wordt. Het resultaat staat voor mij voorop!” 
 
Typische emotionele behoeften: 
- Een bewuste keuze maak 
- Zeker weten het goede te kiezen 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Maandelijks geld overmaken 
- Kopen van producten deel van de winst naar goed doel 
- Kopen van producten bij de (web)winkel van het goede doel zelf 
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Denkt goed na voordat men iets aan goed doel geeft 
- Wil graag kunnen zien wat er met het geld gebeurt 
- Geeft graag regelmatig een vast bedrag 
- Relatief hoge uitgave aan goede doelen 
 Geefgemiddelde: € 164,- per jaar 

De Investeerder 

Mensen: 14% 

Waarde: 19% 

Vooral mannen 

Vaker geen kinderen 

Iets hoger inkomen 

Relatief meer VVD/D66 stemmers 

Serieuze media: 

Bv Volkskrant, AD, NRC, Trouw 

Luisteren Radio 1 

 

 



De Idealist 
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“Ik heb sterke idealen en geloof in een betere wereld. Als ik geef, 
moet dat aansluiten bij mijn idealen zodat de wereld een beetje 
beter en vriendelijker wordt.” 
 
Typische emotionele behoeften: 
- Aansluit bij mijn idealen 
- Werk aan een vriendelijkere wereld 
- Een bewuste keuze maak 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Maandelijks geld overmaken 
- Vrijwilligerswerk doen 
- Kopen van producten deel van de winst naar goed doel 
- Crowdfunding voor specifiek project 
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Denkt meestal goed na voordat men iets aan goed doel geeft 
- Meer geneigd zich te verbinden aan een goed doel, sommige zijn heel trouw, sommigen 

wisselen wat meer tussen vaste doelen 
- Geefgemiddelde: € 164,- per jaar 

De Idealist 

Mensen: 25% 

Waarde: 34% 

Mannen & vrouwen 

Meer 30 – 39 jaar 

Gemiddeld inkomen 

Hoger opgeleid 

Linkse stemmers (SP, GroenLinks, 
PvdA, Partij voor de Dieren) 

Publieke omroep kijkers/luisteraars 

 

 

 

.  



De Zorgzame 
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“We zijn er om voor elkaar te zorgen. Ik leef echt met anderen 
mee en wil hen graag steunen en liefde geven. Ik geef vanuit 
een warm hart, omdat ik echt met ze meeleef.” 
 
Typische emotionele behoeften: 
- Meeleef met anderen en hen steun 
- Mijn hart volg 
- De hulp geef die ik zelf ook zou willen krijgen 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Hebben niet echt een ideale manier van steunen, geraakt 
 worden door het doel is belangrijker dan de manier waarop 
- Project op school steunen 
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Geeft vaker impulsief en dan vooral omdat het ze op dat  
 moment raakt 
- Bepaalt per keer welk doel/wisselt goede doelen 
- Geefgemiddelde: € 105,- per jaar 

De Zorgzame 

Mensen: 22% 

Waarde: 19% 

Meer vrouwen 

Tussen 40 – 64 jaar 

Modaal inkomen 

(Thuiswonende) kinderen 

Gemiddeld qua opleiding 

Hobby’s: creatief bezig zijn, met de 
kinderen bezig zijn 

Lezen minst vaak de krant 

Geijkte tv-/radiozenders (RTL, SBS, 
Radio 2, Radio 10 Gold) 

 



De Belever 
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“Bij doelen die me raken, wil ik ook emotie voelen bij het geven. Door 
me actief of op een bijzondere manier in te zetten voor een goed doel 
geeft me dit persoonlijk een goed gevoel.” 
 
