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Inleiding 
 
De eerste jaren na de oprichting van de stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen 
zijn gebruikt om te komen tot een gedegen strategie die aansluit op de missie. Per jaar 
zijn duidelijke doelstellingen nagestreefd, wat er toe heeft geleid dat er heden ten dagen 
een kwalitatief goede database staat die wordt beheerd door een kleine maar gedegen 
organisatie. Drie vooraanstaande partijen maken gebruik van de CIGD database, twee 
hiervan ontsluiten de goede doeleninformatie voor het Nederlandse publiek.  
Nu de strategie om tot grotere transparantie te komen zich grotendeels bewezen heeft 
en de hiervoor benodigde techniek is ontwikkeld, zal het CIGD zich de komende jaren 
focussen op toename van het gebruik van de goede doelendatabase. Dit is noodzakelijk 
voor het bereiken van financiële stabiliteit van het CIGD. 
 
Vandaag de dag staan er meer dan 5.000 goede doelen geregistreerd in één database en 
is deze informatie voor een ieder bereikbaar via de online Goede Doelen Monitor op twee 
veelbezochte websites: Trouw.nl en Independer.nl. Van een deel van deze 5.000 goede 
doelenorganisaties is, behalve van wat zij doen, inzichtelijk hoe goed zij het doen. Met 
andere woorden: wat de kans op een grote positieve maatschappelijke prestatie is. 
Kortom, de eerste stappen richting een transparantere goede doelensector zijn gezet en 
het CIGD zal zich de komende jaren focussen op grotere bekendheid en hogere kwaliteit 
van de goede doelendatabase. 
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2 De missie van het CIGD 
 
Ten tijde van de oprichting van het CIGD eind 2006, was transparantie een actueel en 
veelbesproken onderwerp. Goede doelen zouden meer verantwoording moeten afleggen 
aan hun donateurs. Nu wordt in de sector meer nadruk gelegd op impactmeting: goede 
doelen moeten de effecten van hun inspanningen evalueren. Dit sluit ook aan op de visie 
van het CIGD dat wanneer goede doelen transparant zijn en publiekelijk verantwoording 
afleggen, zij naar hun eigen functioneren kijken en dit zonodig bijstellen. Uiteindelijk zal 
dit de kwaliteit van de sector ten goede komen. 
 
Dagelijks werkt het CIGD aan haar missie: zij wil als objectieve en onafhankelijke partij 
zonder winstoogmerk een bijdrage leveren aan meer transparantie in de goede 
doelensector. 
 
Kernwaarden van het CIGD blijven: 
• Transparantie 

Het CIGD heeft een voorbeeldfunctie en de stichting moet derhalve zelf transparant 
zijn in haar beslissingen en activiteiten. 

• Onafhankelijkheid 
Alleen indien het CIGD, dus ook haar bestuursleden en de projectmanager, 
onafhankelijk is van goede doelenorganisaties en de gebruikers van haar data, wordt 
daadwerkelijk transparantie bevorderd. 

• Gratis voor goede doelen 
Het CIGD wil, mede vanwege haar onafhankelijkheid, geen bijdrage vragen van 
goede doelen. Goede doelen dragen bij aan transparantie door de inspanning die zij 
leveren door het invoeren van hun organisatiegegevens. 

• Geen winstoogmerk 
Het CIGD is een ideeële organisatie met het principe dat gebruikers van de goede 
doelen informatie de kosten dragen, dus hoe meer gebruikers, des te voordeliger het 
voor eenieder is. 
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3 De huidige situatie 
 
De inspanning van de eerste vier jaar hebben er toe geleid dat er een goede basis voor 
een betrouwbare database is gelegd en het CIGD een redelijk stevige positie in de sector 
heeft verworven. Hieronder wordt meer gedetailleerd beschreven wat inmiddels is 
bereikt. 
 
3.1 De goede doelendatabase 

De CIGD goede doelendatabase bevat informatie van 5.100 goede doelenorganisaties. 
Van alle organisaties zijn de algemene gegevens bekend. Van ruim 500 instellingen ook 
gegevens over de prestaties (27 criteria die de kans op een grote maatschappelijke 
prestatie weergeven). Dit zijn grotendeels goede doelen binnen het thema 
gezondheidszorg omdat deze groep onder een pilot, die het CIGD in samenwerking met 
het ECSP uitvoerde, viel. Het aantal velden in de database is compleet, met uitzondering 
van meer gedetailleerde financiële informatie. De kwaliteit van de database vraagt nog 
aandacht, omdat veel goede doelen de vragenlijst nog niet compleet hebben ingevuld. 
Er zijn sinds begin 2010 800 donateurwaarderingen binnengekomen, waarvan er 650 zijn 
goedgekeurd en doorgeplaatst naar de Goede Doelen Monitor. 
 
3.2 De gebruikers 

Het CIGD heeft licenties met Independer.nl en Trouw. Beide de partijen hebben de Goede 
Doelen Monitor op hun website geplaatst en maken hiervoor gebruik van realtime 
informatie vanuit de CIGD database. Independer.nl is een betalende gebruiker. Met 
Trouw is afgesproken dat zij publiciteit genereert, onder andere door een jaarlijkse top 
50 of 100 van goede doelen op te stellen. De Goede Doelen Monitor heeft jaarlijks zo’n 
125.000 unieke bezoekers. 
 
