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Deze Special over Corporate Foundations maakt deel 
uit van het onderzoek Geven in Nederland 2020. Geven 
in Nederland 2020 is een uitgave van het Centrum voor 
Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amster-
dam in samenwerking met Walburg Pers (www.wal-
burgpers.nl), specialist op het gebied van publicaties en 
evenementen over maatschappelijke vrijgevigheid.

Geven in Nederland 2020 en de Special over Corporate 
Foundations zijn in te zien op: www.geveninnederland.nl 

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste 
zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolle-
dig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), 
redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.
Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gege-
vens houden zij zich aanbevolen. Waar dit mogelijk was, 
is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij ver-
zoeken eenieder die meent aanspraken te kunnen ontle-
nen aan in dit boek opgenomen teksten en afbeeldingen 
zich in verbinding te stellen met de uitgever.

Dank aan onze adviseurs 
en financiers  
In deze Special wordt verslag gedaan van een verkennend onder-
zoek naar corporate foundations in Nederland, als onderdeel van 
het onderzoek Geven in Nederland 2020 (Bekkers, Gouwenberg en 
Schuyt, 2020).
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School of Law, Lund University School of Economics and 
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Laura Santacreu MSc, Nationale Goede Doelen Loterijen
Mr. Chantal Hakbijl, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie 

Beschermen, Aanpakken en Voorkomen
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Mr. Siep Wijsenbeek, Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) 
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Mr. John Bakker, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
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Financiers
Het onderzoek Geven in Nederland 2020 is mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
leden van Goede Doelen Nederland, Kansfonds, Prins Bernhard 
Cultuur Fonds, VSB Fonds, Rabobank Foundation, Oranjefonds en 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Corporate foundations kunnen als een belangrijke verbindende kracht gezien 
worden tussen het bedrijf en de maatschappij. Bedrijven voelen in toenemende 
mate een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan urgente problemen in de 
maatschappij. In deze special wordt verslag gedaan van een verkennend onder-
zoek naar 29 corporate foundations in Nederland. 
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• Band tussen corporate founda- 
tion en bedrijf

• Programma’s en activiteiten 
• De maatschappelijke rolopvat-

ting
• De inzet van munten, mensen 

en middelen
• Ondernemerschap, innovatie en 

impact
• Impact Coronacrisis op corpo- 

rate foundations

Munten, mensen en mid-
delen
Het merendeel van de corporate foun-
dations in dit onderzoek is gericht op de 
‘klassieke vorm van geven’, het verstrek-
ken van donaties. Een vijfde verstrekt 
leningen tegen gunstige voorwaarden. 
Andere financiële vormen van ondersteu-
ning zoals garantiestellingen en sociale 
investeringen komen bij de onderzochte 
groep slechts beperkt voor. Corporate 
foundations dragen in belangrijke mate 
ook op immateriële wijze bij. Meer dan 
driekwart van de 29 corporate foundati-
ons deelt het netwerk of gespecialiseerde 
kennis met maatschappelijke organisaties. 
Ruim een derde biedt fysieke goederen of 
technologische oplossingen. 

Doelgroepen, sectoren en 
SDG’s 
De corporate foundations in dit onder-
zoek zijn actief voor een breed scala aan 
doelgroepen, maar kinderen en jonge-
ren, economisch kwetsbare doelgroe-
pen en gehandicapten lijken de meest 
populaire doelgroepen. De sectoren die 
door de 29 corporate foundations het 
vaakst begunstigd worden zijn maat-
schappelijke en sociale doelen en onder-
wijs en onderzoek. De top 5 SDG’s ziet 
er als volgt uit: 1) Goede gezondheid en 
welzijn 2) Ongelijkheid verminderen 3) 
Kwaliteitsonderwijs en Waardig werk en 
economische groei 4) Geen armoede en 
5) Klimaatverandering tegengaan. 

Ondersteuner, capacity 
builder en expert
Corporate foundations kunnen op 
verschillende manieren invulling geven 
aan hun maatschappelijke rol. Het vaakst 
herkent de onderzochte groep zich in de 
rol van ondersteuner, de corporate foun-
dations komen tegemoet aan specifieke 
behoeften en vragen vanuit de samen-
leving. Daarnaast zien we dat zij zich 
herkennen in de rol van capacitybuilder. 
Zij helpen maatschappelijke organisaties 
bij het opbouwen van hun organisatieca-
paciteit en bieden ondersteuning bij de 
ontwikkeling van kennis en vaardighe-
den. De rol van expert (gespecialiseerde 
kennis bieden) staat bij de corporate 
foundations op een derde plaats. 

Ter vergelijk...
In deze Special worden de resultaten van 
29 corporate foundations op een aantal 
thema’s vergeleken met de resultaten 
van 49 zuivere vermogensfondsen en/of 
familiefondsen die participeerden in het 
grote fondsenonderzoek van Geven in 
Nederland 2020. Zo lijken de 29 corpora-
te foundations al een stuk verder te zijn 
in het inzichtelijk maken van de resulta-
ten van hun projecten en programma’s 
dan de onderzochte vermogensfondsen. 
We zien bijvoorbeeld ook dat corporate 
foundations vaker internationaal geori-
enteerd zijn dan vermogensfondsen, die 
op hun beurt juist weer vaker actief zijn 
op nationaal niveau.
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Vormen van niet-financiële ondersteuning door corporate foundations (n=28) in %

Gevolgen coronacrisis voor kernactiviteiten van corporate foundations (n=22) in de perio-
de maart-november 2020, in %

Impact coronacrisis
Voor het overgrote deel van de corporate foundations in dit onderzoek heeft de 
coronacrisis drastische gevolgen voor lopende projecten. Projecten en activiteiten 
worden uitgesteld of afgelast, omdat ze niet kunnen plaatsvinden door de opgestelde 
coronamaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om vrijwilligersactiviteiten voor kwetsbare 
groepen zoals ouderen of kinderen, maar ook om vrijwilligerswerk dat in groepsverband 
plaatsvindt. Er zijn talrijke nieuwe initiatieven die de corporate foundations organiseren 
als antwoord op de coronacrisis. Dit laat zien dat zij relatief flexibel kunnen inspringen 
bij onverwachte en urgente maatschappelijke vraagstukken. De initiatieven richten zich 
met name op doelgroepen in de samenleving die extra hard worden getroffen door de 
crisis, zoals ouderen, kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand of 
delen van de wereld waar mensen geen goede toegang tot zorg hebben. Een groot deel 
van de corporate foundations in dit onderzoek werkt samen met bestaande of nieuwe 
partners om de urgente problemen aan te pakken. Opvallend is dat de meeste corpo-
rate foundations ten tijde van dit onderzoek geen negatieve gevolgen verwachten voor 
het doelbestedingsbudget op korte (komende 2 jaar) en lange termijn (na 2 jaar).

Band tussen corpo-
rate foundation en 
bedrijf is groot
Corporate foundations zijn over het 
algemeen relatief kleine entiteiten, 
die vaak werken met vrijwilligers 
vanuit het bedrijf. Wanneer corpora-
te foundations betaalde medewerkers 
hebben, dan is bijna de helft hier-
van in dienst - of staat op de loon-
lijst - van het bedrijf. De directeur 
van de corporate foundation heeft 
in bijna de helft van de gevallen ook 
nog een formele functie binnen het 
bedrijf. Corporate foundations zijn 
voor hun inkomsten grotendeels 
afhankelijk van het bedrijf. Bijna de 
helft van de corporate foundations 
in dit onderzoek ontvangt jaarlijks 
een vast bedrag vanuit het bedrijf op 
basis van een meerjaren afspraak. 
Een andere sterke link tussen de 
corporate foundation en het bedrijf 
wordt gevormd door het bestuur 
of de RvT. Medewerkers vanuit het 
bedrijf hebben in bijna de helft van 
de onderzochte corporate foundati-
ons een meerderheid in het bestuur 
of de RvT. Tot slot zien we dat de 
meeste corporate foundations actief 
synergie zoeken met het bedrijf. Vaak 
op meerdere vlakken tegelijk. Bijna 
drie vierde van de corporate founda-
tions in dit onderzoek zoekt synergie 
met de missie van het bedrijf. Zo’n 
twee derde van de corporate founda-
tions zoekt afstemming met belang-
rijke thema’s van het bedrijf zoals 
bijvoorbeeld SDG’s of MVO thema’s. 
Synergie zoeken met externe stake-
holders zoals partners en/of klanten 
van het bedrijf, wordt het minst 
vaak genoemd. Meer dan driekwart 
van de corporate foundations in dit 
onderzoek geeft medewerkers van 
het bedrijf de gelegenheid om zich 
in te zetten voor het werk van de 
corporate foundation. De invulling 
van medewerkersvrijwilligerswerk 
loopt uiteen van skills-based vrijwilli-
gerswerk, waarbij medewerkers hun 
kennis en expertise inzetten voor 
maatschappelijke doelen tot hands-
on vrijwilligerswerk, waarbij mede-
werkers zich inzetten voor sociale 
of doe-activiteiten. Voor twee derde 
van de corporate foundations in dit 
onderzoek vindt het vrijwilligers-
werk van de medewerkers van het 
bedrijf plaats binnen bedrijfstijd. t

SAMENVATTING
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Maatschappelijk Betrokken Onderne-
men (MBO), ook wel bedrijfsfilantropie 
genoemd, is vandaag de dag niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. Be-
drijven voelen in toenemende mate een 
verantwoordelijkheid om bij te dragen 
aan urgente problemen in de maat-
schappij. De laatste jaren is MBO in een 
stroomversnelling geraakt door een toe-
nemende vraag vanuit de samenleving, 
een toenemende druk vanuit verschil-
lende interne en externe stakeholders 
om te voldoen aan bredere maatschap-
pelijke doelen, en een terugtredende 
overheid (Maas, 2020; Roza, Stubbe, & 
Meijs, 2014). In 2018 gaf het Nederland-
se bedrijfsleven bijna €1,9 miljard aan 
goede doelen in de vorm van giften en 
sponsoring (De Gilder & Van Teunen-
broek, 2020). Dat is een derde van het 
totale geefgeld in Nederland, zo blijkt uit 
het onderzoek Geven in Nederland (Bek-
kers, Gouwenberg, & Schuyt, 2020). De 
meest voorkomende MBO-activiteiten 
zijn het doneren van geld, het inzetten 
van medewerkers (tijd en kennis) of het 
doneren van goederen. Het landschap 
van Nederlandse bedrijven is heel divers. 
Bedrijfsfilantropie door het midden- en 
kleinbedrijf is vaak lokaal georiënteerd 
en ad hoc van aard. Bedrijfsfilantro-

pie door grote bedrijven is wezenlijk 
anders, omdat zij vaker beleid hebben 
geformuleerd, professionaliseren in hun 
aanpak van maatschappelijke proble-
men en een meer bewuste en structurele 
bedrijfsstrategie hebben (De Gilder & 
Van Teunenbroek, 2020; Roza, 2016). Zo 
zijn er grote bedrijven met een speciale 
MBO-afdeling en een geïntegreerd maat-
schappelijk programma zoals KPMG en 
Ricoh, maar zijn er ook bedrijven die een 
corporate foundation1 hebben opgericht 
zoals de Rabobank met de Rabo Foun-
dation, Hema met Hema Foundation en 
Philips met de Philips Foundation (Maas, 
2020). 