Typische emotionele behoeften: 
- Me nog meer emotioneel betrokken voel 
- Er echt 100% voor ga 
- Laat ziend at ik goed doe 

 
Typische manieren waarop ze graag geven: 
- Een gift voor een specifieke persoon die het nodig heeft 
- Een inzameling voor een kleinschalig goed doel 
- Zelf meedoen met een sportieve uitdaging/bijzonder event 
 
Details over typisch geefgedrag & attitude: 
- Geven regelmatig een vast bedrag 
- Willen ook graag op een andere manier steunen dan alleen met geld 
- Geefgemiddelde: € 97,- per jaar 

De Belever 

Mensen: 15% 

Waarde: 12% 

Mannen & vrouwen 

Jonger, meer 18 -39 jaar 

Gemiddeld inkomen 

Luisteren relatief vaak radio (Sky 
radio, Slam FM, FunX) 

Zijn vaker op social media te vinden 

Doneren vaker via website 

 

 
 

 



Gever in zicht 

Inzichtgeneratie door Meet & Greets en focusgroepen, met als doel: 

 

• Dieper inzicht opdoen ten aanzien van de twee gevers doelgroepen ‘Belevers’ en 

‘Zorgzamen’.  

• (Meet&Greets)Wat zijn grote en kleine thema’s in het leven en wat zijn hun 

drijfveren daarbij? 

• Dieper inzicht in houding t.o.v. goede doelen, geefgedrag, voorkeuren 

(Focusgroepen) 

 

• Geefinzichten zo formuleren dat ze direct toepasbaar zijn 
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Het verschil tussen belevers en zorgzamen 

11 

• De geefsegmenten Zorgzaam en Belever verschillen weldegelijk van elkaar.  

 Zorgzamen reageren vaak intuïtief en vanuit hun hart. Ze zijn in principe snel bereid om te 

helpen vanuit medemenselijkheid. En worden geraakt door situaties die daar aanspraak op 

maken. 

 Belevers reageren ook vaak intuïtief, maar vaker vanuit ‘what’s in it for me’. Je zou kunnen 

zeggen wat opportunistischer. Ze worden enthousiast van iets dat ze kunnen meemaken of 

beleven.  

 

• Echter vanuit doneren aan het Rode Kruis zijn er vooral veel overeenkomsten tussen beide 

segmenten op inzicht- en drijfveerniveau. Er zijn veel meer thema’s en inzichten die voor beide 

segmenten opgaan, dan dat er specifieke inzichten zijn die slechts voor één van beiden gelden. 

 

• Het verschil tussen deze segmenten zit hem vooral in hoe ze ‘geraakt’ (en dus benaderd) willen 

worden. Dus wat wij hen als Rode Kruis aanbieden moet soms voor Zorgzamen anders verwoord 

of ‘ingepakt’ worden dan voor Belevers.  
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Inzichten Zorgzaam Inzichten Belever 
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Veel mensen worden emotioneel geraakt door mensen in nood. Maar ze 
willen aan de andere kant wel ‘hoop’ ervaren of het gevoel dat jij ook 
werkelijk iets toe kan voegen. Transparantie is daarbij key. 

 Er komt zoveel slecht nieuws voorbij. De ene ellende volgt op de andere (hs). Als ik ook echt 

het gevoel zou hebben dat ik werkelijk iets toevoeg, dan wil ik wel doneren (dil). Het zou fijn 

zijn om ook duidelijk te ervaren wat we samen bereikt hebben (gs).  

 

 Ik wil graag ervaren wat er door onze donaties bereikt wordt in concrete noodsituaties (hs). 

Maar nieuwsbrieven daar word ik mee overspoeld (dil). Het zou mooi zijn als ik zelf kan 

kiezen waar ik kan lezen over wat er in de concrete  noodsituatie bereikt is: in een 

nieuwsbrief, op de website of op social media (gs). 

 

 Als je je met heel veel mensen tegelijkertijd voor een goed doel inzet, dan ervaar je echt de 

kracht van dat je samen impact kan maken (hs). Maar heel vaak heb ik bij een goed doel 

geen idee wie zich nog meer inzetten en wat die steun nou concreet oplevert (dil). Het zou 

mooi zijn als ik, wanneer ik geraakt word en dus wil doneren, meteen ook kan ervaren wie 

zich nog meer inzetten. En hoeveel we kunnen bereiken of al bereikt hebben (gs). 
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Doelen raken je als ze herkenbaar en voelbaar zijn. Soms is 
dat daarom lokaal, omdat die doelen relatief vaak ‘dichtbij’ 
zijn. Maar ‘dichtbij’ kan ook een herkenbare emotie zijn die 
zich internationaal afspeelt. 

