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CSS Benchmark 2020
Resultaten
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Over de
CS S Benchmark

Dit rapport bevat de resultaten van de jaarlijkse CSS
Benchmark. De benchmark geeft inzicht in
donateursloyaliteit bij Nederlandse goede doelen.
Steeds meer goede doelen gebruiken de CSS (Charity
Support Score) als dé centrale loyaliteitsindicator. De
belangstelling voor deelname aan de benchmark is dit
jaar dan ook opnieuw toegenomen.

Over Dunck
De CSS Benchmark is een initiatief
van Dunck Loyalty Marketing, sinds
2001 de specialist in Nederland
voor het binden en behouden van
klantrelaties. Voor zowel profit als
non-profit organisaties bedenkt en
realiseert Dunck uiteenlopende
loyaliteitsoplossingen.
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Charity Support Score
Dé centrale loyalty metric voor
goede doelen!
De CSS (Charity Support Score) is in 2014 ontwikkeld als alternatief voor de
NPS (Net Promoter Score). Onderzoek heeft laten zien dat de CSS het
meest geschikt is als loyaliteitsindicator voor goede doelen organisaties.
Waar de NPS aanbeveelintentie meet (hoe waarschijnlijk is het dat u ons
aanbeveelt aan een vriend of collega?), meet de CSS verblijfsintentie (hoe
waarschijnlijk is het dat u ons de komende jaren blijft steunen?). Voor goede
doelen organisaties is laatstgenoemde een veel betere graadmeter
gebleken om donateursloyaliteit te meten dan de traditionele NPS.

In voorafgaande jaren ondervond Dunck in samenwerking met de Radboud
Universiteit namelijk dat de NPS niet 1-op-1 valt toe te passen bij goede
doelen organisaties. Hoewel donateurs de NPS zeer negatief
beantwoordden, bleken zij echter zeer loyaal. Zij vonden louter het
aanbevelen van goede doelen niet gepast omdat het niet
is en ze die keuze graag aan anderen zelf overlaten.
Intussen hebben meer dan 37 goede doelen de CSS omarmd als centrale
loyaliteitsindicator, waarvan er 21 zijn terug te vinden in deze benchmark.
Meer dan 19 goede doelen maken zelfs gebruik van de onderliggende
methodiek voor uitgebreid loyaliteitsonderzoek en gebruiken de inzichten
voor het optimaliseren van hun loyaliteitsaanpak.

3

Opbouw van dit rapport
Dit is het benchmarkrapport over kalenderjaar 2020. De totale
rapportage bestaat uit drie onderdelen:
1. Resultaten CSS Benchmark 2020
De resultaten van alle goede doelen die deelnemen aan de
benchmark van 2020, inclusief verdiepingen en een correlatie
analyse tussen CSS en uitstroom.
2. De CSS en loyaliteitsonderzoek
Voor wie meer wil weten over de onderliggende methodiek voor
uitgebreid loyaliteitsonderzoek en daarmee de huidige
loyaliteitsaanpak wil optimaliseren.
3. Achtergrond bij de CSS
Voor wie nieuwsgierig is naar achtergrondinformatie over en
verantwoording van de CSS.

Hoe de CSS verder te nuanceren
Veranderingen in CSS kunnen verschillende achterliggende redenen
hebben. Zo scoren nieuwe donateurs doorgaans gemiddeld lager dan
donateurs die al langer on board zijn en scoren jongeren vaak lager
dan ouderen. Om de CSS en de verschuivingen in tijd beter te kunnen
duiden, is aan alle deelnemers aan de benchmark de optie geboden om
deel te nemen aan de verdiepingen naar leeftijd, relatieduur en
instroomkanaal. Deze verdiepingen geven mooie extra inzichten en
helpen de gemiddelde scores beter te interpreteren. Zo brengen we de
benchmark ieder jaar weer naar een hoger niveau.
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De CSS Benchmark
Resultaten van 2020

In dit deel worden de resultaten van de CSS benchmark 2020
gepresenteerd. Dit deel bestaat uit vier onderdelen. Deel 1 geeft inzicht in
de CSS resultaten van dit jaar, daar waar deel 2 inzicht geeft in de CSS
ontwikkeling over de afgelopen jaren. Vervolgens laat deel 3 de
voorspellende kracht zien van de CSS t.a.v. uitstroom, terwijl deel 4
verdiepende inzichten biedt naar de subgroepen
en
.