Een derde gebruiker is het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Zij gebruikt 
de database voor analyses van (een gedeelte van) de sector. 
 
Met ingang van 2011 zijn er samenwerkingsplannen van het CIGD en de stichting 
Nationale Goede Doelen Test (NGDT), waarbij NGDT voor haar website 
www.goededoelentest.nl tegen betaling gebruik gaat maken van informatie vanuit de 
CIGD database. Er zijn contacten met potentiële gebruikers (banken, 
(pensioen)verzekeraars, media) maar een concrete ingang voor samenwerking is nog 
niet gevonden. 
 
3.3 Financiële situatie 

Met enkel Independer.nl als betalende gebruiker is er geen stabiele financiële situatie. 
Het kapitaal vanuit de leningen is voldoende voor een continuïteit van nog anderhalf jaar. 
Vanwege de huidige positie van het CIGD is de verwachting dat het gemakkelijker wordt 
betalende gebruikers te vinden, dan wel andere financieringsvormen te verkrijgen. 
 
3.4 Rol in de sector 

Het CIGD wordt vanuit de overheid en de sector inmiddels erkend als zijnde de enige 
echte onafhankelijke partij met een goede doelendatabase. Het CIGD zou dus heel goed 
een rol kunnen spelen bij een betere verantwoording door goede doelen. Het SBF 
(Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft toegezegd om samen met het 
CIGD de haalbaarheid van een gezamenlijke ‘Databank Filantropie’ te onderzoeken. Een 
eerste stap hierin is het in samenwerking met het SBF opstellen van een 
ondernemingsplan voor een centrale Nederlandse database.  
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4 Beschrijving van de omgeving in 2010 
 
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven sinds de oprichting van 
het CIGD. Ook geeft dit hoofdstuk een overzicht van de bestaande databases. 
 
4.1 Goede doelensector 

De goede doelensector is ondoorzichtig en complex. Hieronder volgt een beknopte 
beschrijving van de spelers en de belangrijkste ontwikkelingen. 
 
4.1.1 Filantropische instellingen 

Er zijn in Nederland bijna 30.000 stichtingen en verenigingen die als Algemeen Nut 
Beogende Instelling zijn geregistreerd bij de Belastingdienst. Analyses van het CIGD 
wijzen uit dat ca. 9.000 organisaties hiervan vallen binnen de definitie van goede 
doelenorganisatie. De overige ANBI’s zijn vermogensfondsen, kerken, medische en 
onderwijsinstellingen etc. Het Fondsenboek bevat informatie over ongeveer 700 
vermogensfondsen. Hoeveel vermogensfondsen er zijn in Nederland, is niet bekend. 
 
4.1.2 Marktpartijen 

De goede doelensector kent vele brancheorganisaties en keurmerkverstrekkers. Hierbij 
een overzicht: 
 
Brancheorganisaties: 

• VFI (Brancheorganisatie van Goede doelen): 124 instellingen, allen met het CBF-
Keur 

• IF (Instituut Fondsenwerving): fusie van NGF en ISF met een onbekend aantal 
fondsenwervende instellingen als lid 

• Partos: 101 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 
• FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland): 289 vermogensfondsen 
• CIO-K (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) 
• Partin (Brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven): 65 leden 

 
Keurmerkverstrekkers: 

• CBF: 282 met CBF-Keur, 65 met CBF-Certificaat, 10 met Verklaring van geen 
Bezwaar, daarnaast een Register met 1257 instellingen. 

• Keurmerk Goede Doelen (KGD): 14 keurmerkhouders 
• Keurmerk Goed Besteed (KGB): 35 keurmerkhouders 

 
De goede doelenorganisaties die verbonden zijn aan brancheorganisaties of 
keurmerkverstrekkers, vertegenwoordigen in aantal een klein deel van de totale 
filantropische sector. Qua inkomsten echter 80%. 
 
4.1.3 Regulering 

Vanuit de overheid is er geen regulering van de goede doelensector. Met het nieuwe 
kabinet lijkt hier enigszins verandering in te komen. Ook is er belangstellingen vanuit de 
Tweede Kamer voor het onderwerp verantwoording van goede doelen door een verplichte 
registratie en publiekelijke verantwoording. Met de ANBI-regeling van de Belastingdienst 
is geprobeerd het toezicht te verscherpen, maar dit blijkt niet toereikend. Er is enkel 
publicatie van naam en woonplaats van instellingen die heel eenvoudig de ANBI-status 
verkrijgen, maar er wordt slechts op heel beperkte schaal gecontroleerd of zij ook 
daadwerkelijk aan de vereiste criteria voldoen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving 
controleert voornamelijk grotere goede doelen. Deze controle richt zich op de 
organisatie, werving en beheer van gelden. Naar de besteding van middelen wordt 
nauwelijks gekeken. Het Keurmerk Goede Doelen kijkt wel naar de prestaties. 
Brancheorganisatie als het VFI en IF hebben gedragscodes en richtlijnen voor goede 
doelen opgesteld ten gunste van de kwaliteit en het publieksvertrouwen. 
Het ontbreekt aan een partij die op grote schaal en op de juiste wijze toezicht houdt. 
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4.1.4 Fondsenwerving 

Het Geven in Nederland onderzoek wijst uit dat de totale giften rond de 4,3 miljard euro 
liggen. De wijze van fondsenwerving verandert. De collectebus is op zijn retour vanwege 
minder collectanten en het feit dat mensen steeds minder hoge bedragen in de 
collectebus deponeren. Daarnaast legt het Bel-me-niet Register telemarketingactiviteiten 
van goede doelen aan banden en heeft het publieksvertrouwen een dieptepunt bereikt. 
Discussies in de media over de hoogte van directiesalarissen dragen hier aan bij. 
De subsidies voor kunst & cultuur zijn teruggeschroefd en steun van ontwikkelingshulp 
vanuit de regering neemt sterk af. 
Minder subsidie en donaties leiden tot een verschuiving in fondsenwerving: meer 
mecenas (vermogende particulieren) en andere financieringsconstructies. 
 