 Zorgzaam: Ik woon met mijn gezin hier in Nederland (hs). Natuurlijk weet ik dat er in de 

wereld heel veel ellende is, maar ik zie dat ook in mijn directe omgeving (dil). Het liefst geef 

ik daarom aan een lokaal doel, omdat ik dan het resultaat kan zien (gs). 

 

 Belever: Als ik in het buitenland ben word ik soms geraakt door wat ik daar meemaak. Het 

verschil met wat wij hebben is vaak zo groot en dat voelt onrechtvaardig, dus ben ik snel 

geneigd ben om terplekke een doel te sponsoren (hs). Dit gevoel mis ik vaak bij goede doelen 

die mij om sponsoring vragen (dil). Het zou mooi zijn als goede doelen mij op bekendheid 

met bepaalde plekken in de wereld kunnen aanspreken en ik me daardoor betrokken voel 

(gs).    

 

 Ik ben nog nooit in Afrika geweest (hs). Heel vaak verwijzen goede doelen of sommige 

producten naar een situatie daar waar ik me weinig bij voor kan stellen (dil). Het zou mooi 

zijn als ik het doel waarvoor ik geef herken, zoals bij TOM’s, want niemand kan toch zonder 

schoenen (gs).   
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Welk goed doel je kiest om te steunen kan op veel verschillende 
drijfveren gebaseerd zijn, bijvoorbeeld idealisme of persoonlijke 
ervaring. Sociale druk is echter een element dat iedereen herkent. Een 
buurmeisje of vriend die jou vraagt om een bijdrage is moeilijk te 
weerstaan. 

 De meeste goede doelen gaan echt aan mij voorbij omdat ze me nauwelijks raken en dat is ook 

prima (hs). Maar als iemand die ik heel goed ken me om een donatie vraagt, dan voel ik er veel 

meer bij en zal ik niet snel nee zeggen (dil). Als iemand die ik ken me uitlegt waarom hij of zij 

het doel steunt, ben ik eerder geneigd om ook wat te doneren (gs).  

 

 De meeste goede doelen gaan echt aan mij voorbij omdat ze me nauwelijks raken (hs). Maar 

als er via mijn sportclub of de school van de kinderen een actie wordt opgezet voor een goed 

doel, doe ik altijd mee. Dat hoort erbij vind ik (dil). Het werkt daarom voor mij beter als een 

goed doel me benadert via een groep waarvan ik veel mensen ken (gs). 

 

 Zorgzaam: Familie en vrienden zijn belangrijk voor mij (hs). Zelfs als ik niet echt wat met een 

bepaald doel heb, zwicht ik echt voor een blij gezicht van mijn neefje of nichtje (dil). Het is dus 

fijn om bij je donatie een blij gezicht te zien van iemand die je kent en die je er blij mee maakt 

(gs). 
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Het Rode Kruis is bij iedereen bekend. Over het algemeen is het beeld 
dat mensen hebben van het Rode Kruis positief. Maar wat doet het Rode 
Kruis nou precies? En wat voor soort organisatie is het nou? 

 Het Rode Kruis is een bekende naam voor mij en het gevoel dat ik erbij heb is op zich wel 

positief (hs). Ik weet echter niet precies wat het Rode Kruis doet. En ik heb er een beetje 

een stoffig gevoel bij (dil). Het zou goed zijn als het Rode Kruis de thema’s waar zij zich 

voor inzet weer wat nadrukkelijker communiceert. Zodat ik weer een wat moderner beeld 

heb en me daardoor meer aangesproken voel (gs). 

 

 Als jongere, weet ik niet precies wat het Rode Kruis doet (hs). Ik heb wel het gevoel dat ze 

bij veel dingen aanwezig zijn en dat ik ze in het nieuws vaak zie. Maar niet echt met dingen 

waar ik in mijn dagelijks leven mee bezig ben (dil). Ik denk dat ik me wel wil inzetten, maar 

dan wel binnen een context die mij aanspreekt (gs).   