(Let op: de informatie over de subgroepen is alleen zichtbaar voor de organisaties die
aan deze verdieping hebben deelgenomen. Net zoals bij de overkoepelende
benchmark geldt hier het principe van wederkerigheid.)

Resultaat & ontwikkeling
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde CSS en de spreiding in CSS
weer van alle deelnemers aan de benchmark 2020.
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Onderstaande grafiek zoomt in op het CSS resultaat. Er is een
uitsplitsing gemaakt naar de drie klassen van de CSS: supporters
(score 10-8), neutrals (score 7-6) en detractors (score 5-0).

Klassenverdeling CSS (%)

Benchmark 2020
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Deelnemers
Er hebben dit jaar maar liefst 21 goede doelen deelgenomen aan de
CSS benchmark 2020.
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CSS scores alle deelnemers
Onderstaand worden de resultaten weergegeven van alle deelnemers aan
de benchmark.

CSS per deelnemer
Sta jij hier in 2021?
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Goed doel 2

89

Goed doel 3
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77
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De CSS van deelnemers aan de benchmark loopt uiteen van +44 tot +92.
Het gemiddelde van deze scores (de benchmark) komt uit op +73.

* Voor deelname aan de benchmark hanteren we strenge criteria. Zo zijn de onderlinge resultaten zo objectief mogelijk
met elkaar te vergelijken. Een overzicht van deze criteria is aan het einde opgenomen.
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CSS per sector
Natuur, milieu en
dierenbelangen

85

Met religieuze en
levensbeschouwelijke
achtergrond

81

Internationale hulp en
mensenrechten

71

Gezondheid en welzijn

64
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Voor zover de verschillende sectoren in de benchmark
vertegenwoordigd zijn, is te zien dat goede doelen met een focus op
Natuur, milieu en dierenbelangen gemiddeld hoger scoren dan doelen
die zich richten op Gezondheid en welzijn, Internationale hulp en
mensenrechten en Religie.
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Ontwikkeling over tijd
Voor meerdere goede doelen heeft Dunck vanaf 2016 de ontwikkeling
van de CSS bijgehouden. Dat goede doelen organisaties steeds meer
aandacht aan hun donateurs zijn gaan geven is terug te zien in hun CSS
score. Deze is de afgelopen jaren namelijk steeds verder toegenomen.
Na een stagnatie in 2019 is er weer een groei te zien in 2020.
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* Van 9 goede doelen heeft Dunck vanaf 2016 elk jaar de CSS ontwikkeling bijgehouden. Het gaat om de volgende:
Aidsfonds, Compassion, Dierenbescherming, Hartstichting, Terre des Hommes, UNICEF, Wakker Dier, War Child en World
Animal Protection. Omdat van deze 9 doelen de CSS over tijd is bijgehouden wijkt deze CSS (+75) af van de CSS (+73) die
verder in het rapport gebruikt wordt.
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Correlatie CSS en uitstroom
Bij meerdere goede doelen heeft Dunck gekeken hoe sterk de CSS
correleert (samenhangt) met de uitstroom van donateurs. Met andere
woorden; als donateurs aangeven waarschijnlijk niet van plan te zijn
het goede doel in kwestie te blijven steunen, in hoeveel gevallen
hebben zij dan ook daadwerkelijk hun steun opgezegd één jaar na de
meting? Of andersom geredeneerd; als donateurs aangeven
waarschijnlijk wél van plan te zijn het goede doel in kwestie te blijven
steunen, in hoeveel gevallen zijn zij dan ook daadwerkelijk hun steun
blijven geven?
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de CSS een sterke samenhang heeft
met uitstroom en dus een sterke voorspeller is van gedrag. Het
uitstroompercentage onder detractors (0-5 op de CSS schaal) ligt
namelijk ruim zes keer zo hoog als onder supporters. Dat maakt van de
CSS een bruikbaar instrument om potentiële uitstromers te
identificeren zodat deze groep pro-actief benaderd kan worden om
uitstroom tegen te gaan.

