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Het belang van corporate Foundations
Binnen het Nederlandse bedrijfsleven tekent zich een trend af die nauwelijks wordt
opgemerkt. Steeds meer bedrijven richten eigen stichtingen op die zich inzetten voor
een maatschappelijk doel. Momenteel zijn het er circa 75. Voor het eerst in Nederland
kwamen die grootste ‘corporate foundations’ bijeen. Dat gebeurde op maandagmiddag
3 april bij Achmea in Zeist.
Aanleiding is het 10-jarig bestaan van de
Achmea Foundation. In samenwerking met
de Rabobank Foundation, besloten deze twee
partijen dit congres te organiseren. Centrale
thema en titel van het congres: ‘Het belang
van de corporate foundations’.

Tien jaar geleden werd soms nog gedacht dat
maatschappelijk verantwoord ondernemen
een hype was. Maar het bleef en werd groter. De overheid trok zich de afgelopen jaren
verder terug uit maatschappelijke ontwikkeling in binnen- en buitenland. Het gat wordt
in toenemende mate opgevuld door Nederlandse vrijwilligersorganisaties. En door het
bedrijfsleven. Jaarlijks geeft het Nederlandse
bedrijfsleven verder circa een half miljard
euro uit aan goede doelen. Dat geld wordt
steeds vaker besteed aan speciale foundations
die door bedrijven worden opgezet.
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Het panel
Wat is het belang van de corporate foundations? Waarom start je als bedrijf een foundation? Welke dilemma’s kwam je tegen? Wat
heb je de afgelopen 10 jaar geleerd? Hoe kijk
je aan tegen de volgende 10 jaar? Deze en
andere vragen werden besproken in het panel,
gevormd door:
• Christiaan Rebergen, directeur-generaal
Internationale Samenwerking bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Pierre van Hedel, directeur Rabobank
Foundation
• Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van
Justitie en voorzitter van de Achmea
Foundation
• Willem van Duin, voorzitter Raad van
Bestuur Achmea (en ook bestuurslid van
de Achmea Foundation)

Christiaan Rebergen juicht het toe dat bedrijven ook met hun corporate foundations de
maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. Wel waarschuwde hij voor versnippering
en riep vooral op tot samenwerking. Volgens
van Rebergen kunnen we complementair aan
elkaar zijn als een ieder vanuit zijn eigen kracht

werkt. Ook benadrukte Rebergen dat er onder
de bevolking breed draagvlak bestaat voor
hulpverlening van ondernemingen in ontwikkelingslanden. Wel is er een aarzeling of de
overheid dat per sé moet oppakken. Ook om
die reden is het goed dat er andere partijen,
zoals het bedrijfsleven, naar voren treden.
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Willem van Duin ziet een natuurlijke koppeling met het bedrijf Achmea. “Wij hebben als
verzekeraar per definitie de doelstelling solidariteit te organiseren in de samenleving. Wij
zijn er primair voor onze klanten, maar je wilt
niet geïsoleerd opereren. Daarom proberen
we als onderdeel van onze strategie ook ver
weg te bouwen aan solidariteit.”

Focus en keuzes maken. Dat blijkt belangrijk
voor veel aanwezige foundations. De Achmea
Foundation focust zich op financiële producten in vooral gezondheidszorg en landbouw.
Ook de Rabobank Foundation maakt een
scherpe keuzes. Pierre van Hedel: “Wij kiezen ervoor kwetsbare mensen te helpen om
zichzelf te organiseren. Uit dat idee is ooit ook

onze bank, in de vorm van een coöperatie,
ontstaan. Onze aandacht in het buitenland
gaat dan ook naar boeren, coöperaties en
financiering; daar hebben wij tenslotte verstand van.”
Ernst Hirsch Ballin sprak zijn zorg uit over het
feit dat er vanuit de overheid op ontwikkelingshulp wordt bezuinigd. “Als ik terug kijk op
mijn loopbaan, dan vormen de rechten van de
mens eigenlijk de rode draad. Vanuit de Achmea Foundation kunnen wij mensen perspectief blijven geven. Het is goed om te zien dat
ondernemingen in ons land zich nu nadrukkelijker maatschappelijk beginnen te engageren.”
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De breakoutsessies – leren van de praktijk
Sessie 1: Same but different, door
Lonneke Roza,
Erasmus
Universiteit

‘De corporate foundation bestaat niet’
“Hebben jullie een pen bij je?”, vraagt Lonneke Roza. “Want die hebben jullie wel nodig!”
Tijdens de workshop ‘Same but different’
moeten de deelnemers vooral zelf aan de slag.
Want ‘de corporate foundation’ bestaat niet,
vertelt Roza. “Als je een foundation ziet, heb
je ook maar één foundation gezien.”

