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Wat is verzekeren anders dan het or-
ganiseren van solidariteit, zegt Wil-
lem van Duin, voorzitter van de raad
van bestuur van Achmea. Het is niet
meer dan logisch, zegt hij, dat de
verzekeraar via de onafhankelijke
Achmea Foundation ‘verder kijkt
dan de neus lang is en aan solidari-
teit buiten de eigen wereld werkt’.

Voor veel bedrijven begint een be-
tere wereld bij de Corporate Founda-
tion, het vaak onafhankelijke be-
drijfsfonds. Vanwege de tiende ver-
jaardag wisselde Achmea Founda -
tion op een congres ervaringen uit
met de even jonge Albert Heijn
Foundation en Rabobank Foundati-
on, met 45 jaar een veteraan.

Achmea richt zich vooral op ‘fi-
nanciën en verzekeringen op het
platteland’. Zo werkt de verzekeraar
mee aan een micropensioensysteem
in Ghana en een spaarprogramma
voor de informele sector in India. En
in Kenia investeren Achmea en TNO
in een krekelkwekerij voor con-
sumptie (flying food). 

Van Duin: “De projecten moeten
passen in de strategie van het be-
drijf, maar niet op zaken gericht zijn,
want daar is de divisie internationaal
voor.” De Foundation ontvangt een

half procent van het resultaat van de
Achmeagroep oftewel 30 miljoen
euro in de voorbije tien jaar. 

Corporate Foundations zijn klein,
maar door hun specifieke expertise
onderscheiden ze zich van de over-
heid of hulporganisaties, zegt Ernst
Hirsch Ballin, voorzitter van Achmea
Foundation. “We willen hoop bieden
en niet meegaan in de berusting en
het cynisme en het idee dat het toch
allemaal niets wordt.” Bedrijven vul-
len de gaten die de overheid laat val-
len sinds de bezuinigingen op ont-
wikkelingshulp.

Drie adviezen heeft directeur
Pierre van Hedel van Rabobank
Foundation voor beginnende colle-
ga’s. Beperk het aantal projecten,
kies voor zelfredzame mensen en
biedt substantiële bedragen. “Wij
zijn in tien jaar teruggegaan van 68
naar twintig landen. Eerder steun-
den we een coöperatie in Kameroen
voor 646 euro en vlogen er twee
keer heen om te kijken. Doen we
niet meer. Het moet impact heb-
ben.” Kortweg doet Rabobank geld
en boeren, zegt Van Hedel. “Tegen
een hiv-project zeggen we nee, heb-
ben we geen verstand van. Sanitatie?
Nee. Irrigatie? Ja.” 

Het bedrijfsfonds van Albert
Heijn blijft dicht bij de eigen praktijk
door bij zijn Afrikaanse groente-,
fruit en bloemenleveranciers te in-

vesteren. Initiator was groente- en
fruitinkoper Gé Happe, die met
buikpijn thuiskwam van zijn reizen.
Het feit dat AH inkoopt in Afrika
heeft een groot effect op het leven
daar, het geeft mensen werk en
waardigheid, zegt hij. Maar de leef-
omstandigheden van het personeel
zaten hem niet lekker. Inmiddels
heeft de AH Foundation de nodige
schooltjes, sportterreinen, huizen

en medische voorzieningen ge-
bouwd. Medewerkers van die leve-
ranciers kunnen projecten voorstel-
len die ontwikkelingsorganisatie Ic-
co voor AH beoordeelt. De super-
markt heeft er ook profijt van: de
projecten zorgen voor ‘vertrouwen
en commitment’, wat goed is voor de
zakelijke relatie.

En wat betekenen alle nobele ini-
tiatieven voor het imago? In eerste

instantie is het publiek argwanend,
zegt Bas van Haastrecht, strategisch
adviseur van This Is Why, dat al acht
jaar met Motivaction de Maatschap-
pelijk Imago Monitor samenstelt. In
februari zei 46 procent van de ruim
vierduizend respondenten de goede
bedoelingen van bedrijven te wan-
trouwen. 

Waarom bedrijven zich inzetten
voor mens en maatschappij? Voor
een gunstig imago, zegt 71 procent.
Om meer te verkopen, denkt 41 pro-
cent. Een aantal bedrijfsfondsen is
daarom terughoudend in de commu-
nicatie, zoals textielbedrijven die
eerst hun eigen keten op orde willen
krijgen. “Maar zodra je mensen een
project voorlegt en erover vertelt,
wordt het imago positiever. Het ef-
fect is het grootst als het project bij
het bedrijf past en zich op kwetsba-
ren richt, vooral kinderen.”