Corporate foundations zijn onafhan-
kelijke juridische entiteiten met een 
maatschappelijke missie, opgericht door 
- en met structurele betrokkenheid van - 
een commercieel bedrijf (Roza, Beth-
mann, Meijs, & von Schnurbein, 2019). 
Corporate foundations hebben een band 
met het bedrijf door bijvoorbeeld een 
gedeelde naam, financiering vanuit de 
winst van het bedrijf, het bestuur en/
of (betrokkenheid van) medewerkers 
(Westhues & Einwiller, 2006). Het aan-
tal corporate foundations is de laatste ja-
ren wereldwijd flink gestegen (Anheier, 
2003; Herlin & Pedersen, 2013), waarbij 
zij een steeds belangrijkere en zichtbaar-
dere rol zijn gaan spelen (Bethmann 
& von Schnurbein, 2019; Rey-Garcia, 
Martin-Cavanna, & Alvarez-Gonzalez, 
2012). Alhoewel exacte cijfers ontbre-
ken, zien we deze stijging ook terug in 
Nederland. Experts in de sector geven 
aan dat het aantal corporate foundations 
de afgelopen jaren is toegenomen. Het 

aantal wordt geschat op zo’n 75 à 100 
in 2016 (Gehringer & von Schnurbein, 
2019; Roza, 2016)2. Nederland kent geen 
centrale database met gegevens over 
alle corporate foundations in Nederland, 
waardoor precieze cijfers ontbreken. 

Er liggen verschillende motieven ten 
grondslag aan de oprichting van corpo-
rate foundations. Motieven variëren van 
marketingoverwegingen aan de ene kant 
van het spectrum (bedrijfsfilantropie 
kan de legitimiteit van het bedrijf ver-
hogen) (Petrovits, 2006) tot intrinsieke 
ethische motivaties voor good citizenship 
aan de andere kant van het spectrum 
(Liket & Simaens, 2015). De oprichting 
van een corporate foundation kent 
voordelen vergeleken met MBO-beleid 
dat ondergebracht wordt bij het bedrijf 
zelf, bij één individu binnen het bedrijf 
of bij een (kleinschalige) maatschappelij-
ke afdeling (Maas, 2020). Het oprichten 
van een corporate foundation draagt bij 
aan MBO-beleid op de lange termijn en 
aan de structurering en centralisering 
van het MBO-beleid van een bedrijf. Het 
gecentraliseerde MBO-beleid genereert 
strategische en efficiëntie voordelen. 
Een corporate foundation kan tevens 
financiële voordelen opleveren. Zo kan 

1. Inleiding

1  We hanteren in dit rapport de term corporate foun-

dation in plaats van bedrijfsfonds omdat dit de meest 

gangbare term is in Nederland als we het hebben over 

dit type fonds.
2  Zie ook: https://www.ad.nl/economie/bedrijfslev-

en-ontdekt-liefdadigheid~a35d767b/ en 

https://mtsprout.nl/management-leiderschap/corpora-

te-foundations-belang-sterker-worden-samenleving

https://www.ad.nl/economie/bedrijfsleven-ontdekt-liefdadigheid~a35d767b/
https://www.ad.nl/economie/bedrijfsleven-ontdekt-liefdadigheid~a35d767b/
https://mtsprout.nl/management-leiderschap/corporate-foundations-belang-sterker-worden-samenleving
https://mtsprout.nl/management-leiderschap/corporate-foundations-belang-sterker-worden-samenleving
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een corporate foundation een stabiel 
niveau van geven behouden door opge-
bouwde reserves te gebruiken wanneer 
de winst van het bedrijf afneemt. Een 
corporate foundation kan dus bijdragen 
aan de continuïteit van MBO. Uiteraard 
kunnen er voor het bedrijf ook nade-
len kleven aan het oprichten van een 
corporate foundation in vergelijking 
met het onderbrengen van MBO-beleid 
binnen het bedrijf (Maas, 2020). Zo kan 
een corporate foundation extra opstart-
kosten, personeel en juridisch advies 
vereisen (Webb, 1994). Daarnaast bestaat 
het risico dat een corporate foundation 
met haar activiteiten en programma’s 
vervreemd raakt van het bedrijf (Kramer 
et al., 2004), bijvoorbeeld als de filan-
tropische inspanningen slechts in lichte 
mate verbonden zijn met het bedrijf 
(Webb, 1994). Tenslotte, kan een corpo-
rate foundation leiden tot een verlies 
van zeggenschap over of betrokkenheid 
van het bedrijf bij de corporate founda-
tion en haar activiteiten (Maas, 2020). 
In het maken van een welbewuste keuze 
tussen het oprichten van een corporate 
foundation of het onderbrengen van 
MBO-beleid binnen het bedrijf, zal 
een weloverwogen afweging gemaakt 
moeten worden. Wat is de toegevoegde 
waarde van een corporate foundation 
ten opzichte van een MBO-beleid binnen 
het bedrijf? In hoeverre wil het bedrijf 
activiteiten en programma’s ontplooi-
en die niet ontplooid kunnen worden 
binnen MBO-beleid van een bedrijf? 
En in hoeverre wil het bedrijf daarvoor 
zeggenschap of controle inleveren? 
(Maas, 2020).

Corporate foundations kunnen gezien 
worden als hybride organisaties (Smith, 
2016; Roza et al., 2019). Hybride organi-
saties combineren verschillende eigen-
schappen en coördinatiemechanismen 
van de ‘pure’ organisatievormen. Cor-
porate foundations opereren tussen 
zakelijke en maatschappelijke belangen 
en tussen de markt en publieke waarden 
(Roza et al., 2019) en bevatten daardoor 
verschillende waarden. Zo heeft een 
corporate foundation een for-profit of 
markt logica gelinkt aan de strategische 
richting van het bedrijf versus een logica 
gelinkt aan de sociale of maatschappe-

lijke behoeften vanuit de maatschappij 
(non-profit logica). De dominante logic 
bepaalt hoe de corporate foundation 
zichzelf ziet en opereert: als onderdeel 
van het bedrijf of als onderdeel van het 
maatschappelijke middenveld.  

Corporate foundations zijn een op-
komende subsector binnen het filan-
tropische domein. De Vereniging van 
Fondsen (FIN), branchevereniging van 
vermogensfondsen in Nederland, zag 
het aantal corporate foundations dat lid 
is geworden van de vereniging de laatste 
jaren toenemen. Daarnaast is eind 2019 
door Stichting Lenthe het Corporate 
Foundations Forum opgericht, een 
platform voor kennisdeling tussen 
corporate foundations3. Er is grote vari-
eteit in fondsen in Nederland. Er wordt 
in Nederland grofweg onderscheid 
gemaakt tussen geldwervende fondsen, 
vermogensfondsen en hybride4 fondsen. 
Geldwervende fondsen doen een beroep 
op de steun van het publiek ter reali-
satie van hun doelstellingen. Vermo-
gensfondsen hoeven zich daarentegen 
niet te wenden tot het publiek voor het 
verkrijgen van financiële middelen. Zij 
geven steun uit de opbrengst van het 
vermogen (zuivere vermogensfond-
sen) en/of een andere structurele bron 
van inkomsten, afkomstig van familie 
(familiefondsen) of bedrijf (corporate 
foundations). Hybride fondsen zitten 
daar tussenin, zij ontvangen enerzijds 
baten, bijvoorbeeld uit fondsenwerving 
en loterijen, en hebben anderzijds een 
vermogen waaruit zij beleggingsop-
brengsten ontvangen (Gouwenberg, Van 
Heijningen, & Niekerk, 2020). In Geven 
in Nederland wordt al jaren aandacht 
besteed aan het geefgedrag van vermo-
gensfondsen, echter binnen het onder-
zoek zijn corporate foundations nog niet 
eerder als aparte categorie bestudeerd, 
terwijl er karakteristieke verschillen 
zijn tussen corporate foundations en 
andere typen vermogensfondsen zoals 
zuivere vermogensfondsen en/of fami-
liefondsen. Corporate foundations zijn 
bijvoorbeeld anders vanwege de grotere 
diversiteit aan stakeholders. Zij hebben 
een breder scala aan belanghebbenden, 
zoals medewerkers, managers, aandeel-
houders of eigenaren van het bedrijf 

(Renz, Roza, & Simons, 2019). Bovendien 
brengt de relatie met het bedrijf speci-
fieke vraagstukken op het terrein van 
governance (bestuur) met zich. Maar er 
zijn ook overeenkomsten met zuivere 
vermogensfondsen en/of familiefond-
sen in bijvoorbeeld beleid, evaluatie en 
ANBI-wetgeving. 

In deze special wordt verslag gedaan 
van een verkennend onderzoek naar 
corporate foundations in Nederland, als 
onderdeel van het onderzoek Geven in 
Nederland 2020 (Bekkers et al., 2020). 
We besteden specifiek aandacht aan de 
volgende vragen: Hoe ziet het land-
schap van corporate foundations er in 
Nederland uit? In hoeverre zijn corpora-
te foundations (on)afhankelijk van het 
oprichtende bedrijf? Op welke wijze is 
het bestuur van corporate foundations 
samengesteld? Wat is de werkwijze van 
corporate foundations en welke vormen 
van ondersteuning bieden zij? En waarin 
verschillen corporate foundations 
van andere typen vermogensfondsen 
zoals zuivere vermogensfondsen en/of 
familiefondsen? Tot slot gaan we in op 
de impact van COVID-19 op corporate 
foundations in de periode maart-novem-
ber 2020.