Doel van de workshop is om te ontdekken
voor wat voor soort foundation jij je inzet. De
deelnemers vinken op een lijst aan in hoeverre hun foundation (on)afhankelijk is van het
bedrijf. Worden de bestuursleden bijvoorbeeld geselecteerd door het bedrijf? Of bepaalt de foundation zelf wie er in het bestuur
plaatsnemen? Worden projecten van de foundation goedgekeurd door het bedrijf? Of doet
het bestuur van de foundation dat zelf? Ook
kijken ze of de activiteiten van de foundation
een relatie hebben met de kernactiviteiten
van het bedrijf of juist helemaal niet.

Na het invullen van de lijst blijkt een grote diversiteit in de aanwezige foundations.
Er zijn integrale foundations, verdiepende
foundations, complementaire foundations
en souvereine foundations. Dat levert veel
gespreksstof op tussen de aanwezigen als ze
de uitkomsten met elkaar bespreken. Roza
benadrukt dat geen enkele vorm goed of fout
is. Maar dat deze lijst vooral handig is om te
gebruiken in het gesprek met je bestuur of
bedrijf: wat voor soort corporate foundation
zijn wij eigenlijk? En wat vinden we daarvan?
Waar willen we naar toe? De lijst is daarom
voor iedereen beschikbaar op www.rsm.nl
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Sessie 2: Corporate Foundations:
be good and (don’t) tell it, door
Bas van
Haastrecht,
This is Why

Aansprekend en passend communiceren
De workshop ‘Be good and (don’t) tell it’ met
Bas van Haastrecht gaat over de vraag: wat
kan een corporate foundation doen voor het
imago van je bedrijf? En moet je er wel of niet
over communiceren?
Als je communiceert moet het onderwerp
volgens Van Haastrecht aansprekend zijn.
Vooral een onderwerp dat een groep raakt
dat aan een probleem niets kan doen, bijvoorbeeld kinderen, spreekt aan. Daarnaast moet
het onderwerp ook passen bij waar je als
bedrijf goed in bent. Hij noemt als voorbeeld
de ANWB die verkeerslessen voor kinderen
organiseert: de doelgroep kinderen spreekt
aan, en verkeerslessen passen goed bij de
ANWB. Maar Heineken dat volwassenen

oproept om minder alcohol te drinken is
minder geloofwaardig. Heb je dus een aansprekende en passende boodschap, dan is
communiceren een goed idee.
Uit onderzoek blijkt ook dat consumenten
positief zijn over bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen. Een aantal deelnemers aan de workshop beaamt dat: klanten
vinden het interessant om over de activiteiten

van de foundations te horen. Toch is er ook
een ander geluid: “Het maakt mij helemaal
niet uit wat consumenten ervan vinden”,
reageert één van de deelnemers. “Als de
mensen voor wie we ons foundation-werk
doen maar blij zijn.”
De slotconclusie is dat in ieder geval interne
communicatie belangrijk is. Medewerkers
zijn meer tevreden en gemotiveerd als hun
bedrijf niet alleen is gericht op winst maken,
maar ook op maatschappelijke betrokkenheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die doelgroep moet je dus zeker
niet vergeten.
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Sessie 3: De learning van 10 jaar
Achmea Foundation, Karlijn Korten,
Achmea
Foundation

1) Beschouw hem of haar als klant
Zorg dat je degene waar je het voor doet, ziet
als een klant in plaats van begunstigde. Hoe
klein zijn of haar portemonnee ook is. Dan
richt je je automatisch op initiatieven die ook
écht aansluiten bij behoefte. Iemand moet er
zelf de waarde van inzien om er ook voor te
willen betalen. Bovendien mogen mensen dan