Uitstroomfactor na één jaar

Uitstroomfactor per CSS klasse

6,3x

2,4x
1,0x
Detractor

Neutral

Supporter

CSS klasse
9

* Voor de correlatieanalyse zijn de volgende goede doelen meegenomen: UNICEF, Dierenbescherming, Compassion
Nederland en Aidsfonds
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Verdieping CSS naar subgroepen
Onderstaande tabellen laten de scores op de CSS per deelnemer zien,
uitgesplitst naar verschillende subgroepen.

Deelnemers aan de verdiepingen krijgen in onderstaande tabellen de
scores op de CSS per deelnemer te zien, uitgesplitst naar verschillende
leeftijdsgroepen. Let op: dit deel is alleen beschikbaar voor de goede
doelen die aan deze verdiepingen hebben deelgenomen.

Leeftijd
≤ 45 jaar
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel
doel

46-65 jaar

>65 jaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Goed doel 14
Gemiddelde
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Deelnemers aan de verdiepingen krijgen in onderstaande
tabellen de scores op de CSS per deelnemer te zien,
uitgesplitst naar verschillende relatiegroepen. Let op: dit
deel is alleen beschikbaar voor de goede doelen die aan
deze verdiepingen hebben deelgenomen.

Relatieduur
< 2 jaar
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

doel
doel
doel
doel
doel
doel

2-5 jaar

5-10 jaar

>10 jaar

1
2
3
4
5
6

Goed doel 7
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Goed
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Goed
Goed

doel
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doel
doel
doel

8
9
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Goed doel 14
Gemiddelde
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Deelnemers aan de verdiepingen krijgen in onderstaande
tabellen de scores op de CSS per deelnemer te zien,
uitgesplitst naar verschillende wervingsgroepen. Let op: dit
deel is alleen beschikbaar voor de goede doelen die aan
deze verdiepingen hebben deelgenomen.

Wervingskanaal
F2F
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

doel
doel
doel
doel
doel
doel
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Online
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Goed
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Goed doel 13
Goed doel 14
Gemiddelde
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De CSS en
lo y aliteitsonderzoek
Door structureel de CSS te meten wordt grip verkregen op de loyaliteit
van donateurs. Veranderingen in de CSS wijzen op een verandering in
loyaliteit en beïnvloeden de financiële resultaten van de organisatie. Een
dalende CSS wijst namelijk op een (toekomstige) toename in uitstroom.
Tijdige bijsturing is vaak noodzakelijk. Om efficiënt en gericht bij te
sturen is volledig loyaliteitsonderzoek wenselijk. Op deze manier wordt
een totaalbeeld verkregen van de loyaliteitsattitude en de huidige
loyaliteitsaanpak geëvalueerd.

Methodiek loyaliteitsonderzoek
Voor het meten van loyaliteitsattitude heeft Dunck, in samenwerking
met Nederlandse goede doelen en universiteiten, haar eigen
onderzoeksmethodiek ontwikkeld. Deze methodiek wordt inmiddels
door veel goede doelen in de praktijk toegepast en heeft zich in de
afgelopen jaren steeds verder doorontwikkeld. In onderstaand figuur is
een overzicht van deze onderzoeksmethodiek weergegeven.
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Van inzicht naar actie
De inzichten uit loyaliteitsonderzoek zijn direct door te vertalen naar
het optimaliseren van de loyaliteitsaanpak in de praktijk. Dunck deelt
loyaliteitsinstrumenten op in twee soorten:
Loyalty Journey: Op het juiste moment bouwen aan loyaliteit door
en campagnes die inhaken op de fase van de
klant in haar levenscyclus. Onder andere:
Welkom: geheel aan contactmomenten in de eerste 12 tot 24
maanden van het donateurschap. Gericht op het informeren,
betrekken, waarderen en activeren van donateurs.
Waardering: unieke en verrassende campagnes, toegesneden op
een of meerdere segmenten om de waardevolle relatie met
donateurs te bekrachtigen.
Win-back: getriggerde contactmomenten rondom het nemen van
afscheid, in beeld blijven, opnieuw overtuigen en gericht inzetten
van krachtige re-activatie en win-back campagnes.