Opvallend is dat respondenten in-
middels vinden dat bedrijven meer
verantwoordelijkheid hebben voor
een betere wereld dan zijzelf. Zij
vinden een fonds aansprekender als
het in eigen land actief is, zoals het
sociale KPN Mooiste Contact Fonds,
het ING Nederland-fonds voor goede
doelen en de ABN Amro Foundation. 

En als een bedrijf zich inzet,
neemt de motivatie van de werkne-
mers toe, zegt Van Haastrecht. Nog
een reden om iets goed te doen.

TROUW ZATERDAG 8 APRIL 2017    21

Wie is er in grote mate voor verantwoordelijk dat 
het goed gaat met mens, maatschappij en milieu?
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De consument vindt zichzelf steeds 
minder verantwoordelijk terwijl 
bedrijven meer verantwoordelijk-
heid wordt toebedeeld.

Drie bedrijven: Hoe vullen ze hun maatschappelijke betrokkenheid in?

Achmea
foundation

 3 miljoen euro
gemiddeld per jaar

  

10 miljoen euro
per jaar

2 miljoen euro
(2014)

Investeert in financiën 
en verzekeringen 
op het platteland

Investeert in
lokale boeren en 
microkredieten

Investeert in Afrikaanse 
voedsel- en bloemen-

leveranciers

4. Micro-
pensioen-
systeem
in Ghana

3. Spaarprogramma voor
de informele sector in India

2. Krekelkwekerij 
in Kenia

1. De ontwik-
keling van 
kleine 
coöperaties 
in plattelands-
gebieden

1. Amref Flying 
Doctors in Afrika

1. School in
Zuid-Afrika

2. Renovatie van een school
en zorgcentrum in Kenia

3. Steun aan lokale boeren
(nieuwe huizen) in Zimbabwe 

4. Schoon
drinkwater 
voor een
dorp in
Marokko

Rabobank
foundation

AH
foundation

Vier voorbeelden 
van goede doelen:

2. On-the-job training voor 
talentvolle ondernemers in 
Ghana

3. Melkvee-
coöperatie
in Indonesië

4. Een 
scanner waarmee
boeren de bodem-
kwaliteit 
kunnen 
meten
(Kenia)

Verpleegkundigen leren gezondheidsdata te 
verzamelen. Amref onwikkelde hier een app voor. 

School
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Betere wereld begint bij bedrijfsfonds
GOEDE DOELEN Waar de overheid bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, storten steeds
meer corporate foundations zich op micropensioenen, schooltjes en sportvelden in Afrika. 

ACHMEA FOUNDATION STEUNT AMREF FLYING DOCTORS

Amref Flying Doctors is de groot-
ste zorgorganisatie van Afrika,
met het hoofdkantoor in Nairobi.
Sinds enkele maanden werkt Am-
ref samen met de TNO en Achmea
Foundation bij het verzamelen en
verwerken van gezondheidsdata.
Amref heeft hier een app voor
ontwikkeld: mJali. Daarmee kun-
nen gezondheidsvrijwilligers bin-
nen hun gemeenschap gegevens
verzamelen en wegschrijven naar
een database. 
Het gaat om communitydata
waarmee de overheid beleid kan
maken, vertelt Danny Dubbelde-
man van Amref. “Tijdens een huis-
bezoek noteert de gezondheids-
werker hoeveel kinderen het gezin

heeft, of die gevaccineerd zijn, of
er toegang is tot schoon water.
Eerder werd zulke informatie op
papier verzameld, gebundeld en
ingeleverd, heel tijdrovend. Voort-
aan kunnen gezondheidswerkers
alles ter plekke invullen op een
smartphone. Centrale vraag is nu
hoe je van data bruikbare infor-
matie maakt en hoe we kunnen
opschalen. Voor Achmea is dat
een specialiteit. Onlangs hebben
we een businessplan ingediend
bij de Achmea Foundation met
een vraag voor financiële onder-
steuning: 750.000 euro voor drie
jaar, deels als lening. Het doel is
dat het project daarna zonder
donorgeld kan draaien.”