4.2 Databases 

Er bestaan in Nederland meerdere databases van en over de filantropische sector. De 
SBF heeft een overzicht opgesteld en deze getoetst op meerdere elementen. Deze 
tabellen en toelichting volgen hierna. 
 

4.2.1 Overzicht bestaande databases 

In de onderstaande tabel, zijn de belangrijkste al bestaande databases over 
filantropische instellingen opgenomen. 

 
Tabel 1 – overzicht databases 
Database Korte beschrijving 

Algemeen  
Handelsregister KvK Algemeen - wettelijke registratie van gegevens verenigingen en stichtingen. 

Data - gratis contactinfo; overige informatie tegen betaling.  
Betrouwbaarheid - vaak niet actueel. 

Sectoraal  

ANBI-lijst Belastingdienst Algemeen - gratis gegevens van alle ANBI’s. 
Data - alleen naam en vestigingsplaats, overige info geheim. 
Betrouwbaarheid - wordt gecontroleerd. ANBI’s geven zelf mutaties door. 

CBF - database Algemeen - gratis onafhankelijke info aan publiek, overheden en instellingen. 
Data - contactinfo, doelstelling, financiën, jaarverslag, jaarrekening, cijferanalyse.  
Betrouwbaarheid - wordt jaarlijks bijgehouden en gecontroleerd. 

VFI - Goededoelen.nl Algemeen - gratis info voor publiek en notariaat. Portalfunctie voor leden. 
Data - contactinfo/algemene info van ± 120 VFI-leden. Doorklikken voor meer info.  
Betrouwbaarheid - jaarlijks bijgehouden en gecontroleerd. 

CIGD – 
Goededoelenmonitor.nl 

Algemeen - gratis info om 5.000 goede doelenorganisaties te kunnen vergelijken.  
Data - doelstelling, verantwoording, financieel, organisatie, prestaties. 
Betrouwbaarheid - niet altijd actueel, soms incompleet. 

FIN - Fondsenboek/-disk Algemeen - betaald boek en disk over 700 fondsen t.b.v. fondsenwervers. 
Data - contactinfo en algemene info. 
Betrouwbaarheid - jaarlijks vernieuwd. 

PSFI - Fondsen.org Algemeen - gratis info en portalfunctie voor algemeen publiek. On-line doneren. 
Data - algemene info en doorklikmogelijkheid. 
Betrouwbaarheid - actueel? 

Partos informatieloket Algemeen - gratis info over de 101 leden van Partos. 
Data - financiën, organisatie, medewerkers, etc. 
Betrouwbaarheid - actueel. 

Partos - Linkis.nl Algemeen - gratis hulp bij subsidieaanvragen voor kleinschalige initiatieven. 
Data - info over kleinschalige ontwikkelingsprojecten. 
Betrouwbaarheid - actueel. 

SNGDT-Goededoelentest.nl Algemeen - gratis hulp aan publiek bij donatiekeuze, maximalisatie effectiviteit. 
Data - contactinfo en algemene info over circa 350 goede doelen. 
Betrouwbaarheid - aanlevering door doelen zelf. 

Stichting Geef Gratis 
 

Algemeen - circa 12 gratis websites voor het vinden van een passend goed doel. 
Data - contactinfo, doorklikken, on-line doneren. 
Betrouwbaarheid - niet actueel of gecontroleerd. 

Helphelpen.nl Algemeen - gratis publieksportal van Vakblad Fondsenwerving. 
Data - contactinfo van circa 17.000 instellingen. 
Betrouwbaarheid - aanlevering door doelen zelf. Info verouderd. 

Legenda  
CBF - Centraal Bureau Fondsenwerving; CIGD - Centraal Informatiepunt Goede Doelen. 
FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland; KvK - Kamer van Koophandel. 
Partos - Branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in Nederland. 
PSFI - Platform Samenwerkende Fondsen op Internet; SNGDT - Stichting Nationale Goede Doelen Test. 
VFI - Brancheorganisatie van goede doelen (VFI). 
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Naast bovengenoemde initiatieven zijn er nog portals/websites die iets aanvullends met 
goede doelen doen en hiertoe een overzicht van goede doelenorganisaties geven. Een 
voorbeeld hiervan is YouBeDo.com, waar kopers van boeken via deze website 10% van 
het aankoopbedrag aan een goede doel mogen schenken. Voor dit soort portals/websites 
geldt dat zij weinig budget hebben. 
 

In tabel 2 worden de hiervoor weergegeven databases getoetst aan de elementen 
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, functionaliteit; kwaliteit en 
kwantiteit. 