Loyalty program:
in samenwerking met
partners die waarde bieden aan donateurs in de vorm van voordeel,
voorrang en voorrecht.
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De CSS benchmark
Achtergrond
Binnen de onderzoeksmethodiek van Dunck worden verschillende
onderdelen meegenomen. Een cruciale rol binnen de onderzoeksmethodiek
wordt vervuld door de centrale loyaliteitsindicator. Deze wordt gebruikt
voor het opstellen van doelstellingen en het monitoren van de totale
ontwikkeling van de loyaliteit van donateurs.

Een goede loyaliteitsindicator voldoet aan vier eisen:
Is
Is
Is
Is

sterk in het voorspellen van gedrag
in staat om veranderingen te signaleren
passend bij de relatie met donateurs
eenvoudig te meten en uit te leggen

Veel bestaande metrics voldoen hier niet aan. Het rapportcijfer is een
redelijke voorspeller van gedrag, maar niet goed in staat om
veranderingen te signaleren. De Net Promoter Score is goed toepasbaar
bij commerciële organisaties, maar past niet bij de relatie die donateurs
ervaren met goede doelen. De NPS vraagt:
waarschijnlijk is het dat
u goede doel X aanbeveelt aan vrienden, familie en
Donateurs
vinden deze vraag ongepast. Het aanbevelen van goede doelen is niet
en daardoor is de NPS niet geschikt als centrale
loyaliteitsmetric bij goede doelen.
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Daarom ontwikkelden wij de Charity Support Score®. De CSS is
geïnspireerd op de NPS maar vraagt niet naar de aanbevelingsintentie
maar de intentie tot blijven steunen:

De respondent geeft een antwoord tussen de 0 en 10. De uitkomst
wordt berekend door het percentage detractors (0-5) af te trekken
van het percentage supporters (8-10). Hiermee focust de CSS
voornamelijk op uw ambassadeurs en niet op het gemiddelde.

De CSS is in 2014 ontwikkeld op basis van eerdere wetenschappelijke
onderzoeken en eigen onderzoeken van Dunck.
Vervolgens is de metric in 2015 kwalitatief en kwantitatief gevalideerd
onder donateurs van verschillende goede doelen op de eerder
genoemde eisen voor een loyaliteitsmetric:
De
De
De
De

CSS blijkt de sterkste voorspeller van gedrag
CSS blijkt goed in staat om veranderingen te signaleren
vraagstelling van de CSS is goed te beantwoorden door donateurs
CSS is eenvoudig te meten en uit te leggen
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Verantwoording CSS
Bij het ontwikkelen en evalueren van de CSS is onder andere gekeken
naar een tweetal succesfactoren van een loyaliteitsmetric. Enerzijds de
samenhang met uitstroom en anderzijds de optimale indeling van de
klassen (detractors, neutrals, supporters).
Samenhang CSS en uitstroom
Onderstaande grafiek geeft de samenhang weer tussen verschillende
meetinstrumenten en uitstroom. De meetinstrumenten naast de CSS
zijn voornamelijk uit de wetenschap ontleend. De resultaten laten zien
dat de CSS een vele malen hogere samenhang met uitstroom heeft
dan de overige meetinstrumenten.

* Voor het aantonen van de samenhang tussen de verschillende meetinstrumenten en uitstroom is
gebruik gemaakt van de Pearson Correlatie.
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Validatie van de CSS klassen
Bij het samenstellen van de CSS klassen is getracht om een zo groot
mogelijk (relatief) verschil te verkrijgen tussen de klassen. De twee
beste varianten zijn hierna uitgelicht. De indeling per variant is te
vinden in onderstaande tabel.
Klassen

Detractors
Neutrals
Supporters

Variant 1
(de beste variant)

Variant 2
(gebaseerd op de NPS)

0-5
6-7
8-10

0-6
7-8
9-10

De grafiek hieronder geeft voor elke variant de uitstroom per klasse
weer. Daarnaast geeft de Chi kwadraat (Chi²) score aan hoe groot de
verschillen tussen de groepen zijn. De resultaten laten zien dat variant
1 de beste indeling voor de klassen is.