 

 Bij het Rode Kruis werken volgens mij echte bikkels, die de handen uit de mouwen steken 

in rampgebieden. Maar die EHBO ‘ers die bij de Nijmeegse Vierdaagse blaren staan te 

prikken maken het Rode Kruis ook weer een beetje suf (hs). Mijn beeld van het Rode Kruis 

is dus dubbel: van suf tot heel veel actie (dil.) Het zou mij helpen als het Rode Kruis EHBO 

wat moderner en aansprekender maakt, want ik begrijp wel dat het belangrijk is (gs). 
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Armoede en ongelijkheid, en daardoor kwetsbaarheid, zijn voor veel mensen relevante 
thema’s. Emoties worden hierbij snel geraakt. En het maakt snel voelbaar hoe groot 
het verschil is tussen wat wij zelf hebben versus de situaties die hierbij in beeld 
gebracht worden. Natuurrampen en oorlogen zijn voor mensen in Nederland veelal 
onbekend. De samenhang met bovenstaande thema’s moet soms expliciet worden 
gemaakt. 

 Om eerlijk te zijn heb ik soms niet zoveel begrip voor al die oorlogen. Waarom stoppen mensen 

niet gewoon met vechten en ruzie maken (hs). Natuurlijk begrijp ik dat ‘gewone’ mensen daar de 

dupe van zijn. Maar ik begrijp niet echt wat de impact van dit soort dingen is (dil). Om me in te 

kunnen leven in de mensen daar, zou het mij helpen als ik beter begrijp hoe het leven in een 

oorlog of de impact van een natuurramp werkelijk is (gs). 

 

 Als ik beelden zie van mensen in rampgebieden word ik daar soms akelig van. Eerlijk gezegd sluit 

ik me er daarom ook vaak een beetje van af (hs). Die mensen en die situaties voelen voor mij erg 

‘ver weg’, maar ik begrijp natuurlijk wel dat hulp hard nodig is (dil). Het zou helpen als het Rode 

Kruis de mensen in die rampgebieden en hun ellende wat dichter bij mij weet te brengen. Het 

persoonlijker weet te maken, zodat het ook voor mij voelbaarder wordt (gs). 

 Note: Belevers voelen doorgaans de problematiek van de derde wereld beter aan, zeker als ze wat 

meer (en verder reizen). 
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Het doneren aan goede doelen is deels gebaseerd op routine, 
overtuigingen en tradities, die veelal al in je gezin van vroeger aanwezig 
waren. Emotioneel voelen mensen zich ook vanwege die link met 
vroeger betrokken bij deze doelen. Ze hebben meer ‘credits’. En het 
maakt dat doel al snel ‘betrouwbaarder’.  

 In mijn gezin vroeger gaven we altijd al aan een bepaald doel (hs). Ik weet niet altijd of wat ze 

doen helemaal klopt en of elk aspect daarvan mij raakt, maar de organisatie van dit doel voelt 

‘dichtbij’(dil). Ik zou willen dat dit doel mijn gevoel van toen nog altijd bevestigt en soms die 

herinnering aan vroeger nog eens ophaalt (gs). 

 

 Ik heb mij als kind al ingezet voor dit doel (hs). Ik heb er mooie herinneringen aan, maar weet 

niet altijd precies waar het doel zich nu nog op richt (dil). Ik zou willen dat ik deze ervaring ook 

aan mijn kinderen mee kan geven (gs).    

 

 Zorgzaam: Voor kinderen is het goed om ook te leren om je in te zetten voor mensen die het 

minder hebben of die zich in ellendige situaties bevinden (hs). Ik vind het alleen wel belangrijk 

dat ze zich zelf voor een bepaald doel interesseren en daar vanuit persoonlijke betrokkenheid 

voor kiezen (dil.) Het zou mooi zijn als een goed doel mijn kind weet te raken met onderwerpen 

die voor kinderen herkenbaar zijn. En hen echt betrekt bij de hulp die geboden kan worden (gs). 
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Angst kan een grote drijfveer zijn voor het doneren aan een goed doel. 
Geven omdat je zelf ergens bang voor bent. Of dat je dierbaren iets 
overkomt. Tegelijkertijd willen mensen niet op angst aangesproken 
worden of alleen ‘slecht nieuws’ zien.  