3  https://www.dedikkeblauwe.nl/news/

nieuw-corporate-foundations-forum
4  Hybride fondsen hebben hier een andere betekenis 

dan hybride organisaties in de voorgaande alinea. 

https://www.dedikkeblauwe.nl/news/nieuw-corporate-foundations-forum
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/nieuw-corporate-foundations-forum


10 | Geven in Nederland 2020

SPECIAL | CORPORATE FOUNDATIONS

Om het landschap van corporate founda-
tions in Nederland in kaart te brengen, 
heeft het Centrum voor Filantropische 
Studies aan de Vrije Universiteit (VU) 
een verkennend survey-onderzoek 
uitgevoerd. We hebben ca. 73 (potentië-
le) corporate foundations via de e-mail 
gevraagd om een online enquête in te 
vullen. In dit onderzoek hebben we de 
volgende brede definitie van een corpo-
rate foundation gehanteerd: “fondsen 
met een aparte juridische entiteit (bijv. 
een stichting), met een publiek doel en 
gerelateerd aan een for-profit organisa-
tie”. Om te bepalen of fondsen binnen 
deze definitie van een corporate foun-
dation vallen, hebben de onderzoekers 
de fondsen deze definitie voorgelegd en 
hen gevraagd of deze omschrijving op 
hun fonds van toepassing is. Echter met 
definities, classificaties en labels betre-
den we een grijs gebied. In de praktijk is 
het niet altijd eenvoudig om fondsen te 
classificeren naar verschillende typen 
fondsen. Zo zijn de grenzen tussen een 
familiefonds en een corporate foundati-
on opgericht door een familiebedrijf niet 
altijd even scherp (Moody, Lugo Knapp 
& Corrado, 2011). Ook kunnen fondsen 
sterk verschillen in de mate waarin zij 
(nog) gerelateerd zijn aan een for-profit 
organisatie en hoe zij zichzelf definië-
ren. 

Van de 73 (potentiële) corporate foun-
dations die aangeschreven zijn voor het 
onderzoek, hebben vijf organisaties aan-
gegeven dat zij geen corporate founda-
tion zijn of niet in Nederland gevestigd 
zijn en daarmee vielen zij dus buiten 
de reikwijdte van deze studie. Van de 
resterende 68 corporate foundations 
heeft iets minder dan de helft, in totaal 
29 corporate foundations, de vragenlijst 
(geheel of gedeeltelijk) ingevuld (een 
response van 43%). Zie box 1 voor een 
lijst met deelnemers aan dit onderzoek. 
Dataverzameling heeft plaats gevonden 
gedurende twee periodes. De eerste pe-
riode vond plaats tussen november 2019 
en januari 2020, dat leverde 17 ingevulde 
vragenlijsten op. Daarna zijn de organi-
saties die niet mee hadden gedaan aan 

het onderzoek – met enige vertraging 
vanwege de coronacrisis –nogmaals 
benaderd in de periode september en 
oktober 2020. Dat leverde nog eens 12 
ingevulde vragenlijsten op. In de tus-
senliggende periode heeft COVID-19 de 
samenleving echter op een ingrijpende 
manier beïnvloed. Omdat er nauwelijks 
inzicht is in de gevolgen van deze crisis 
op corporate foundations, hebben wij de 
corporate foundations – zowel die van de 
eerste als de tweede periode - nog enkele 
additionele vragen over de impact van 
de coronacrisis gesteld.  

Aangezien er geen gegevens bekend 
zijn over alle corporate foundations in 
Nederland, is het moeilijk in te schatten 
of de gegevens van deze 29 corporate 
foundations representatief zijn voor 
de totale groep corporate foundations 
in Nederland. We moeten dan ook 
voorzichtig zijn met het trekken van 
conclusies. Rekening houdend met deze 
beperking geeft dit onderzoek wel een 
eerste inzicht in het landschap en de 
werkwijze van een groep corporate foun-
dations in Nederland. Hiermee draagt 
het onderzoek bij aan het zichtbaar ma-
ken van de maatschappelijke betekenis 
van corporate foundations in Nederland. 
We rapporteren over de totale groep van 
29 corporate foundations. De resultaten 
zijn aangevuld en verrijkt met voorbeel-
den en cases, afkomstig uit openbare 
bronnen zoals jaarverslagen en websites 
van corporate foundations in Nederland. 

Het onderzoek spitst zich toe op de 
volgende zes thema’s: 
• Band tussen corporate foundation en 

bedrijf
• Programma’s en activiteiten 
• De maatschappelijke rolopvatting
• De inzet van munten, middelen, men-

sen
• Ondernemerschap, innovatie en im-

pact
• Impact COVID19 op corporate founda-

tions

Daar waar mogelijk worden de re-
sultaten van corporate foundations 

vergeleken met de resultaten van 49 
vermogensfondsen (zuivere vermo-
gensfondsen en/of familiefondsen) 
die participeerden in het grote fond-
senonderzoek ten behoeve van Geven 
in Nederland 2020 (Gouwenberg et 
al., 2020)5. Deze groep heeft een groot 
deel van dezelfde vragen voorgelegd 
gekregen als de corporate foundations 
in dit verkennende onderzoek. Voor de 
volgende thema’s zijn we in staat om de 
verschillen en overeenkomsten tussen 
beide groepen fondsen te onderzoe-
ken: de maatschappelijke rolopvatting, 
programma’s en activiteiten, de inzet 
van munten, middelen en mensen en 
ondernemerschap, innovatie en impact.
  

2. Verkennend onderzoek naar corporate foundations

5   Wanneer wij verderop in dit rapport spreken van 

vermogensfondsen bedoelen wij zuivere vermogens-

fondsen en/of familiefondsen.
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ABN AMRO Foundation

Achmea Foundation

AFAS Foundation

Ajax Foundation

ASML Foundation

Canon Foundation in Europe

DELA Fonds

Deloitte Impact Foundation

Facilicom Foundation

GSRD Foundation

Hofsteestichting

IKEA Foundation

ING Nederland Fonds

KNHM Foundation

KPN Mooiste Contact Fonds

Mazars Foundation

Philips Foundation

Rabo Foundation

Stichting DOEN

Stichting Van Schulden naar Kansen

Van Lanschot Kempen Foundation

Vattenfall Foundation

Wings of Support

Zorg van de Zaak Foundation

Anoniem Fonds 1

Anoniem Fonds 2

Anoniem Fonds 3

Anoniem Fonds 4

Anoniem Fonds 5

Box 1: Deelnemers Onderzoek Corporate Foundations
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3. Band tussen corporate foundation en bedrijf

Kenmerkend voor corporate founda-
tions is hun band met het bedrijf. Die 
band kan zich op verschillende manie-
ren uiten, bijvoorbeeld door een gedeel-
de naam, financiering vanuit de winst 
van het bedrijf, het bestuur en/of (be-
trokkenheid van) medewerkers (Maas, 
2020). In dit deel van het rapport kijken 
we naar die band; naar de relatie tussen 
corporate foundation en het bedrijf. 
Welke bedrijven richten een corporate 
foundation op? Hoe (on)afhankelijk is de 
corporate foundation van het bedrijf voor 
haar budget? Hoe is het bestuur van de 
corporate foundation samengesteld? Be-
staat het bestuur voornamelijk uit inter-
ne bestuursleden (medewerkers van het 
bedrijf) of zitten er ook externe bestuurs-
leden in het bestuur? Wie is er verant-
woordelijk voor de corporate foundation? 
Een onafhankelijke directeur in dienst 
van de foundation of juist iemand die met 
één been in het bedrijf staat? En tot slot, 
in hoeverre worden de activiteiten van 
de corporate foundation afgestemd op de 
activiteiten van het bedrijf?

Kenmerken van het bedrijf
We kijken eerst welke bedrijven een 
corporate foundation hebben opgericht. 
Wat voor type bedrijven zijn dit? Uit wel-
ke branche zijn zij afkomstig en hoeveel 
medewerkers hebben zij in dienst? 
Het merendeel van de corporate 
foundations dat meegewerkt heeft aan 
dit onderzoek is opgericht door een 
beursgenoteerde onderneming of een 
familiebedrijf. Ruim 40% van de cor-
porate foundations zegt gelieerd te zijn 
aan een beursgenoteerde onderneming 
(n=12), gevolgd door een familiebedrijf 
(25%, n=7), een coöperatie (14%, n=4) en 
een stichting (7%, n=2). Drie corporate 
foundations (11%) geven aan dat het 
bedrijf een andere eigenaarsstructuur 
heeft, zoals bijvoorbeeld een partner-
structuur (zie figuur 1).

De corporate foundations in dit on-
derzoek zijn met name opgericht door 
bedrijven afkomstig uit de zakelijke of 
financiële dienstverlening (50%, n=14). 
Dit wordt gevolgd door de categorieën 

anders (29%, n=8, zoals bijvoorbeeld 
sport en vastgoed), detailhandel non-
food (7%, n=2) en industrie (7%, n=2) 
(zie tabel 1).  

De corporate foundations in dit onder-
zoek zijn gelieerd aan bedrijven met een 
relatief groot aantal medewerkers. Het 
aantal medewerkers van deze bedrij-
ven loopt uiteen van 5 tot maar liefst 
244.000 medewerkers (wereldwijd), met 
een gemiddeld aantal medewerkers van 
circa 36.000. Wanneer we een klasse-
nindeling maken van het aantal mede-
werkers, dan zien we dat het overgrote 
deel van de oprichtende bedrijven van de 
corporate foundations in dit onderzoek 
relatief veel medewerkers hebben (tus-
sen de 5.000 en 50.000) (zie figuur 2). 