De 3 wijze lessen
Dat is toch iets om trots op te zijn. Alweer 10
jaar is de Achmea Foundation betrokken bij
mooie en bijzondere projecten. Begonnen
om in brede zin goed te doen voor de maatschappij. Inmiddels de focus op projecten in
gezondheidszorg, landbouw en financiën. De
Achmea Foundation heeft 3 wijze lessen:
eisen stellen aan de service of het product.
En het zijn dan altijd initiatieven die kunnen
blijven bestaan, ook als de bijdrage van de
Foundation gestopt is.
2) Meerwaarde voor eigen organisatie
Los van trots en zingeving, hoe mooi is het dat
medewerkers hun kennis en ervaring ergens
anders in kunnen zetten. En de inspiratie die

zij opdoen, nemen ze weer mee terug naar
Nederland. Dat is enorm waardevol voor de
ontwikkeling van eigen medewerkers. Doordat
leidinggevenden via het opleidingsbudget de
kosten dragen, wordt het ook niet vrijblijvend.
Er wordt echt een bewuste keuze gemaakt om
zo’n stap te zetten. Zo creëer je echt meerwaarde voor je organisatie.
3) Investeer op basis van impact
De Achmea Foundation investeert in duurzame initiatieven, waarbij de sociale impact
voorop staat. Bij het meten van de impact
wordt gebruik gemaakt van de Social Return
on Investment methode. Hierbij deel je de
(sociale) waarde door je investering en vervolgens kijk je naar de haalbaarheid. Zo probeert
de Foundation met hun geld altijd een zo
groot mogelijk impact te creëren op de lokale
bevolking.
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Sessie 4: Hoe realiseer en meet je
impact?, door Maria Colijn & Simone
Groenendijk, Rabobank Foundation

Op weg naar zelfredzaamheid
Investeren in de zelfredzaamheid van mensen.
Dat is het belangrijkste doel van de Rabobank
Foundation. Niet alleen in Nederland, maar
ook in het buitenland. Dat doen ze met inzet
van financiële middelen, door de inzet van
hun expertise en door hun netwerk beschikbaar te stellen.

In Nederland is het gericht op het bevorderen
van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. Dit doen ze op de gebieden arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid, kinderen in armoede en sportparticipatie. Daarbij
bouwt de Rabobank Foundation aan langere
partnerschappen.

De Rabobank Foundation vindt dat iedereen
die vooruit wil komen de kans moet krijgen
zich te ontwikkelen. Het bevorderen van
zelfredzaamheid zien ze dan ook als een effectieve manier van hulpverlening in binnen- en
buitenland.
In ontwikkelingslanden is de ondersteuning
erop gericht kleine boeren via hun coöperaties toegang te geven tot financiën, kennis en
markten. Al snel verschuift het accent van donaties daarbij naar leningen. Daarna gaat het
om cofinanciering, dus samen met een lokale
financier. Als de coöperatie dan klant wordt
van de plaatselijke bank, en ze dus zelfredzaam zijn, dan is de missie van de Rabobank
Foundation klaar.

De Rabobank Foundation onderzoekt sinds
elke jaren hun impact. Daarvoor hebben ze
samen met Avance een eigen methodiek
ontwikkeld waarbij alle organisaties gedetailleerde vragenlijsten invullen. Maar het meten
van impact blijft een leerproces. Zo weten
ze steeds beter wat ze wel of niet moeten
meten. Dit helpt investeringen beter te verantwoorden en om continu het beleid aan te
scherpen.
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Sessie 5: Albert Heijn, met zorg uit Afrika,
door Sakia Aalbers & Gé Happe, Albert
Heijn Foundation

Groente en fruit uit Afrika
Gé Happe werd zo ongeveer geboren in een
groentekistje, als zoon van de groenteboer. En
werkt inmiddels al 35 tussen het Groente &
Fruit bij Albert Heijn. Sinds een paar jaar zet
hij deze kennis van én liefde voor het product
in voor de Albert Heijn Foundation.
De AH Foundation richt zich op de arbeids- en
leefomstandigheden bij hun leveranciers in
ontwikkelingslanden. Daarbij ligt de focus op

wonen, scholing en gezondheid. Zie daar een
fruitteler in Ghana, een druivenplantage in ZuidAfrika en groentenkweker uit Kenia. Gekoppeld
aan deze leveranciers wordt geïnvesteerd in de
bouw van scholen, zodat de kinderen van de
arbeiders onderwijs kunnen genieten.
Saskia Aalbers, ook van de AH Foundation,
geeft ons een inkijkje in de ontwikkeling van
de foundation sinds 2007. Na een rustige start
ging zij steeds meer de eigen 17.000 medewerkers van AH en de miljoenen klanten betrekken.
Bijvoorbeeld via artikelen in het veel gelezen
blad Allerhande. Of via de producten in de
schappen, die zelfs een logo van de AH Foun-