 Ik ben best vaak bang dat mij of mijn dierbaren iets overkomt (hs). Maar steeds vanuit 

negativiteit of ellende aangesproken worden maakt dat ik me helemaal afsluit (dil). Het zou 

mooi zijn als goede doelen me helpen om met die angst om te gaan of die te relativeren (gs). 

 

 Mijn moeder heeft kanker gehad, dus ik weet wat het is  (hs). Ik weet dus heel goed dat er 

echt geld nodig is om verder onderzoek te kunnen doen en kanker te genezen, maar 

tegelijkertijd wil ik niet continu aan dat hopeloze, verdrietige gevoel herinnerd worden (dil). 

Het zou mooi zijn als ik een organisatie die zich inzet tegen kanker kan steunen op een 

hoopvolle manier. Door me te laten ervaren wat er allemaal bereikt wordt of kan worden 

(gs). 

 

 Als ik naar het nieuws kijk realiseer ik me vaak hoe blij we moeten zijn dat we hier in NL 

leven en hoe gezegend ik ben met mijn gelukkige situatie (hs). Ik wil aan de ene kant wel 

helpen, maar ik wil vooral ook genieten van het geluk dat ik ervaar met mijn gezin. Het moet 

niet gaan voelen als ‘boete doen’ (dil). Het zou mooi zijn als een goed doel de balans weet te 

houden tussen het genieten hier en toch helpen elders.  
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Structureel sponsoren is uit de mode. Aan de andere kant willen 
mensen zich wel echt betrokken voelen bij een goed doel, ook voor 
langere tijd. Ze willen zich onderdeel voelen van het goede doel dat ze 
kiezen, echt iets bijdragen en het gevoel hebben dat dat gerespecteerd 
wordt.  

 Structureel sponsoren voelt voor mij niet goed. Ik voel dan nauwelijks betrokkenheid, 

behalve dat ik het elke keer van mijn rekening zie verdwijnen (hs). Toch kies ik goede doelen 

wel heel bewust en wil ik er ook graag onderdeel van uitmaken (dil). Het zou mooi zijn als 

het goede doel waarvoor ik kies een vorm aanbiedt, waardoor ik wel regelmatig betrokken 

wordt en kan bijdragen, maar niet door structureel te doneren (gs).  

 

 Belever: Vroeger was ik van een paar doelen structureel donateur (hs). Maar dat voelt niet 

goed en ook een beetje ‘gemakkelijk’ (dil). Ik wil wel op regelmatige basis bijdragen, maar 

dan in een actieve vorm, waardoor ik het gevoel heb dat ik er meer voor ‘doe’. Dan voel ik 

mij echt betrokken (gs). 

 

 Structureel sponsoren is duur. Ik wil met mijn budget dat commitment niet aangaan (hs). 

Aan de ene kant kost het veel geld, terwijl het toch afstandelijk is (dil). Ik zou willen dat ik 

regelmatig in contact ben met het doel waarvoor ik wil geven, maar dan kleine bedragen kan 

doneren (gs). 
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‘Mooi meegenomen’ is geen goed doel. Een product dat een percentage 
afdraagt aan iets goeds, is in eerste instantie een product dat je graag 
wilt kopen. Met als bijkomend voordeel dat er iets goeds wordt gedaan.  

 Soms heb ik wel een voorkeur voor producten die een bepaald percentage afdragen aan 

iets goeds (hs). Aan de ene kant zie ik het als een commerciële actie, aan de andere kant 

is het natuurlijk mooi meegenomen dat er iets bij een goed doel terecht komt (dil). Het 

is mooi als ik weet dat zo’n actie een echte samenwerking tussen product en doel 

inhoudt. En dat het niet een ‘marketing trucje’ is (gs). 