Figuur 1: Eigenaarsstructuur bedrijf (n=28)6, in percentage

6 In de titel van de tabellen en figuren in dit rapport staat 

aangeven hoeveel fondsen de desbetreffende vraag hebben 

beantwoord, dat aantal loopt uiteen van 15-29 corporate 

foundations en van 47-49 zuivere vermogensfondsen en/of 

familiefondsen.
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Inkomsten/vaststelling jaar-
lijks budget corporate foun-
dation
Over het algemeen zijn corporate foun-
dations voor hun inkomsten grotendeels 
afhankelijk van het oprichtende bedrijf. 
Corporate foundations die geheel finan-
cieel onafhankelijk kunnen opereren 
vanuit het rendement op bijvoorbeeld 
een eenmalige schenking zijn zeldzaam 
(Petrovits, 2006). Corporate foundations 
kunnen echter verschillende afspraken 
hebben met het bedrijf over hun budget. 
Zo kan het bedrijf bijvoorbeeld jaarlijks 
een vast bedrag schenken aan de corpo-

rate foundation of kan het bestedings-
budget van de corporate foundation 
verbonden zijn aan de winst van het 
bedrijf (bijv. een vast percentage van de 
winst) (Bethmann & von Schnurbein, 
2019). Daarnaast kunnen er jaarlijks 
nieuwe afspraken gemaakt worden over 
het budget of er kan sprake zijn van een 
meerjarenafspraak. Uit de resultaten 
van ons onderzoek onder 29 corporate 
foundations blijkt dat bijna de helft jaar-
lijks een vast bedrag vanuit het bedrijf 
ontvangt op basis van een meerjaren 
afspraak. (Zie ook tabel 2 op de volgende 
pagina.)

Tabel 1: Branche bedrijf (n=28)

Figuur 2: Aantal medewerkers bedrijf (n=26)
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Het bestuur kan een sterke link vormen 
tussen een bedrijf en een corporate foun-
dation (Bethmann & von Schnurbein, 
2019). Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de besluitvormig, bepaalt de stra-
tegie en overziet alle activiteiten van de 
corporate foundation. Corporate foun-
dations kunnen externe belanghebben-
den een zetel in het bestuur geven om 
zo de corporate foundation te voorzien 
van relevante expertise of legitimiteit 
(Kramer et al., 2004). De mate waarin ex-
terne bestuursleden een zetel bekleden 
binnen het bestuur van een corporate 
foundation kan afhangen van de grootte 
van de corporate foundation (Renz et 
al., 2019). Zo zal een grotere corporate 
foundation eerder externe bestuursle-
den hebben met kennis en expertise die 
gerelateerd is aan de sociale missie van 
de foundation. Kleinere corporate foun-
dations zoeken deze maatschappelijke 
expertise veelal niet in het bestuur, maar 
in haar samenwerkingspartners (Renz et 
al., 2019). 

Uit internationaal onderzoek blijkt veel-
al dat corporate foundations eerder me-
dewerkers uit het bedrijf aanstellen om 
bestuursfuncties binnen de foundation 
te bekleden (Brown et al., 2006; Renz et 
al., 2019; Rey-Garcia et al., 2012). Op ba-
sis van onderzoek in de Verenigde Staten 
en in Nederland, zijn het volgens Renz 
en collega’s (2019) vooral de directeur en 
senior managementleden van het bedrijf 
die vaak de meerderheid van - of alle - 
bestuursfuncties bekleden. De directeur 
van het bedrijf is vaak de voorzitter van 
het bestuur van de foundation (Marguis 
& Lee, 2013). Het bestuur is dus een 
centrale actor in de governance van een 
corporate foundation (Renz et al., 2019), 
waarbij bestuursleden vanuit het bedrijf 
een sterke invloed kunnen hebben op 
de besluitvorming van de corporate 
foundation. Belangrijk om te vermelden 
is dat het voor corporate foundations in 
Nederland met een ANBI-status niet is 
toegestaan om het bedrijf een meerder-
heid in het bestuur te geven. Dit komt 
voort uit de onafhankelijkheidseis, 

waarin geen natuurlijk persoon of 
rechtspersoon over het vermogen van 
een instelling mag beschikken als ware 
het zijn eigen vermogen8. 

In dit onderzoek kijken we hoe het 
bestuur van corporate foundations is 
samengesteld en wie er verantwoorde-
lijk is voor de corporate foundation. Een 
onafhankelijke directeur in dienst van 
de foundation of juist iemand die met 
één been in het bedrijf staat? En, zijn de 
medewerkers in dienst van de corporate 
foundation of het bedrijf?

 Tabel 2: Inkomsten/vaststelling jaarlijks budget van corporate foundations (n=29)

Tabel 3: Hoogste bestuursorgaan corporate foundations (n=27)

7 Het merendeel van de gebruikte wetenschappelijke 

literatuur in deze paragraaf over governance is gebaseerd op 

internationale literatuur en moet in een internationale con-

text geplaatst worden. Uitzondering hierop is onderzoek 

van Renz, Roza & Simons (2019), zij hebben onderzoek in de 

VS en Nederland gedaan. 
8 Artikel 1a, lid 1, onderdeel c) Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen, 1994 https://wetten.overheid.nl/

BWBR0006736/2020-01-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006736/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006736/2020-01-01
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Het grootste deel van de corporate 
foundations in dit onderzoek heeft een 
bestuur (n=23) als hoogste bestuursor-
gaan. Een klein aantal van deze corpo-
rate foundations vult het bestuur aan 
met andere functies zoals een raad van 
toewijzing, een raad van advies of een 
executive committee. Voor vier corpora-
te foundations is een Raad van Toezicht 
(RvT) het hoogste orgaan9 (zie tabel 3). 

Wanneer we vervolgens kijken naar de 
grootte van het bestuur of de RvT, dan 
varieert deze van drie tot acht leden. Bij-
na de helft van de corporate foundations 
heeft een bestuur of RvT bestaande uit 
vijf leden (46%) (zie tabel 4).

Bestuursleden of leden van de RvT kun-
nen gelieerd zijn aan het bedrijf (interne 
leden) of geen relatie hebben met het 
bedrijf (externe leden). Externe leden 
komen bijvoorbeeld uit het maatschap-

pelijke middenveld en brengen kennis 
en kunde in die gerelateerd is aan de 
maatschappelijke problematiek waar-
voor de corporate foundation zich inzet. 
Als we naar de ratio interne en externe 
leden kijken van de corporate founda-
tions die hierover informatie hebben 
gegeven, dan valt op dat bij 11 corporate 
foundations (46%) interne leden een 
meerderheid in het bestuur of de RvT 
hebben. Dat is opvallend, vanwege de 
eerdergenoemde onafhankelijkheidseis 
die de ANBI-wetgeving voorschrijft. Van 
deze 11 corporate foundations beschikt 
slechts 1 corporate foundation niet over 
de ANBI-status. Voor 12 corporate foun-
dations (54%) geldt dat externe leden 
een meerderheid in het bestuur of de 
RvT hebben (zie tabel 5). 

Als we kijken naar het uitvoerend lei-
derschap van een corporate foundation, 
dan kan de directeur volledig in dienst 

zijn bij en voor de corporate foundation 
of bij het bedrijf waarbij slechts een deel 
van de tijd aan de corporate foundati-
on gespendeerd mag worden (Renz et 
al., 2019). Hetzelfde geldt voor overige 
medewerkers van corporate foundations 
(Bethmann & von Schnurbein, 2019). 
Wanneer we kijken naar het uitvoerend 
leiderschap van de corporate founda-
tions in dit onderzoek, dan valt op dat 
iets meer dan de helft van de corporate 
foundations een directeur heeft die geen 
formele functie heeft in het bedrijf (zie 
figuur 3 op de volgende pagina). 

Tabel 4: Aantal bestuursleden of leden van RvT van corporate foundations (n=26)

9 Indien een corporate foundation een RvT als hoogste 

orgaan heeft, dan kijken we voor deze foundations naar de 

samenstelling van de RvT in plaats van het bestuur. 

Tabel 5: Ratio interne bestuursleden of leden RvT (in %), n=23 
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Corporate foundations zijn over het alge-
meen relatief kleine entiteiten. Van de 15 
corporate foundations waarvan infor-
matie over het aantal betaalde medewer-
kers beschikbaar is, hebben 3 corporate 
foundations geen betaalde krachten in 
dienst. 3 corporate foundations hebben 
meer dan 30 FTE medewerkers in dienst. 
De andere corporate foundations (n=9) 
zitten tussen 1 en 7 FTE betaalde krach-
ten (zie tabel 6).  

Wanneer corporate foundations mede-
werkers hebben, dan zijn deze in 48% 
van de corporate foundations (n=11) in 
dienst - of staan op de loonlijst - van het 
bedrijf. In 22% (n=5) zijn medewerkers 
van de corporate foundation zowel in 

dienst van de corporate foundation als 
van het bedrijf. In 30% van de corporate 
foundations (n=7) zijn medewerkers van 
de corporate foundation enkel in dienst 
van de foundation (zie figuur 4). 

Synergie met bedrijf 
De band van de corporate foundation 
met het bedrijf kan ook liggen in de 
mate waarin de activiteiten van de 
corporate foundation worden afgestemd 
op de kernactiviteiten (‘core business’) 
van het bedrijf (Bethmann & von Sch-
nurbein, 2019). Liggen deze in elkaars 
verlengde of juist niet? Synergie kan 
o.a. gezocht worden met de missie/visie 
van het bedrijf, met belangrijke thema’s 
voor het bedrijf zoals de SDG’s, met de 

kerncompetenties van het bedrijf (tech-
nologie, kennis, expertise, producten), 
met de bedrijfscontext en het externe 
netwerk van het bedrijf, met interne 
stakeholders en het geografische gebied 
waarin het bedrijf werkzaam is. 

Het merendeel van de corporate founda-
tions in dit onderzoek zoekt op een be-
paalde manier synergie met het bedrijf. 
Slechts twee corporate foundations (7%) 
geven aan geen synergie te zoeken met 
het bedrijf (zie tabel 7). 

Wanneer corporate foundations syner-
gie zoeken met het bedrijf, dan zoeken 
zij deze op meerdere vlakken tegelijk 
(gemiddeld 3). 