 
 Tabel 2 – toetsing aan ambitie 
Database Onafhankelijk Betrouwbaar Toegankelijk Functioneel Kwaliteit Kwantiteit 

Algemeen       

Handelsregister KvK + -/+ -/+ -/+  + 
Sectoraal       
ANBI-lijst 
Belastingdienst 

+ 
+ - + - + 

www.cbf.nl + + + + +/- - 
Goededoelen.nl - + - +  - 

CIGD 
Goededoelenmonitor.nl 

+ 
-/+ + + + + 

Fondsenboek/disk - + - +  + 
Fondsen.org - + - +  - 
Partos informatieloket - - - -  - 
Linkis.nl - - - -  - 

Goededoelentest.nl - - + +  - 
Stichting GeefGratis - - -/+ -  - 
Helphelpen.nl - - + +  - 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het CIGD over het geheel het beste uit de bus komt. 
 
4.2.2. Centrale Databank Filantropie 

Om de wildgroei aan databases een halt toe te roepen en voor het vergroten van de 
efficiëntie, wordt in de filantropische sector al jaren gesproken over een centrale 
database. Dit staat ook als thema op de Agenda Filantropie 2010. Het SBF heeft dit 
thema opgepakt en het CIGD benaderd om de haalbaarheid om hierin gezamenlijk op te 
trekken te onderzoeken. 
 

4.3 Conclusie omgeving 

Er is behoefte aan meer inzicht in de goede doelensector en verantwoording van goede 
doelen en een database is hier het aangewezen instrument voor. Dit wordt ook erkend 
door de overheid, evenals het feit dat het CIGD de enige echt onafhankelijke partij is met 
een goede doelendatabase. Het ligt dan ook ten tijden van dit schrijven in de lijn der 
verwachting dat het CIGD de basis gaat vormen voor de Nederlandse centrale Databank 
Filantropie. 
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5 Keuzes en accenten voor de komende jaren 
 
Nu de database als product een stevige basis heeft, zal het beleid de komende jaren 
gericht zijn op de bekendheid en financiële stabiliteit van het CIGD. De nadruk komt te 
liggen op marketingactiviteiten gericht op toename in het gebruik van de database door 
diverse partijen en door de goede doelen zelf. 
In 2011 moet duidelijk zijn of het huidige businessmodel haalbaar is. Zo niet, wordt de 
strategie aangepast en wordt naar andere financieringsmogelijkheden gekeken. 
 
Essentieel blijft de betrouwbaarheid van de database. Dit zal ook de komende jaren 
continu aandacht krijgen. 
 
5.1. Doelstellingen lange termijn 

Bovenstaande vertaalt zich in de volgende doelstellingen voor de periode 2011-2013: 
 
• De database bevat minimaal informatie van 6.000 goede doelenorganisaties en 750 

vermogensfondsen (kwantiteit). 
• Van deze informatie is 98% van de algemene informatie gevuld, 50% van de goede 

doelenorganisaties heeft de PPS vragen beantwoord, 50% van de goede 
doelenorganisaties heeft de financiële gegevens aangeleverd en de database bevat 
minimaal 10.000 donateurmeningen (kwaliteit). 

• De controleerbare informatie is na elke wijziging eenmaal gecontroleerd. Op niet 
direct door het CIGD te controleren informatie zijn cross-checks uitgevoerd en 
steekproeven gehouden (betrouwbaarheid). 

• De goede doeleninformatie is voor een ieder toegankelijk via de Goede Doelen 
Monitor (eventueel in tailormade uitvoering) op minimaal vier websites van grote 
nationale partijen. 

• Het saldo van de liquide middelen van het CIGD is voldoende voor een continuïteit 
van minimaal drie jaar (bekendheid en financiële stabiliteit). 

 
 

6 De CIGD activiteiten 2011-2013 
 
Samengevat ligt de focus de komende jaren op: 
 
• de kwaliteit van de database 
• de bekendheid van het CIGD 
• de financiële stabiliteit van het CIGD 
 
Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. 
 
6.1 Activiteiten gericht op de kwaliteit van de database 

Het succes van het CIGD valt of staat met de kwaliteit van de goede doeleninformatie. Is 
deze goed, kan het CIGD analyses maken, naar buiten treden en is het gemakkelijker 
licentiehouders aan zich te binden. We spreken over kwaliteit in termen van de juiste 
informatie en goede vulling van de velden. 
 
6.1.1 Juiste informatie 

Het CIGD zal zich blijven afvragen of zij de juiste informatie uitvraagt om werkelijk 
transparantie te bevorderen. Met de 27 criteria die inzicht geven in de kans op een grote 
maatschappelijke prestatie, is het CIGD in staat niet alleen in kaart te brengen wie de 
goede doelen zijn en wat zij doen, maar vooral ook hoe zij het doen. Het is interessant te 
onderzoeken of de prestatievoorspelling klopt met impactmetingen achteraf. Wat nog 
toegevoegd moet worden om werkelijk een centrale database te kunnen zijn en alle 
belangrijke partijen te kunnen bedienen, is meer gedetailleerde financiële informatie. 
 
