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Bestel nu - Jubileum editie Geven in Nederland 2017
Dag van de Filantropie 20 april 2017

 Seminar: filantropie in
onze landelijke
politiek, een verslag

In de jubileumeditie Geven in Nederland 2017 wordt
met gepaste trost teruggekeken op 20 jaar onderzoek
naar de vrijgevigheid van Nederland. In 1997
publiceerden wij voor het eerst schattingen over de
aard en omvang van filantropie in Nederland. Met deze
cijfers werd de filantropische sector in Nederland in zijn
totale omvang zichtbaar gemaakt. Sindsdien hebben
wij het geefgedrag van Nederland elke twee jaar gevolgd. We beschikken
inmiddels over een dataset die een periode van 20 jaar bestrijkt. Een mooie
gelegenheid voor de onderzoekers om eens dieper in de dataset te duiken en de
achtergronden van de lange termijn trends te
schetsen. Hoe is de filantropie in Nederland in de
afgelopen twintig jaar veranderd? Hoe kunnen we
de veranderingen in het geefgedrag verklaren? In
welke groepen doen deze trends zich het sterkst
voor? En welke groepen maken de filantropie
veerkrachtig?

Agenda
 30 mei 2017
Symposium Filantropie
3.0
 29 augustus 2017
Start cursus Financieel
management bij
filantropische
organisaties
 26 september 2017
Start cursus Evalueren
in de filantropische
sector
 3 oktober 2017
Masterclass Filantropie
 31 oktober 2017
Start cursus
management &
marketing van
maatschappelijke
organisaties

In de speciale jubileumspecial wordt antwoord gegeven op deze vragen.
Daarnaast besteedt Geven in Nederland 2017 natuurlijk aandacht aan de meest
recente cijfers.
De jubileumeditie Geven in Nederland 2017 wordt uitgegeven door Lenthe
Publishers, en werd op de Dag van de Filantropie op 20 april 2017 gepresenteerd.
DDB-hoofdredacteur Charles Groenhuijsen leidde een talkshow waarin niet
alleen werd terug- maar ook nadrukkelijk werd vooruitgekeken: hoe ziet gevend
Nederland er in 2037 uit? Behalve de onderzoekers van de VU kwamen ook
andere deskundigen en columnisten aan het woord.
Bestel de Jubilieum editie van Geven in Nederland 2017 hier.

 13 - 14 juni 2017
ERNOP Conferentie
Kopenhagen
 10 - 13 juli 2018
ISTR conferentie
Amsterdam

Filantropie in onze landelijke politiek!
Terugblik op het seminar Filantropie en Politiek op 7 maart 2017
De verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen leken blind voor
het particulier initiatief, constateerde prof. Theo Schuyt in NRC Handelsblad op
23 november 2016. Hoe kan dat? En hoe kunnen we de politieke ogen openen
voor de rol van vrijwilligerswerk en filantropische instellingen in het bevorderen
van maatschappelijke verbondenheid?
Reden genoeg voor het Centrum voor Filantropische Studies om een seminar
over filantropie in onze landelijke politiek te organiseren. We nodigden
verschillende politieke partijen uit, vonden toegewijde wetenschappers, en
ondertussen stroomden de aanmeldingen, grotendeels professionals uit de
sector filantropie, binnen. Op 7 maart 2017 kwamen deze groepen bij elkaar, en
gingen zij met elkaar in gesprek. Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier.
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In 2017 biedt het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit
Amsterdam weer verschillende cursussen aan voor professionals in de
filantropische sector. Na het volgen van de cursussen bent u in staat kritisch te
reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. Daarnaast bieden de
cursussen handvatten voor de praktijk en toegang tot een uitgebreid netwerk
van wetenschappers en professionals in de filantropische sector.
Van start gaan:




29 augustus: Financieel management bij filantropische organisaties
26 september: Evalueren in de filantropische sector
31 oktober: Management en marketing van maatschappelijke organisaties

Kijk voor meer informatie naar onze website.
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