Figuur 3: Directeur corporate foundation wel/geen formele functie in het bedrijf (n=29) 

Tabel 6: Aantal FTE medewerkers corporate foundations (n=15)
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Figuur 4 : Medewerkers in dienst van bedrijf, corporate foundation of beiden (n=23), in %

Tabel 7: Synergie tussen corporate foundation en bedrijf (n=29)

Als we vervolgens kijken op welke ma-
nier corporate foundations synergie zoe-
ken met het bedrijf, dan valt op dat bijna 
drie vierde van de corporate foundations 
in dit onderzoek synergie zoekt met de 
missie van het bedrijf (73%, n=21). Zo’n 
twee derde van de corporate foundations 

zoekt afstemming met belangrijke the-
ma’s van het bedrijf zoals bijvoorbeeld 
SDG’s, MVO-thema’s, of kernwaarden 
(69%, n=20). Synergie zoeken met ex-
terne stakeholders zoals partners en/of 
klanten van het bedrijf, wordt het minst 
vaak genoemd (zie tabel 8).

Tabel 8: Vormen van synergie met activiteiten bedrijf (n=27)
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Box 2: Voorbeelden van synergie tussen corporate foundation en bedrijf

Corporate foundations zoeken voor hun activiteiten op verschillende manieren afstemming met het bedrijf. Geografische 
afstemming wordt bijvoorbeeld gezocht door ASML Foundation die actief is in de landen waar het bedrijf werkzaam is. GSRD 
Foundation steunt verschillende projecten in landen waar kleding wordt vervaardigd van G-Star RAW. 

De KNHM Foundation zoekt o.a. aansluiting bij de kerncompetenties van Arcadis. 200 Arcadis adviseurs en 180 vrijwilligers 
zetten zich kosteloos in met hun kennis en kunde om burgerinitiatieven, gericht op een leefbare leefomgeving, te laten groeien. 
Nationale-Nederlanden (NN) geeft al haar medewerkers de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Kennis en expertise van 
de medewerkers van NN is financieel van aard en veelal gericht op schuldpreventie, financiële educatie en coaching, met als doel 
om mensen in Nederland financieel bewust en financieel redzaam te maken. 

Er zijn vele voorbeelden te noemen van corporate foundations die afstemming zoeken met interne stakeholders van het bedrijf, 
zoals de medewerkers van het bedrijf. Zo geeft Vattenfall de medewerkers van het bedrijf de gelegenheid om als vrijwilliger 
betrokken te zijn bij het werk van de foundation dat gericht is op het ondersteunen van kwetsbare groepen in Nederland. Van 
Lanschot Kempen Foundation zoekt in haar activiteiten niet alleen synergie met de expertise die het bedrijf intern in huis heeft, 
maar ook met de kennis en het netwerk van klanten. 

Een voorbeeld van een corporate foundation die synergie zoekt met belangrijke thema’s voor het bedrijf (o.a. SDG 3, goede 
gezondheid en welzijn), is de Philips Foundation. Tot slot zien we dat de activiteiten van KPN Mooiste Contact Fonds aansluiten 
bij de missie en visie van KPN, het verbinden van mensen door producten en diensten te bieden waarmee zij met elkaar in con-
tact komen. Het KPN Mooiste Contact Fonds richt zich op groepen voor wie dit contact niet vanzelfsprekend is. 

Bron: websites van ASML Foundation;; GSRD Foundation; KNHM; Van Schulden naar Kansen;  Vattenfall Foundation Nederland; 
Van Lanschot Kempen Foundation;  Philips Foundation; KPN Mooiste Contact Fonds

https://www.asml.com/en/company/asml-foundation
https://gsrd.com/organisation/
http://www.knhm.nl/
https://vanschuldennaarkansen.nl/
https://group.vattenfall.com/nl/wie-we-zijn/vattenfall-foundation-nederland
http://www.vanlanschotkempen.com/
https://www.philips-foundation.com/a-w/articles/maker-project.html
http://www.kpnmcf.com/
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4. Programma’s en activiteiten 
Corporate foundations zijn actief op 
diverse terreinen en ondersteunen met 
hun programma’s en activiteiten vele 
goededoelenorganisaties. We kijken 
naar de doelbestedingen van corporate 
foundations, de sectoren die zij onder-
steunen, de doelgroepen waar zij zich op 
richten, de SDG’s waarop zij actief zijn en 
hun werkgebieden (lokaal, nationaal en/
of internationaal). Daarnaast vergelijken 
we deze cijfers met de cijfers van een 
groep vermogensfondsen in Nederland 
(n=49).

Doelbestedingen
Corporate foundations ondersteunen 
een verscheidenheid aan sectoren. Meer 
dan de helft van de corporate foundati-
ons in dit onderzoek steunt activiteiten 
op het terrein van maatschappelijke en 
sociale doelen. Denk aan initiateven 
gericht op individuen aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt, projecten op 
het terrein van welzijn, eenzaamheid, 
bevorderen van sociale cohesie en par-
ticipatie. Daarnaast richten 11 corporate 
foundations (44%) zich op de sector 
onderwijs en onderzoek (zie tabel 9). 
Het doelbestedingsbudget (exclusief 
operationele kosten) van de corpora-
te foundations in dit onderzoek was 
ongeveer €247 miljoen in 2018 (zie 
tabel 10). Het gaat hier om donaties aan 
andere organisaties/individuen maar 

ook projecten die de corporate founda-
tion zelf uitvoert. Andere vormen van 
geven, zoals leningen en missie gerela-
teerd investeren vallen hier niet onder. 
Een groot deel van die €247 miljoen 
is afkomstig van de IKEA foundation, 
de grootste foundation in Nederland. 
Alhoewel maatschappelijke en sociale 
doelen en doelen op het terrein van on-
derwijs en onderzoek de terreinen zijn 
waarop de meeste corporate foundations 
in dit onderzoek actief zijn, kunnen de 
sectoren milieu, natuur en dieren en 
internationale hulp op ruim 80% van 
de totale doelbestedingen rekenen. Met 
andere woorden: deze werkterreinen 
ontvangen het grootste bedrag aan 
giften. Ook hier geldt dat deze bedragen 
voornamelijk bestaan uit de giften van 
de IKEA Foundation. 
Als we de resultaten van corporate 
foundations vergelijken met vermogens-
fondsen dan zien we dat vermogens-
fondsen ook het vaakst actief zijn op het 
terrein van maatschappelijke en sociale 
doelen in Nederland (twee derde van de 
vermogensfondsen). Daarnaast steunt 
bijna de helft van de vermogensfondsen 
in dit onderzoek de sector cultuur en 
doelen op het terrein van onderwijs en 
onderzoek (zie tabel 9). Het gezamen-
lijke doelbestedingsbudget van deze 
groep vermogensfondsen was in 2018 
ongeveer €232 miljoen. Het grootste 

Tabel 9: Aantal corporate foundations (n=25) en vermogensfondsen (n=49) dat heeft gedoneerd per sector in 2018 
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deel hiervan, €147 miljoen, ging naar de 
sectoren maatschappelijke en sociale 
doelen, cultuur en onderwijs en onder-
zoek (zie tabel 10). 

Doelgroepen
De corporate foundations in dit onder-
zoek zijn actief voor een breed scala aan 
doelgroepen (zie tabel 11), maar kinde-
ren/jongeren, economisch kwetsbare 
doelgroepen en gehandicapten lijken de 
meest populaire doelgroepen. Dit geldt 
ook voor de groep vermogensfondsen. 
We zien echter ook verschillen tussen 

corporate foundations en vermogens-
fondsen. Zo richten vermogensfond-
sen zich relatief gezien veel vaker dan 
corporate foundations op kunstenaars 
en wetenschappers. Corporate founda-
tions in dit onderzoek richten zich iets 
vaker dan vermogensfondsen specifiek 
op vrouwen/meisjes. De minst populaire 
doelgroepen voor corporate foundations 
zijn verslaafden, religieuzen en weten-
schappers, deze doelgroepen worden 
door minder dan 10% van de corporate 
foundations genoemd. Voor vermogens-
fondsen zijn dat religieuzen (genoemd 

door 12% van de vermogensfondsen) 
en vrouwen en verslaafden (door 22% 
van de vermogensfondsen genoemd). 
Gemiddeld richten zowel corporate 
foundations als vermogensfondsen zich 
op ca. vier doelgroepen.

Tabel 11: Doelgroepen van corporate foundations (n=29) en vermogensfondsen (n=49) 

Tabel 10: Doelbestedingen (exclusief operationele kosten) van corporate foundations (n=25) en vermogensfondsen (n=49) per sector in 
2018, in € miljoenen 
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Box 3: Kwetsbare kinderen en jongeren 

Kwetsbare kinderen en jongeren worden door de corporate foundations in dit onderzoek het vaakst gesteund. De Ajax Foundation 
organiseert projecten en evenementen rond de thema’s sport & gezondheid, educatie en sociale integratie voor kwetsbare kinde-
ren en jongeren onder 19 jaar, in (groot) Amsterdam en Kaapstad. De ABN AMRO Foundation richt zich op kinderen die opgroeien 
in een minder kansrijke omgeving dan leeftijdsgenoten. Vattenfall Foundation steunt kwetsbare groepen in Nederland, zoals o.a. 
kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt met het project KlasseContact langdurig 
of chronische zieke leerlingen en brengt ze via ICT in contact met de klas en hun klasgenootjes. Hierdoor lopen deze kinderen 
minder kans om leerachterstand op te lopen of zich sociaal geïsoleerd te voelen. De AFAS Foundation is samen met Free a Girl een 
project gestart in Laos met het doel om in drie jaar 60 Laotiaanse meisjes te bevrijden van seksuele uitbuiting en hen de noodzake-
lijke nazorg te bieden. 

Bron: websites van Ajax Foundation; ABN AMRO Foundation; Vattenfall Foundation Nederland; KPN Mooiste Contact Fonds; AFAS 
Foundation

Tabel 12: Top 5 SDG’s  van corporate foundations (n=29) en vermogensfondsen (n=49), in % van het totaal aantal fondsen

Sustainable Development 
Goals (SDG’s)
SDG’s of duurzame ontwikkelings-
doelen zijn zeventien doelen die 193 
lidstaten van de Verenigde Naties in een 
ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 
hebben vastgesteld. Deze doelen zijn 
erop gericht om een einde te maken aan 
extreme armoede, ongelijkheid, onrecht 
in de wereld en om klimaatverandering 
tegen te gaan. Ook het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties worden 
gestimuleerd om een bijdrage te leveren 
aan deze ontwikkelingsdoelen. Op welke 
van de zeventien SDG’s zijn de corporate 
foundations en vermogensfondsen in 
dit onderzoek actief? In tabel 12 wordt 
de top 5 van meest favoriete SDG’s voor 
beide groepen gepresenteerd. In bijlage 
1 staat een overzicht van alle SDG’s. 