6.1.2 Draagvlak bij goede doelen 

Omdat het CIGD werkt met een self-reporting systeem en er (nog) geen verplichting is 
vanuit de overheid, is medewerking vanuit goede doelen (en in een later stadium vanuit 
vermogenfondsen) essentieel. Zij moeten het belang zien van het actueel en compleet 
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houden van hun organisatiegegevens. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt actieve 
benadering vanuit het CIGD. Bereikbaarheid van goede doelen is hierbij onontbeerlijk. 
Het is zaak voortdurend te beschikken over juiste emailadressen van de juiste 
contactpersonen. Inactieve goed doelen moeten vanwege de OPT IN in wetgeving actief 
toestemming geven voor ontvangst van mailings en nieuwsbrieven en het is zaak deze 
toestemming van zoveel mogelijk contactpersonen te hebben. Voor meer draagvlak 
wordt gefocust op contact met beslissers binnen goede doelenorganisaties. Bij grotere 
instellingen is dit de directie, bij kleineren een bestuurslid. 
Vanwege het grote aantal organisaties in de database, wordt bovenstaande clustergewijs 
(bijv. per hoofdcategorie) opgepakt. 
 
6.2 Activiteiten gericht op de bekendheid van het CIGD 

Activiteiten gericht op de bekendheid van het CIGD richten zich op het Nederlandse 
publiek, de overheid, (potentiële) licentiehouders en de goede doelen (en 
vermogensfondsen) zelf. 
 
Op de korte termijn ligt de focus op potentiële licentiehouders en het publiek, waartoe de 
volgende activiteiten worden in gezet: 
 
• Het grootschalig benaderen van potentiële gebruikers van de database. 
• Persoonlijk benaderen van de belangrijkste potentiële gebruikers (account 

management). 
• Het opstarten van discussies en insturen van opiniestukken. 
• Uitsturen nieuwsberichten naar aanleiding van database analyses. 
• Implementeren nieuwe marketingconcepten (tevens middel om gebruikers te binden). 

Deze concepten worden nader uitgewerkt in projectplannen. 
• De inzet van social media om het publiek aan te sporen gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de Goede Doelen Monitor biedt (zoeken, doneren, beoordelen). 
 
Richting goede doelenorganisaties gaat het CIGD door met hetgeen zij al had opgestart: 
• Periodiek uitsturen digitale CIGD nieuwsbrief naar goede doelenorganisaties. 
• Werken aan ‘klantenbinding’ met goede doelen door diverse contactmomenten met 

relevante onderwerpen. 
• Wanneer het CIGD iets kan bijdragen, neemt zij deel aan evenementen in de sector 

(KPA dag Wilde Ganzen, Civil Society, Seminars ECSP en Greenwish, etc.) 
 
6.3 Activiteiten gericht op de financiële stabiliteit van het CIGD 

Het CIGD gaat er in haar businessmodel vanuit dat wanneer de kwaliteit goed en de 
bekendheid van de database groot is, het eenvoudiger is om betalende gebruikers aan 
zich te binden. Behalve naar gebruikers van de realtime data, wordt actief gezocht naar 
partijen aan wie het CIGD eenmalige datalevering of specifieke analyses kan bieden, bijv. 
vermogensfondsen, onderzoekbureau’s en media. De hieruit voortkomende inkomsten 
zijn in principe eenmalig, alhoewel niet uit te sluiten is dat bij tevredenheid periodiek 
gebruik wordt gemaakt van deze dienst. Voor de verdere uitwerking van het 
inkomstenmodel, zie bijlage I Tarieven datagebruik. 
 
Mocht in de zomer van 2011 blijken dat het huidige businessmodel geen kans van slagen 
heeft om financiële stabiliteit van het CIGD te waarbogen, wordt naar 
andere/aanvullende financieringsmogelijkheden gezocht. Hieronder komen diverse 
vormen waaraan gedacht wordt aan bod. 
 
a. Sponsoring 
Het CIGD zoekt sponsors die het CIGD vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen 
steunen, maar zelf geen gebruik maken van de data. Hierbij wordt gedacht aan 
commerciële dienstverleners in de goede doelensector. Voor een vast jaarlijks 
sponsorbedrag krijgen zij pakket. Bijvoorbeeld een banner bestaande uit bedrijfslogo met 
evt. een kleine reclametoevoeging op Goede Doelen Monitor en de CIGD website met de 
vermelding dat deze partijen het initiatief een warm hart toedragen. Op de CIGD website 
kan hier een uitleg aan worden toegevoegd. De sponsorpakketten en daaraan 
gekoppelde realistische bijdragen worden nader uitgewerkt in een sponsorplan. 
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b. Ondersteuning van een particulier vermogende/vermogenfonds 
Het past in de trend binnen de filantropische sector om financiering onder mecenassen of 
vanuit vermogensfondsente zoeken. Verre van ideaal is een extra lening, gezien de 
oplopende interestkosten op de winst & verliesrekening van het CIGD. Mocht het nodig 
zijn extra financiering te regelen, moet het nastreven van een gift overwogen worden. 
 
6.4 Concrete activiteiten 2011 

Vertaald naar de korte termijn staan voor 2011 de volgende nieuwe activiteiten gepland: 
 
• Het in samenwerking met het SBF opstellen van het ondernemingsplan Databank 

Filantropie en de voorbereiding op de nieuwe situatie. 
• Opzet presentatie en mailing voor potentiële gebruikers goede doelendatabase. 
• Accountmanagement: het gericht en persoonlijk benaderen van de belangrijkste 

potentiële gebruikers (onderscheid naar realtime, periodiek en eenmalig gebruik). 
• Het inzetten van social media voor het verwezenlijken van het volgende: bekendheid 

Goede Doelen Monitor, verzamelen beoordelingen, stimuleren online donaties, 
discussies binnen de goede doelensector opstarten (reactie op beoordelingen 
discussiegroepen), bevindingen uit CIGD analyses delen met de sector. 