 

 Sommige producten dragen iets bij aan een goed doel (hs). Maar als dat een percentage 

in geld is voor een algemeen doel, voel je er eigenlijk nauwelijks betrokkenheid bij, 

waardoor ik het product niet sneller zal kopen (dil). Het zou mooi zijn als producten en 

goede doelen me in zo’n samenwerking echt raken met het project waar het percentage 

voor bedoeld is (gs). (vb: Pampers en vaccinatieprogramma) 

 

 Belever: Producten die bijdragen aan een goed doel raken mij soms niet echt, want ik 

ben dan niet bezig met doneren aan een goed doel (hs). Ze noemen het wel, maar het 

voegt niks toe aan wat ik op dat moment koop (dil.) Het zou mooi zijn als goede doelen 

in samenwerking met producten echt iets tastbaars toevoegen waar ik wat aan heb. 

Waardoor ik het product sneller zal kopen (gs). 
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Mensen zijn beschadigd in hun vertrouwen in goede doelen. Strijkstok, 
salarissen, overhead en goederen die verkeerd terecht komen. Het heeft 
hun beeld gekleurd. En toch wil iedereen graag goed doen en zich een 
goed mens voelen.  

• Zorgzame: Ik weet het vaak niet met die goede doelen. Er gaan zulke slechte verhalen rond 

(hs). Maar ondertussen is er op heel veel plekken wel hulp nodig. Ik wil mijn ogen daarvoor 

echt niet sluiten en ik steun dan ook het liefst mensen in mijn directe omgeving (dil). Het zou 

mooi zijn als ik van het steentje dat ik bijdraag direct zie dat het goed terecht komt bij mensen 

in mijn buurt (gs).  

 

• Je hoort veel slechte verhalen over goede doelen en dat veel geld verkeerd terecht komt (hs). 

Zeker bij goede doelen die geld inzamelen voor allerlei ellende aan de andere kant van de 

wereld heb ik soms het gevoel dat mijn geld daar misschien niet terecht komt (dil). Het zou 

mooi zijn als partijen of mensen die ik wel vertrouw en die voor mij dichtbij zijn,  het geld voor 

zulke doelen inzamelen, zodat ik erop vertrouw dat het goed terecht komt (gs). 

 

• Belever: Ik vertrouw de goede doelen echt niet altijd (hs). Maar als ik er zelf ook echt wat aan 

heb, wil ik me nog wel eens over mijn wantrouwen heen zetten (dil.). Dus het werkt voor mij 

wel als goede doelen me iets aanbieden, waar ik in ieder geval zelf van kan genieten. Ook als 

het geld dan niet helemaal goed terecht komt, heb ik er in ieder geval nog wat aan (gs).  
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Bijna iedereen geeft graag spullen. Het is laagdrempelig en concreet. 
Bovendien zijn veel mensen wantrouwend over de manier waarop geld 
in rampgebieden wordt gebruikt. Maar ze willen relatief risicoloos toch 
iets ‘goeds’ doen.  

• Ik begrijp natuurlijk dat er in rampgebieden vaak tekort is aan van alles (hs). Maar toch voelt 

geld geven een beetje omslachtig en ik ben er niet van overtuigd dat het goed terecht komt 

(dil.) Het zou mooi zijn als goede doelen nog vaker uitgaan van spullen die ik toch al in huis 

heb, maar goed kan missen of niet meer gebruik (gs).  

 

• Hoe concreter hoe beter is mijn motto. Ik doneer liever spullen dan geld (hs). Maar niet alles 

dat wij aan spullen kwijt willen kan natuurlijk als zodanig gebruikt worden in rampgebieden 

(dil). Het zou mooi zijn als goede doelen bestaande spullen verkopen of er iets van maken dat 

verkocht kan worden, zodat de opbrengst weer gebruikt kan worden voor hulpverlening (gs). 

 

• Meestal gaan acties van goede doelen over hulp in de vorm van geld (hs). Mijn budget laat 

vaak niet toe dat ik geld geef voor goede doelen, maar eigenlijk wil ik best wat doen voor een 

goed doel dat me raakt (dil). Het zou mooi zijn als goede doelen voor diezelfde acties ook 

constructies verzinnen waarbij ik spullen kan doneren of (bijvoorbeeld in mijn buurt) kan 

inzamelen.  Zodat ik toch het gevoel heb ook een steentje bij te dragen (gs). 

 

 