Bijdragen aan een ‘goede gezondheid 
en welzijn’ wordt door meer dan de helft 
van de corporate foundations (52%, 
n=15) en vermogensfondsen (63%, n=31) 
genoemd. Verder zien we een paar klei-
ne verschillen tussen beide groepen in 
de rangorde van de volgende SDG’s: ‘on-
gelijkheid verminderen’, ‘geen armoede’ 
en ‘kwaliteitsonderwijs’. ‘Waardig werk 
en economische groei’ en ‘klimaatveran-
dering tegengaan’ staan wel in de top 5 
van corporate foundations maar niet in 
de top 5 van vermogensfondsen. Omge-
keerd staat ‘geen honger’ wel in de top 5 
van vermogensfondsen, maar niet in die 
van de corporate foundations.

https://www.ajax.nl/media/qv3pv3uw/ajax-foundation-jaarverslag-1819.pdf
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/duurzaamheid/foundation.html
https://group.vattenfall.com/nl/wie-we-zijn/vattenfall-foundation-nederland
https://www.kpnmcf.com/nl/wat-is-het-mooiste-contact-fonds
https://www.afas.foundation/
https://www.afas.foundation/
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Werkterreinen
Ongeveer de helft van de corporate 
foundations in dit onderzoek opereert 
internationaal (52%, n=15) en/of nati-
onaal (48%, n=14). Zij zijn daarentegen 
iets minder vaak regionaal (38%, n=11) 
georiënteerd. Als we het werkterrein van 
corporate foundations vergelijken met 
het werkterrein van vermogensfondsen 
dan valt op dat corporate foundations 
veel vaker internationaal georiënteerd 
zijn dan vermogensfondsen. Vermo-
gensfondsen zijn op hun beurt juist weer 
vaker op nationaal niveau actief. 

Box 4: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

Philips Foundation zet zich in om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg in de wereld te verbeteren. In samenwerking met 
UNICEF steunen zij het ‘Maker Innovation’ project in Kenia gericht op de gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen in 
gebieden met weinig toegang tot medische middelen. In samenwerking met studenten van de universiteit van Nairobi, artsen en 
verpleegkundigen van het Kenyatta National Hospital, en de expertise, innovatie en coaching die wordt aangeboden door Philips, 
heeft het Maker-project geresulteerd in de ontwikkeling van 19 prototypes van medische hulpmiddelen. Voorbeelden zijn een 
zuigmachine om de luchtwegen van pasgeboren baby’s te zuiveren en een bevallingskussen dat traditionele Keniaanse geboorte-
posities ondersteunt.

Bron: website van Philips Foundation

Figuur 5: Werkterrein van corporate foundations (n=29) en vermogensfondsen (n=49), in % 

https://www.philips-foundation.com/a-w/articles/maker-project.html
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Box 5: Internationaal en/of nationaal?

De GSRD Foundation heeft haar werkterrein geheel buiten Nederland en steunt alleen projecten in China, Bangladesh, India en Viet-
nam (de landen waar G-Star RAW kleiding laat produceren). In een van haar projecten zet zij zich samen met Terre des Hommes in 
om de werkgelegenheid van kwetsbare jongeren in Vietnam te verbeteren. Er wordt beroepsonderwijs aan 188 jongeren aangeboden 
en na afronding van de beroepsopleiding worden zij verder begeleid bij het vinden van een baan. 

ING Nederland Foundation heeft de focus voor haar activiteiten juist helemaal op Nederland gelegd. De foundation heeft als doel om 
de digitale vaardigheden van mensen te stimuleren, ervoor te zorgen dat mensen geldzaken beter begrijpen en dat werk voor ieder-
een bereikbaar is. Dat doet zij in partnerschap met een groep van 25 organisaties in Nederland. Bijvoorbeeld met Hack your Future dat 
voormalig vluchtelingen traint tot ICT-professional en aan een baan helpt en met VHTO dat meisjes enthousiast wil maken voor ICT. 

De Rabo Foundation is zowel nationaal als internationaal georiënteerd. In Nederland richt zij zich op het versterken van sociale onder-
nemingen zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk kunnen vinden. Wereldwijd bieden zij coöperaties van 
kleinschalige boeren toegang tot geld, kennis en afnemers. 

Bron: websites van GSRD Foundation; ING Nederland Fonds;  Rabo Foundation

https://gsrd.com/vietnam/
https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/INGNederlandfonds/onze_partners/index.html
https://www.rabobank.nl/over-ons/rabofoundation/wat-we-doen
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Corporate foundations kunnen op 
verschillende manieren – bewust of 
onbewust - invulling geven aan hun 
maatschappelijke rol in de samenle-
ving. In dit onderzoek worden 11 rollen 
onderscheiden die zijn afgeleid van de 
rollen zoals beschreven in het Duitse 
onderzoeksrapport Shape the Future – 
The Future of Foundations (2014). Deze 
rollen zijn voorgelegd aan de corporate 
foundations in dit deelonderzoek, maar 
ook aan vermogensfondsen als onder-
deel van het onderzoek Geven in Neder-
land 2020. Gevraagd is om een top 3 te 
maken. Het vaakst herkennen corporate 
foundations en vermogensfondsen zich 
in de rol van ondersteuner. Als onder-
steuner komt het fonds tegemoet aan 

specifieke behoeften en vragen vanuit 
de samenleving. Daarnaast zien we dat 
beide groepen fondsen zich herkennen 
in de rol van capacitybuilder. Capaci-
tybuilders helpen maatschappelijke 
organisaties bij het opbouwen van hun 
organisatiecapaciteit en bieden onder-
steuning bij de ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden, zodat deze organisa-
ties hun taken op een meer systemati-
sche, effectieve en duurzame manier 
kunnen uitvoeren. De rol van expert 
staat bij corporate foundations op een 
derde plaats, terwijl de rol van kraamka-
mer (incubator) bij vermogensfondsen 
op een derde plaats staat. 

5. Maatschappelijke rolopvatting

Tabel 13: Maatschappelijke rolopvatting van corporate foundations (n=29) en vermogensfondsen (n=49), aantal keer genoemd in de top3
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De filantropische middelen van corpo-
rate foundations zijn divers. Corporate 
foundations kunnen naast financiële 
middelen ook hun medewerkers inzet-
ten (medewerkersvrijwilligerswerk) 
of goederen of materiaal doneren om 
goede doelen te ondersteunen. Op 
welke wijze corporate foundations hun 
financiële middelen, medewerkers en/
of goederen inzetten voor het goede doel 
bespreken we in dit deel van het rapport.

Geldverstrekkend, operatio-
neel of beiden?
Fondsen kunnen onderverdeeld worden 
in drie hoofdtypen: fondsen die alleen 
giften verstrekken aan goededoe-
lenorganisaties (grantmaking ofwel 
geldverstrekkende fondsen), operati-
onele fondsen die eigen programma’s 
uitvoeren (operating), of fondsen die een 
combinatie van beide hebben (mixed) 
(Anheier, 2001). Deze laatste groep 
verstrekt giften aan andere goededoe-
lenorganisaties, maar voert daarnaast 
ook eigen programma’s en activitei-
ten uit. Iets meer dan de helft van de 

corporate foundations in het onderzoek 
verstrekt giften aan goededoelenorgani-
saties en voert ook eigen programma’s 
uit (52%, n=14), de andere helft bestaat 
grotendeels uit fondsenverstrekkende 
corporate foundations (41%, n=11), en 
slechts een enkele corporate foundation 
kan geclassificeerd worden als een pure 
operationele stichting.  
Wanneer we kijken naar vermogens-
fondsen dan kunnen zij grotendeels 
geclassificeerd worden als fondsenver-
strekkende fondsen (75%, n=35). Slechts 
één vijfde kan gezien worden als een 
mixed fonds en slechts twee vermogens-
fondsen zijn pure operationele fondsen 
met eigen programma’s en activiteiten.  

6. De inzet van munten, mensen en middelen

Figuur 6: Typen corporate foundations (n=27) en vermogensfondsen (n=47), in %
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Vormen van financiële on-
dersteuning 
Er zijn verschillende manieren waar-
op corporate foundations financiële 
ondersteuning kunnen bieden aan 
maatschappelijke organisaties. Naast 
het geven van klassieke donaties, kun-
nen corporate foundations ook andere 
manieren zoeken waarop zij in financië-
le zin goede doelen ondersteunen. Denk 
bijvoorbeeld aan het verstrekken van 
leningen met gunstige voorwaarden en 
investeringen die naast een maatschap-
pelijk rendement, ook een financieel 
rendement nastreven. Met maatschap-
pelijke rendement bedoelen we dat er 
door investeringen een bijdrage wordt 
geleverd aan de missie van het fonds. De 
laatste jaren zien we dat met name grote 
fondsen nieuwe of alternatieve vormen 

van filantropie verkennen (Bekkers et 
al., 2017; Gouwenberg, 2018; Gouwen-
berg et al., 2020). In hoeverre zien we 
deze en andere manieren van financiële 
ondersteuning terug bij de groep corpo-
rate foundations die aan dit onderzoek 
hebben meegewerkt? En, in hoeverre 
verschillen zij daarin van vermogens-
fondsen?

Het merendeel van de corporate foun-
dations in dit onderzoek is sterk gericht 
op de ‘klassieke vorm van geven’ in de 
vorm van het verstrekken van donaties 
(zie tabel 14). We zien dit ook terug bij 
vermogensfondsen. Voor driekwart van 
de corporate foundations is het geven 
van giften aan andere organisaties in 
(zeer) hoge mate van toepassing (tegen-
over 82% van de vermogensfondsen). 