• Concept “Transparantiesymbool”: bij het voldoen aan door het CIGD bepaalde criteria 
mogen goede doelen een daarvoor te ontwikkelen symbool plaatsen op hun website, 
drukwerk etc. Dit symbool wordt ook toegevoegd aan de Goede Doelen Monitor en de 
betreffende organisaties krijgen een eigen pagina op de CIGD site. 

• Ontwikkeling nieuwe concepten bij interesse van een bestaande of nieuwe gebruikers 
van de CIGD data. Er liggen twee concepten op de plank die verder uitgewerkt 
kunnen worden: 
1. “TICS”: een concept dat donaties via de Goede Doelen Monitor stimuleert. Een 
gebruiker koopt ‘tics’ met unieke nummers met een bepaalde waarde. Deze tics 
kunnen worden omgezet in donaties aan goede doelen via de monitor. 
2. “Vrijwilligerstest”: een variant op de Goede Doelen Monitor waarbij vrijwilligers een 
korte online test doen waaruit een profiel naar voren komt en daarbij passende goede 
doelen die vrijwilligers zoeken. 

• Verbetering Goede Doelen Monitor: implementatie social media, beeldmateriaal per 
goed doel, de mogelijkheid een waarschuwingteken te plaatsen en om te reageren op 
gegeven beoordelingen. 

• Stimulering gebruik Goede Doelen Monitor, voornamelijk wat betreft beoordelingen 
en donaties. 

• Publicaties van analyses vanuit de database, zoveel mogelijk via landelijke media. 
• Het opstellen van opiniestukken. 
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7 Organisatieontwikkeling 
 
Dit hoofdstuk schetst de functies en taken die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling 
van het CIGD. 
 
7.1 Besturen, commissies en besluitvorming 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en houdt toezicht op 
de voortgang daarvan. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de financiering en 
het gebruik van de database. Zij komt eenmaal in de zes weken bijeen en tijdens deze 
vergaderingen vindt besluitvorming van beleidsmatige aangelegenheden plaats. 
 
De besluitvorming van overige, meer bedrijfsmatige zaken, ligt bij het management. 
Hierbij wordt overleg gepleegd met het bestuur in geval van het grote 
samenwerkingsovereenkomsten betreft of ingrijpende investeringen, 
budgetoverschrijding etc. 
 
Aangezien controle op de data steeds belangrijker wordt, wordt onderzocht of het zinvol 
is een validatiecommissie op te stellen. 
 

7.2 Interne organisatie 

Voor het doorontwikkelen en beheren van de CIGD database onderscheiden we de 
volgende functies en taken. 
 
Management (0,6 fte) 
• Leiding geven 

- Het geven van leiding aan het operationele beheer. 
- Het doorontwikkelen van de database. 
- Het verkopen van de data aan gebruikers. 
- Het realiseren van een sluitende begroting. 
- Marketingcommunicatie activiteiten. 

 
Database en website beheer (1,0 – 1,6 fte) 
• Autorisatie 

- Het verlenen van toestemming voor opname in de database. 
• Kwaliteitscontrole 

- Verbeteren kwaliteit ingevulde velden per organisatie (zelf invullen algemene 
informatie, inlezen data derden, organisaties stimuleren informatie aan te leveren). 

- Het aan de hand van controleprotocollen en risicoprofielen controleren van de 
ingevoerde en in te voeren data. 

- Het jaarlijks aanschrijven van alle instellingen om hun data te doen actualiseren. 
- Het signaleren (en vervolgens aanmanen) dat bepaalde instellingen sinds enige tijd 
hun data niet meer hebben gewijzigd. 

• Populatiebeheer 
- Het muteren van door de instellingen aangeleverde data, bijvoorbeeld wanneer 
instellingen worden opgeheven of een keurmerk verkrijgen. 

- Uitbreiden aantal goede doelen en vermogenfondsen in database (zelf zoeken via 
screening van de ANBI lijst, ledenlijsten belangenorganisaties) 

• Helpdesk 
- Het beantwoorden van vragen van gebruikers. 

• Systeem-/webbeheer 
- Het genereren van (fout)rapportages, het onderhouden van contacten met de 
softwareleverancier. 

- Het onderhouden en vernieuwen van de website van de stichting CIGD. 
- Het onderhouden en zonodig verbeteren van de Goede Doelen Monitor. 

• Algemeen 
- Handleiding protocollen en procedures bijhouden. 

• Reclame op de websites 
- Het, in overleg met sponsors, plaatsen van banners en andere reclame-uitingen op 
de websites. 
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Een aantal van deze taken worden nu nog door de projectmanager opgepakt. Het is de 
bedoeling per 2013 een extra kracht aan te trekken die verantwoordelijk is voor 
systeem-/webbeheer, de nieuwsbrief en banners op websites. 
 
Vanaf 2011 wordt een proef gestart met de werving van vrijwilligers via 
vrijwilligersdatabanken. Vrijwilligers kunnen standaard werkzaamheden als datacontrole 
en opschoonactiviteiten uitvoeren. Vooralsnog gaan we er in de begroting vanuit dat het 
nodig is de vaste capaciteit uit te breiden. 
 
