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Doelstelling Doneren en nalaten, 

aan de meest effectieve goede doelen 

wereldwijd, zo makkelijk mogelijk maken.

Er zit verschil in de effectiviteit van het ene en het 
andere goede doel. En die verschillen zijn vaak groter 
dan gedacht. Soms tot honderd keer. Doneren doe je 
vanuit je hart, maar besluiten waar je aan geeft vereist 
kennis. Want, ook geld dat je weeggeeft kan je maar 
één keer uitgeven. De vraag is: hoe kies je een goed 
doel, zodat je het meeste goed kan doen? 

Als je investeert vraag je een beleggingsadviseur om raad. Als je 

een huis koopt ga je naar een makelaar. Maar bij doneren maken 

veel mensen hun keuze op basis van een onderbuikgevoel, of de 

naamsbekendheid van het goede doel. Bij Doneer Effectief kijken 

we naar wat er ná je donatie gebeurt, zodat je zeker weet dat je 

het maximale eruit hebt gehaald. 

Effectief Altruïsme

Onze aanpak is gebaseerd op het ‘effectief altruïsme’, een 

beweging die probeert zoveel mogelijk goed te doen met 

beperkte middelen. Het eerste onderdeel hiervan is dat we ons 

beperken tot de allerbelangrijkste problemen, waar het meeste 

te winnen valt. Denk bijvoorbeeld aan armoede & gezondheid, 

klimaatverandering, en dierenwelzijn & voedseltransitie. De 

tweede stap is om de organisaties binnen die thema’s te kiezen 

waarvan is onderzocht dat ze het meeste bereiken voor het 

minste geld. Dat onderzoek doen we niet zelf, maar wordt 

gedaan door onafhankelijke ‘charity evaluators’ zoals GiveWell, 

Founders Pledge en Animal Charity Evaluators.

New Incentives

Een voorbeeld van een organisatie die we aanraden is New 

Incentives. New Incentives gebruikt kleine geldbedragen als 

stimulans voor volledige vaccinaties van kleine kinderen in 

Nigeria. Daarmee voorkomen ze onnodige kindersterfte door 

ziektes als hepatitis B, kinkhoest en mazelen. GiveWell heeft 

New Incentives aanbevolen nadat uit een interventiestudie bleek 

dat het percentage gevaccineerde kinderen tussen de 12 en 16 

maanden door het programma verdubbelde.

Goede doelen die actief zijn in ontwikkelingslanden zijn vaak erg 

effectief, omdat hetzelfde bedrag daar veel meer verschil maakt 

dan hier in Nederland.

Neem contact op

Met een bedachtzame donatie kan je 

een groter verschil maken. Wij helpen  

je organisaties vinden die effectief  

zijn en specifiek bij jou passen.  

Gratis en onafhankelijk. Neem  

contact op met Bram Schaper via 

bram@doneereffectief.nl.
Bram Schaper