Tabel 14: Vormen van financiële ondersteuning door corporate foundations (n=28) en vermogensfondsen (n=49), in %
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Box 6: Van leningen tot maatschappelijke investeringen

Voorbeelden van corporate foundations die verschillende manieren van financiële ondersteuning bieden zijn o.a. de Rabo Founda-
tion en Stichting Doen. Voor Rabo Foundation, o.a. gericht op het zelfredzaam maken van kleine boeren in ontwikkelingslanden, 
is de lening het belangrijkste financiële instrument. In totaal verstrekte zij in 2019 € 28,3 miljoen aan leningen. In Nederland zijn dat 
leningen aan sociale ondernemingen en in het buitenland betreft het leningen aan producentenorganisaties – zoals van koffie- of 
melkveeboeren – of spaar- en kredietcoöperaties die hen de kans bieden om microkredieten te verstrekken aan boeren. De boe-
ren gebruiken deze kredieten vervolgens om te investeren in hun bedrijf. 

Ook Stichting Doen, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, heeft verschillende vormen van financiering. Naast subsidies, ver-
strekt zij leningen aan maatschappelijke organisaties die nog niet in aanmerking komen voor een bancaire lening en zij participeren 
in startende sociale en duurzame ondernemingen. Doen participeert bijvoorbeeld in PeelPioniers, een duurzame onderneming 
die een circulaire oplossing biedt voor sinaasappelschillen die overblijven na het persen van vers sap. De schillen worden verwerkt 
tot functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. 

Bron: Website van Rabo Foundation en Stichting Doen

Corporate foundations geven nauwelijks 
giften aan individuen (eventueel door 
tussenkomst van een rechtspersoon), 
hierin verschillen zij echter van vermo-
gensfondsen. Voor bijna de helft van de 
vermogensfondsen is geld geven aan 
individuen namelijk in (zeer) hoge mate 
van toepassing. Als we kijken naar fond-
sen die eigen projecten uitvoeren, de 
zogenaamde zelfwerkzame fondsen, dan 
valt op dat juist corporate foundations 
hier vaker bekend mee zijn dan vermo-
gensfondsen. Voor maar liefst 50% van 
de corporate foundations is dat in (zeer) 
hoge mate van toepassing (tegenover 
20% van de vermogensfondsen).   

De andere financiële vormen van on-
dersteuning komen zowel bij corporate 
foundations als bij vermogensfondsen 
beperkt voor. Het verstrekken van lenin-
gen aan maatschappelijke organisaties 
met gunstige voorwaarden lijkt het 
vaakst voor te komen, van toepassing 
voor 20% van de corporate foundations 
(tegenover 30% van de vermogensfond-
sen). Hierbij kan gedacht worden aan 
renteloze leningen, leningen tegen een 
lagere rente dan op de reguliere kapi-
taalmarkt betaald had moeten worden, 
rentedragende leningen met een onbe-
paalde looptijd of andere gunstige (niet 
financiële) voorwaarden of leningen met 

een hoog risico dat deze niet of slechts 
gedeeltelijk wordt terugbetaald. 

Het geven van garantiestellingen aan 
banken die leningen verstrekken aan 
maatschappelijke organisaties komt 
onder beide groepen fondsen nauwelijks 
voor (van toepassing voor 8% van de 
corporate foundations tegenover 4% 
van de vermogensfondsen) evenmin 
als het verstrekken van hypotheken 
aan maatschappelijke organisaties (van 
toepassing voor 4% van de corporate 
foundations tegenover 12% van de ver-
mogensfondsen). 

Het aantal corporate foundations en 
vermogensfondsen dat investeert in 
maatschappelijke organisaties en sociale 
ondernemingen door middel van een 
aandeel in het kapitaal van deze orga-
nisaties is eveneens beperkt onder de 
onderzochte groep fondsen. Het bouwen 
of exploiteren van onroerend goed en dit 
tegen gunstige voorwaarden verhuren 
aan maatschappelijke organisaties komt 
niet voor bij de onderzochte groep cor-
porate foundations maar is daarentegen 
voor 20% van de vermogensfondsen van 
toepassing.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/international/
https://www.doen.nl/hoe-we-het-doen


28 | Geven in Nederland 2020

SPECIAL | CORPORATE FOUNDATIONSSPECIAL | CORPORATE FOUNDATIONS

Vormen van niet-financiële 
ondersteuning
Naast financiële ondersteuning kunnen 
corporate foundations ook op andere 
manieren bijdragen aan de missie van 
hun fonds. We zagen eerder al dat zij 
immateriële steun bieden aan maat-
schappelijke organisaties door de inzet 
van hun kennis en netwerk. Ze advi-
seren bijvoorbeeld maatschappelijke 
organisaties bij het opbouwen van hun 
organisatiecapaciteit. Ze helpen maat-
schappelijke organisaties of komen op 
voor de belangen van bepaalde doel-
groepen door hun ‘stem’ te laten horen. 
Medewerkers nemen soms plaats in het 
bestuur, RvA of RvC van een maatschap-
pelijke organisatie. Corporate founda-
tions kunnen ook fysieke goederen en/
of technologische oplossingen bieden. 
In hoeverre zien we deze vormen van 
niet-financiële ondersteuning terug bij 
de corporate foundations die aan dit on-
derzoek hebben meegewerkt? En waarin 
verschillen zij van vermogensfondsen?
Van de genoemde vormen van niet-fi-

nanciële steun, zijn de inzet van het net-
werk en het delen van kennis het meest 
favoriet onder de corporate foundations 
en vermogensfondsen die hebben mee-
gewerkt aan het onderzoek (zie tabel 15). 
Ongeveer driekwart van beide groepen 
fondsen deelt het netwerk met maat-
schappelijke organisaties (de helft doet 
dat zelfs in (zeer) hoge mate). Het delen 
van kennis is voor 78% van de corporate 
foundations van toepassing (tegenover 
65% van de vermogensfondsen). De 
grootste verschillen tussen corporate 
foundations en vermogensfondsen zien 
we bij fysieke goederen en/of technolo-
gische oplossingen (van toepassing voor 
36% van de corporate foundations te-
genover 18% van de vermogensfondsen), 
een ‘stem’ laten horen (van toepassing 
voor 61% van de corporate foundations 
tegenover 43% van de vermogensfond-
sen) en in het bestuur, RvA, RvT van een 
maatschappelijke organisatie plaatsne-
men (van toepassing voor 50% van de 
corporate foundations tegenover 18% 
van de vermogensfondsen). 

Tabel 15: Vormen van niet-financiële ondersteuning door corporate foundations (n=28) en vermogensfondsen (n=49), in %
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Medewerkersvrijwilligers-
werk 
Steeds meer bedrijven tonen hun 
betrokkenheid bij de samenleving door 
medewerkers de gelegenheid te geven 
vrijwilligerswerk te verrichten voor 
maatschappelijke organisaties (Roza et 
al., 2014). Medewerkersvrijwilligerswerk 
kan gedefinieerd worden als “medewer-
kers in loondienst die tijd geven via een 
bedrijf tijdens een geplande activiteit 
voor een externe maatschappelijke orga-
nisatie” (Rodell, Breitsohl, Schroder, & 
Keiting, 2015, pp. 4–5). Medewerkersvrij-
willigerswerk leent zich voor samenwer-
king met maatschappelijke organisaties, 
zowel op korte termijn als lange termijn. 
Een korte termijn samenwerking wordt 
vaak aangegaan bij het organiseren van 
(eenmalige) uitjes voor specifieke doel-
groepen van de maatschappelijke orga-
nisatie, het begeleiden van spelletjes- of 
muziekmiddagen of voor het uitvoeren 
van kleine onderhoudsklussen. Mede-
werkers zijn dan vaak eenmalig betrok-
ken bij de activiteiten. Langetermijnpro-
jecten vragen veelal kennisintensieve 
activiteiten zoals het leveren van advies, 
het bekijken van de boekhouding of 
het bouwen van een website. Medewer-
kers zijn dan voor een langere periode 

betrokken als vrijwilliger. Een derde 
mogelijke vorm is de estafettevorm 
van medewerkersvrijwilligerswerk, 
waarbij het bedrijf voor een bepaalde 
(middel)lange periode afspreekt dat ze 
medewerkersvrijwilligers leveren aan 
de maatschappelijke organisatie. Dit 
kunnen elke week dezelfde vrijwilligers 
zijn, maar deze vrijwilligers kunnen ook 
afgewisseld worden binnen het bedrijf. 
Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf 
of corporate foundation elke donderdag-
middag en avond een aantal hulpkoks 
ter beschikking stelt aan een maatschap-
pelijke organisatie die koken en serveren 
aan de doelgroep (Roza et al., 2014).  

Naast het onderscheid tussen korte of 
lange termijn, kan er ook onderscheid 
gemaakt worden naar het type mede-
werkersvrijwilligerswerk. Zo kunnen 
vrijwilligers vanuit een bedrijf ingezet 
worden voor routine activiteiten of 
non-routine activiteiten (Roza, Sha-
char, Meijs, & Hustinx, 2017). Routine 
activiteiten zijn dagelijkse activiteiten 
van de maatschappelijke organisatie 
zoals het verzorgen van de doelgroep, 
onderhoudswerk, of de financiële 
administratie. Non-routine activiteiten 
zijn activiteiten die buiten de reguliere 

programma’s en activiteiten van de 
maatschappelijke organisatie vallen, zo-
als grote onderhoudsklussen of extra so-
ciale activiteiten of uitjes. Ten slotte kan 
er onderscheid gemaakt worden tussen 
hands-on en skills-based medewerkers-
vrijwilligerswerk (Roza et al., 2017). 
Binnen skills-based vrijwilligerswerk 
vereist het vrijwilligerswerk professio-
nele kennis, expertise of vaardigheden 
van de medewerkers van het bedrijf. 
Voorbeelden zijn het bouwen van een 
website, het ontwikkelen van een mar-
ketingplan, of het begeleiden van het 
managementteam van de maatschappe-
lijke organisatie. Hands-on activiteiten 
zijn veelal praktisch van aard en vragen 
generieke of sociale vaardigheden, zoals 
sociale activiteiten met de doelgroep of 
onderhoudsklussen. 