Activiteiten waarvoor specifieke kennis is vereist, vooral in verband met de beveiliging 
van de database, worden uitbesteed: 
 
Externe IT-er: 
- Systeemonderhoud, waaronder het bewaken van de veiligheid van de database en 

doorvoeren verbeteringen/oplossen foutmeldingen. 
- Het importeren van bulkdata van andere databases. 
- Matchen van gegevens van diverse databronnen. 
 
Business Intelligence medewerker Independer.nl: 
- Het exporteren van bulkdata, bijvoorbeeld ‘query’s’ voor wetenschappers en 

bedrijven. 
- Het genereren van statistieken (marketing clicks voor management en beheer). 
- Aanmaken verzendbestanden voor grote mailings en nieuwsbrieven. 
- Verzending mailings en nieuwsbrieven en terugkoppeling ontvangst- en 

leesgegevens. 
 
Independer.nl faciliteert het CIGD belangeloos in het volgende: 
- Financiële administratie 
- Loonadministratie 
- Huisvesting 
- ICT en telefonie 
- Basis kantoorbenodigdheden. 
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8 Begroting en toelichting 
 
Hieronder worden de verwachte kosten en baten van de database in beeld gebracht. 
 
8.1 Kosten 

 
Personeel 
Personeelskosten vormt de grootste kostenpost. Voor het berekenen hiervan is gebruik 
gemaakt van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (2008–2011). 
 
Voor de manager (0,6 fte) is uitgegaan van een schaal 12 functie met een gemiddeld 
bruto jaarsalaris van € 45.360 exclusief en € 56.700 inclusief werkgeverslasten. 
Uitgaande van 0,6 fte levert dit een jaarlijkse kostenpost op van € 34.000 (inclusief 
werkgeversdeel).  
Voor de medewerker (0,6 fte) databeheer/webbeheer/helpdesk is uitgegaan van een 
schaal 5 functie met een gemiddeld bruto jaarsalaris van € 25.700 exclusief en € 32.000 
inclusief werkgeversdeel. Op parttimebasis komt dit op € 19.200 inclusief. 
 
Diverse werkzaamheden worden toebedeeld aan oproepkrachten à €12,00 per uur, 
gemiddeld 16 uur per week (46 werkweken). De jaarlijkse kosten komen op € 9.500 
inclusief vakantiegeld. 
 
Vanaf 2013 komt er databasewerknemer bij (1,0 fte) die inhoudelijk, qua IT en 
communicatie, iets zwaarder is en in salarisschaal 7 valt. Bruto jaarsalaris € 31.100 wat 
inclusief werkgeversdeel komt op € 38.900 op basis van 40 uur. Hierdoor nemen de 
jaarlijkse personeelskosten toe met € 29.400 inclusief het werkgeversdeel, aangezien de 
werkzaamheden en bijbehorende kosten van oproepkrachten wegvallen. 
 
De bruto personeelskosten van vaste medewerkers nemen jaarlijks met (circa) 3% toe 
vanwege inflatie en loonsverhogingen. 
 
Tot slot zijn er jaarlijks nog algemene personeelskosten. Hieronder vallen mobiele 
telefonie (2 smart phones met abonnement), reis en verblijfkosten, een personeelsuitje 
en een eindejaarsgeschenk voor de medewerkers. 
 
IT kosten 
Uitgangspunt is dat de jaarlijkse IT-kosten bestaan uit onderhoud van en kleine 
verbeteringen aan de systeemonderdelen (database, vragenlijst en WCT) en websites. 
Aangezien dit in 2010 grondig is aangepast, zijn deze kosten in 2011 beperkt, maar 
zullen daarna weer toenemen. Kosten voor het aansluiten van gebruikende partijen 
worden zoveel mogelijk doorberekend naar de gebruiker in de vorm van eenmalige 
aansluitkosten. 
In 2011 worden een aantal concepten uitgewerkt (zie bijlage II IT-projecten 2011, 
waaraan de nodige IT kosten zijn verbonden. Bij toename van het aantal gebruikers zijn 
dergelijke investeringen niet langer nodig. 
Het CIGD heeft een overeenkomst met een softwarebedrijf à € 60 euro per uur. 
 
Marketing 
Komend jaar wordt nadruk gelegd op promotie van de CIGD database voor het 
aantrekken van zakelijke gebruikers en de positioneren van de database als dé goede 
doelen kennisbank. Daarnaast wordt bezoek aan de Goede Doelen Monitor en gebruik 
van de verschillende mogelijkheden (doneren en beoordelen) gestimuleerd. 
Dit alles wordt nader uitgewerkt in een marketingcommunicatieplan. 
Met het langer bestaan en daarmee gepaard gaande betere bekendheid van de CIGD 
database, kunnen de inspanningen vanuit de stichting om instellingen hun data aan te 
laten leveren met de jaren afnemen. Zeker als registratie, naar wens van de overheid, 
een verplicht karakter krijgt. Toch zal er altijd budget beschikbaar moeten zijn om in 
contact te kunnen blijven, zonodig met persoonlijke bijeenkomsten, met de doelgroepen. 
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Overige kosten 
Stichting Phantasia en Twenthe Beheer BV hebben beiden op 1 maart 2009 een 
achterstallige lening voor onbepaalde tijd afgegeven ter hoogte van  
€ 150.000 elk. De jaarlijkse interest is vastgesteld op 4,5%. Er wordt pas afgelost op het 
moment dat het boekjaar positief wordt afgesloten met een continuïteitsreserve van 
minimaal 1,5 maar de jaarlijkse kosten. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor 
domeinregistraties, verzekeringen, accountantscontrole, abonnementen en bankkosten. 
In 2011 zijn deze kosten hoger in verband met de aanschaf van twee smart phones. 
 