* Voor bovenstaande analyses is gebruikgemaakt van data van ruim 5.000 donateurs van Aidsfonds,
KWF Kankerbestrijding en STOP AIDS NOW.
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De CSS benchmark
Deelname
De CSS Benchmark groeit uit tot een begrip in de charitatieve sector.
Jaarlijks neemt de belangstelling verder toe. Dunck is alle deelnemers
dankbaar voor het enthousiasme. Ook in 2021 zal Dunck daarom weer een
benchmark initiëren. Natuurlijk hopen we dat ook uw organisatie weer
deelneemt.

Hoe kan ik in 2021 deelnemen?
Deelname aan de benchmark proberen we zo laagdrempelig mogelijk
te houden. Zo valt de CSS gemakkelijk in te passen binnen bestaande
onderzoeken. Voert u op dit moment geen onderzoek uit onder
donateurs? Er zijn meerdere mogelijkheden waarop Dunck
ondersteuning kan bieden.
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Deelnamecriteria
Net als in 2020 hanteren we ook in 2021 dezelfde (strenge)
deelnamecriteria. Zo kunnen resultaten objectief met elkaar vergeleken
worden en biedt de benchmark de meeste toegevoegde waarde.
Onderstaand volgt een overzicht van de criteria:
Soort onderzoek: om deel te nemen aan de benchmark dient de
CSS te zijn uitgevraagd middels een online kwantitatieve
onderzoeksmethode.
Soort donateurs: in de benchmark bekijken we de CSS resultaten
van particuliere donateurs die een structurele betaalrelatie zijn
aangegaan met het goede doel (vaak machtigers genoemd).
Selectie: om een betrouwbare benchmark en dus vergelijking te
maken, dienen alle deelnemers een selectie te maken waarbij
iedere donateur met een geldig emailadres evenveel kans heeft om
deel te nemen aan het onderzoek. Dit kan door het uitnodigen van
de gehele emailbare base of een aselecte steekproef.
Vraag en antwoordschaal: de vraagstelling van de CSS staat vast
en is voor ieder goed doel hetzelfde. Deelname aan de benchmark
kan alleen indien de originele vraag wordt gebruikt. Hetzelfde
geldt voor de antwoordschaal. Respondenten beantwoorden de
vraag door een cijfer te kiezen van 0 tot 10. Let op: de schaal loopt
dus niet van 1 tot 10.
Respons: het minimum aantal respondenten om deel te nemen
aan de benchmark is vastgesteld op 250.

Periode: de onderzoeksresultaten dienen binnen het kalenderjaar
2021 verzameld te zijn en voor 10 januari 2022 bij Dunck te worden
aangeleverd.
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Verdiepingen op subgroepen meenemen
De goede doelen waarvoor we een uitgebreid loyalty onderzoek doen,
nemen automatisch deel aan de extra verdieping op de subgroepen
leeftijd, relatieduur en wervingskanaal. Voor de andere deelnemers aan
de benchmark stellen we die mogelijkheid open tegen een kleine
financiële bijdrage van 750 euro (excl. BTW).

CSS-uitvraag via embedded campagne
Goede doelen die de CSS zelf niet kunnen uitvragen, kunnen daarvoor
een beroep doen op Dunck middels de zogeheten embedded CSS
. Deze campagne omvat een emailbericht, opgemaakt in de
huisstijl van de klant, waarin de CSS vraag is ingesloten. Bij het
beantwoorden van de vraag wordt het antwoord direct
weggeschreven in de onderzoeksdatabase van Dunck. Doordat we
unieke linkjes aanmaken per respondent worden de resultaten op
individueel niveau zichtbaar. Dit maakt het mogelijk om detractors en
supporters te identificeren. Voor deze campagne geldt een kleine
vergoeding van 1.000 euro (excl. BTW).

Tot volgend jaar!
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Wie zijn wij?
Wij zijn Dunck Loyalty Marketing.
Sinds 2002 dé toonaangevende aanbieder
van loyalty marketing-oplossingen in
Nederland.

Benieuwd wat wij u kunnen bieden? Onze loyaltyspecialisten denken graag met u mee.
Bel ons op 030 23 47 130 of stuur een mailtje naar
loyalty@dunck.nl
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