dation hebben als dat product zijn herkomst
heeft uit een van de projecten.
Een impactvolle actie was dat enkele klanten en medewerkers de leverancier in Ghana
mochten bezoeken. Deze groep van 8 personen kon met eigen ogen zien wat daar werd
gedaan. Men kwam razend enthousiast terug
en schreef met veel gevoel hierover op facebook, twitter, intranet. De meest pure vorm
van storytelling.
Belangrijkste learnings van Saskia en Gé? Blijf
dicht bij je eigen business. Wees transparant
over wat je doet. En maak het heel concreet.
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Sessie 6: 10 jaar KPN Mooiste Contact
Fonds vallen en opstaan, door
Michael Amiabel,
KPN Mooiste
Contact Fonds

De missie om mensen met elkaar te verbinden
Als Michael Amiabel de filmpjes van het KPN
Mooiste Contact Fonds laat zien, dan moeten
we bijna de zakdoekjes erbij pakken. We zien
een oudere vrouw. Alleen thuis. Haar man
onlangs overleden. De klok tikt weg. Haar
lichtpuntje is het wekelijkse telefoontje van

een vrijwilliger van het KPN Mooiste Contact
Fonds die een half uurtje met haar belt. Een
gezellig gesprek geeft mevrouw nét die aandacht die ze nodig heeft.
Of we zien Brett, 10 jaar oud. Ziek thuis. Door
het project Klasgenoot kan hij via een beeldscherm de les volgen. Een bijzonder initiatief waarmee chronisch zieke kinderen thuis
onderwijs kunnen volgen en deel uit blijven
maken van de klas. En dus het belangrijkste:
niet in een sociaal isolement raken.
Twee van de vele projecten van het KPN
Mooiste Contact Fonds, die ten doel heeft
sociaal contact te stimuleren, eenzaamheid te
bestrijden en sociaal isolement te voorkomen.
KPN, een bedrijf dat al 150 jaar als missie
heeft om mensen met elkaar te verbinden,
blijft dus ook dichtbij hun kerncompetentie.

Ook KPN Mooiste Contact Fonds bestaat dit
jaar 10 jaar. Zij hebben een veelbelovend programma in petto. Wat dan? Dat is nog strikt
geheim! Maar daar gaan we nog veel van zien
en horen dit jaar.

Michael laat zien dat de activiteiten van het
fonds bijdragen aan bovengenoemde doelstelling. Maar het werkt ook in positieve zin voor
het imago van het merk KPN. Juist omdat het
authentiek (dichtbij de kracht en kern van het
moederbedrijf) en sympathiek is.
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De 3 i’s van Maite Vermeulen
Maite Vermeulen schrijft voor De Correspondent specifiek over ontwikkelingshulp in
conflictgebieden. Zij omschrijft zichzelf als
‘idealist en een optimist - ik hoop een bijdrage
te leveren, hoe klein dan ook, aan rechtvaardigheid en vrede’. Aan haar de taak om deze
middag samen te vatten. Met een frisse blik
wist zij de zaal te inspireren met haar 3 i’s.
Maite benadrukte het USP (‘unique selling
point’) van de corporate foundations.
Zij vatte dit samen in de volgende 3 i’s:
impact, innovatie, identificatie.

Corporate foundations zijn als beste in staat
om met een bedrijfslens naar ontwikkelingshulp te kijken en te sturen op basis van
impact. Het bedrijfsleven doet immers niet
anders. Zo ook innovatie: een corporate foundation heeft veel meer speelruimte (en ervaring vanuit het moederbedrijf) om te innove-

ren. Voor een NGO is het veel moeilijker om te
innoveren – en dus te experimenteren – met
geld dat zij hebben opgehaald bij hun donateurs. En ten slotte identificatie: bedrijven zijn
gewend aan marktanalyses. Zij hebben kennis
en ervaring om doelgroepen te identificeren
en te benaderen.
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10 jaar Achmea Foundation
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Het congres is georganiseerd door de
Achmea Foundation in samenwerking
met de Rabobank Foundation
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