Tabel 1 – kosten  

 2011 2012 2013  2014 2015 

Personeel      

Database management 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 

Databeheer/webbeheer/helpdesk 28.700 29.300 49.800 51.300 52.800 

Personeel algemeen   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000 

Personeel totaal 63.700 65.300 86.800 89.300 91.800 

      

IT kosten 17.000 12.500 10.000 10.000 10.000 

Marketing kosten 17.500 15.000 10.000   7.500   5.000 

      

Overige kosten      

Interest 4,5% 13.500 13.500 13.500  13.500 13.500 

Algemene kosten   3.500   2.500   2.500    2.500   2.500 

Onvoorzien   5.000   5.000   5.000    5.000   5.000 

Totaal 120.200 113.800 127.800 127.800 127.800 

 
8.2 Baten 

Voortbouwend op het huidige CIGD verdienmodel en de tarieven zoals deze worden 
gehanteerd (zie bijlage I), zien de baten er in 2012 als volgt uit: 
 
Zakelijke gebruikers 
Independer.nl is momenteel de enige betalende zakelijke gebruiker. Op dit moment 
worden afspraken gemaakt met de stichting Nationale Goede Doelen Test (NGDT) over 
levering van data voor de website www.goededoelentest.nl. Aangezien er slechts een 
paar honderd organisaties deelnemen aan de test, wordt NGDT in eerste instantie een 
‘medium user’. 
Lijn der verwachting is dat er in 2011 één commerciële partij als ‘ultimate user’ bijkomt 
en de daaropvolgende jaren wordt uitgegaan van 1 ultimate user of meerdere 
medium/small users die de goede doeleninformatie op een website tonen aan de hand 
van de Goede Doelen Monitor of een aangepaste versie daarvan. 
 
Betalende gebruikers 2011: 
• Independer.nl  € 20.000 
• Nieuwe ultimate user € 10.000 (1/2 jaar) 
• NGDT   €   2.500 (1/2 jaar) 
 
In 2012 wordt gerekend met de geheel jaarlijkse fee van 2011 (€55.000) en een 
halfjaarlijkse licentie van een nieuwe gebruiker (ultimate user), zijnde €10.000. 
Komt vanaf 2012 de Databank Filantropie niet tot stand, voegt het CIGD 
vermogensfondsen toe aan haar database. Dit is eenvoudig te realiseren en levert 
hoogstwaarschijnlijk de FIN (Verenging Fondsen in Nederland) op als nieuwe gebruiker 
(€5.000 voor een 1/2 jaar). 
 
Vanaf 2012 wordt gerekend met aansluiting van kleinere gebruikers. 
 
Eenmalige levering 
Voor het maken van analyses ten behoeve van bijvoorbeeld vermogensfondsen, 
onderzoekbureaus of media wordt uitgegaan van een bedrag van € 3.000 (2 x €1.500) in 
2011 oplopend naar € 15.000 in 2015. 
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Sponsoring 
Er is uitgegaan van twee sponsorovereenkomst vanaf midden 2011 en drie 
sponsorovereenkomsten in 2012 (de derde voor een minder dan een ½ jaar) van 
gemiddeld € 2.500 per sponsorpakket. In 2013 wordt gestreefd naar 5 sponsors. 
Potentiële sponsoren worden met name in de commerciële dienstverlening, bijv. 
accountantskantoren, gezocht. 
 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten betreffen rente-inkomsten over de liquide middelen. 
 
Tabel 2 – baten 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Zakelijke gebruikers 32.500 70.000   95.000 105.000 115.000 

Eenmalige levering    2.500   6.000     8.500   12.000   15.000 

Sponsoring   1.200   5.000   12.500   12.500   12.500 

Overige inkomsten   2.000   1.600     1.400     1.500     1.800 

Totaal 38.200 82.600 117.400 131.000 144.300 

 
8.3 Conclusie financiën 

Door in 2011 en de daarop volgende jaren capaciteit en middelen in te zetten om gebruik 
van de database te stimuleren, zal vanaf 2014 een stabiele situatie ontstaan. 
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BIJLAGE I TARIEVEN DATAGEBRUIK 

 
Realtime/periodieke datalevering 
 

 
 
Eenmalige diensten 
Hieronder vallen: 
• Dienstverleners/commerciële partijen betalen een bepaald bedrag (€1.000?) aan 

basiskosten voor de uitdraai van gegevens (incl. “consult” over mogelijkheden) en 
dan een marktconform bedrag voor de gegevens. 

• Specifieke analyse op de database, bijv. een passend goed doel vinden voor een min. 
tarief van €800. 
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BIJLAGE II IT-projecten 2011 

 
 
Project Begrootte kosten 

Transparantiesymbool 5.000 
TICS 5.500 
Vrijwilligerstest (voor rekening gebruiker) - 
Verbeteringen Goede Doelen Monitor 2.500 
Issues vragenlijst, backendlijst, WCT 4.000 

Totaal 17.000 

 
 