Maar liefst 82% van de corporate foun-
dations in dit onderzoek zet medewer-
kers van het bedrijf in voor het werk van 
de corporate foundation.

Figuur 7: Medewerkersvrijwilligerswerk (n=28)
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Tabel 16: Invulling medewerkersvrijwilligerswerk (n=23)

Box 7: Van hands-on tot skills-based medewerkersvrijwilligerswerk

De band tussen corporate foundation en bedrijf uit zich in veel gevallen door de betrokkenheid van medewerkers bij 
het werk van de corporate foundation. Het DELA Fonds, met als thema het verbinden van generaties, stelt medewer-
kers van Coöperatie DELA in staat om zich in te zetten voor projecten. Hiervoor is een menukaart ontwikkeld met 
daarop een aantal mogelijkheden die ook als teamuitje ingezet kunnen worden, zoals: samen koken met ouderen en 
een klas kinderen, de route van Glow (internationale lichtkunst route door de binnenstad van Eindhoven) wandelen 
met ouderen. Bij alle activiteiten van het DELA Fonds staat de ontmoeting centraal. 

De Achmea Foundation ziet zichzelf als een belangrijke verbindende kracht tussen het bedrijf en de samenleving. 
Werkend vanuit een coöperatieve gedachte, die past bij het ontstaan van Achmea, investeert zij met Expert Volunteer 
Assignments in initiateven gericht op het verbeteren van het welzijn van lage inkomensgroepen, met name in Afrika. 
Met dit programma worden kennis en expertise van medewerkers van Achmea beschikbaar gesteld aan lokale goe-
dedoelenorganisaties. Achmea medewerkers kunnen worden uitgezonden voor een project op locatie of zij kunnen 
vanuit Nederland hun expertise inzetten. Daarnaast heeft de Achmea foundation een online medewerkersplatform 
Voor Elkaar gelanceerd bij diverse divisies van Achmea, waar medewerkers maatschappelijke initiatieven in Nederland 
kunnen starten of steunen. Het bundelen van krachten en daarmee sociaaleconomische vooruitgang boeken vormt 
het fundament van de Achmea Foundation.

De Facilicom Group Foundation geeft medewerkers van Facilicom de mogelijkheid om zich als vrijwilliger in te 
zetten voor allerlei projecten en activiteiten gericht op groepen mensen in Nederland die buiten hun schuld in een 
achterstandssituatie terecht zijn gekomen. Activiteiten lopen uiteen van het verzorgen van sollicitatietrainingen 
door Facilicom professionals voor jongeren uit wijken met een sociaal-economische achterstand tot het sturen 
van een persoonlijke kerstkaart naar eenzame ouderen en voorlezer bij de Voorleesexpress voor kinderen met een 
taalachterstand. Daarnaast werkt de Facilicom Foundation met 25 ambassadeurs, medewerkers vanuit de Facilicom 
bedrijven, die meedenken over nieuwe projecten van de foundation maar ook actief zijn in het promoten van de 
foundation en activiteiten onder de collega’s. 

De Mazars Foundation is het platform, voor en door medewerkers van accountants- en adviesorganisatie Mazars, 
waarmee zij vormgeeft aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Iedere medewerker van Mazars heeft op jaarbasis 
20 uur beschikbaar om in te zetten voor zelfgekozen vrijwilligerswerk of bij een van de samenwerkingspartners van 
Mazars Foundation. Daarnaast levert de foundation financiële bijdragen om activiteiten in dit kader mogelijk te 
maken.

Bron: websites van DELA Fonds; Achmea Foundation; Facilicom Foundation; Mazars Foundation 

https://www.dela.nl/over-dela/dela-fonds
https://www.achmea.nl/foundation/achmea-foundation
https://facilicomfoundation.nl/over-facilicom-group-foundation
https://www.mazars.nl/Startpagina/Over-ons/Corporate-social-responsibility/Mazars-Foundation
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De invulling van het medewerkersvrij-
willigerswerk loopt uiteen. Van de 23 
corporate foundations waarbij mede-
werkers van het bedrijf zich inzetten 
voor het werk van de corporate foun-
dation, geeft maar liefst 87% aan dat 
medewerkers van het bedrijf hun kennis 
en expertise inzetten voor maatschap-
pelijke doelen (n=20). Dit staat ook wel 
bekend als skills-based medewerkersvrij-
willigerswerk. Voor bijna driekwart van 
de 23 corporate foundations fungeren 
de medewerkers van het bedrijf als 
bestuursleden van de foundation (70%, 
n=16). Hetzelfde aantal corporate foun-
dations zet medewerkers van het bedrijf 
in als ambassadeurs voor de corporate 
foundation (70%, n=16). Iets minder dan 
twee derde van de corporate founda-
tions waarbij medewerkers van het 
bedrijf zich inzetten, faciliteren hands-on 
vrijwilligerswerk. Medewerkers zetten 
zich in voor sociale of doe-activiteiten bij 
goededoelenorganisaties. De resultaten 
laten zien dat corporate foundations de 
medewerkers van het bedrijf in lichtere 
mate inzetten als donateurs (39%, n=9). 
3 corporate foundations hebben aange-

geven dat medewerkers ook op andere 
manieren worden ingezet, zoals deelna-
me in de Raad van Toezicht. Gemiddeld 
genomen geven corporate foundations 
invulling aan 3,4 vormen van medewer-
kersvrijwilligerswerk. 

Wanneer corporate foundations mede-
werkersvrijwilligerswerk faciliteren of 
stimuleren voor medewerkers van het 
bedrijf, dan kan dit zowel binnen als 
buiten de werkuren of de bedrijfstijd 
plaatsvinden. Bijna twee derde van de 
corporate foundations die medewerkers 
van het bedrijf inzet (n=23), geeft aan dat 
deze inzet binnen bedrijfstijd plaatsvindt 
(65%). Slechts 9% geeft aan dat dit bui-
ten bedrijfstijd plaatsvindt en voor een 
kwart is de inzet van medewerkers van 
het bedrijf evenredig verdeeld tussen 
binnen en buiten bedrijfstijd (26%). 

Figuur 8: Medewerkersvrijwilligerswerk binnen bedrijfstijd, buiten bedrijfstijd of evenredig (n=23), in %
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Corporate foundations kunnen gezien 
worden als hybride organisaties, met 
een for-profit of markt logica gelinkt aan 
de strategische richting van het bedrijf 
versus een logica gelinkt aan de sociale 
of maatschappelijke behoeften vanuit de 
maatschappij (non-profit logica) (Smith, 
2016; Roza et al., 2019). Door de band 
van de corporate foundation met het 
bedrijf, corporate foundations worden 
vaak bestuurd door medewerkers uit het 
bedrijf, is de verwachting dat corporate 
foundations eerder zullen opereren 
zoals bedrijven. Dat wil zeggen met een 
focus op ondernemerschap, innovatie, 
resultaten, effectiviteit en efficiëntie. 
Maar hoe ondernemend en innovatief 
zijn de 29 corporate foundations eigen-
lijk die hebben meegewerkt aan het 
onderzoek? En, zijn zij ondernemender 
dan vermogensfondsen?

Om meer inzicht te krijgen in de ‘ver-
nieuwingsdrang’ van corporate founda-
tions en vermogensfondsen hebben we 
hen een aantal uitspraken voorgelegd 
(zie tabel 17). Belangrijk om te vermel-
den is dat het hier om de zelfperceptie 
gaat van fondsen. Het grootste deel 
van de fondsen zegt actief bezig te zijn 
met de verbetering en innovatie van de 
eigen organisatie, te experimenteren 
met nieuwe mogelijkheden en op zoek 
te gaan naar vernieuwende projecten en 

activiteiten. Die vernieuwing lijkt echter 
nog niet van toepassing wanneer we 
kijken naar het initiëren van andere en 
innovatieve vormen van financiering. 
Zoals we eerder zagen, geven beide groe-
pen fondsen overwegend nog in de vorm 
van klassieke donaties.  

We hebben beide groepen fondsen 
ook een tweetal uitspraken voorgelegd 
waarbij gevraagd werd een keuze te 
maken tussen twee alternatieven (zie 
tabel 18). Het antwoord links (<) is 
telkens het ‘behoudende’ alternatief, het 
antwoord rechts (>) het ‘vernieuwende’. 
Fondsen konden ook een middenpositie 
(=) kiezen. Corporate foundations lijken 
niet bang om risico te nemen. 50% van 
de corporate foundations zegt risico’s te 
nemen als het gaat om de projecten en 
activiteiten die zij ondersteunen (tegen-
over 42% van de vermogensfondsen), 
terwijl 25% van de corporate foundati-
ons (tegenover 31% van de vermogens-
fondsen) liever veilige keuzes maakt. 
Bij onzekere situaties neemt 43% van de 
corporate foundations (tegenover 60% 
van de vermogensfondsen) een krach-
tige en assertieve houding aan om het 
aantal (potentiële) kansen te maximali-
seren. 25% van de corporate foundations 
(tegenover 10% van de vermogensfond-
sen) zegt in deze situatie eerder geneigd 
te zijn de kat uit de boom te kijken.  

7. Ondernemerschap, innovatie en impact

Tabel 17: Houding ten opzichte van innovatie onder corporate foundations (n=28) en vermogensfondsen (n=48), in %
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In de afgelopen decennia is het belang 
voor bedrijven, overheden en goededoe-
lenorganisaties toegenomen om resulta-
ten inzichtelijk te maken. Het belang om 
prestaties en impact te meten is gegroeid 
vanwege de toegenomen aandacht voor 
transparantie en verantwoording van 
werkwijze, kosten en bestedingen. Voor 
goededoelenorgansiaties is het oude 
paradigma ‘Doe goed en zie niet om’ 
veranderd in ‘Doe goed en doe het de 
volgende keer beter’ (Ten Hoorn & Stub-
be, 2013). De verwachting is dan ook dat 
steeds meer fondsen willen weten wat de 
resultaten van hun interventies zijn en 
hoe zij dat kunnen verbeteren. Boven-
dien is het aannemelijk dat corporate 
foundations, veelal gelinkt aan een be-
drijf met een for profit of markt logica, op 
eenzelfde manier gerund zullen worden 
als het bedrijf – met het oog op resultaat 
(Vermeulen & Maas, 2019). 

Er zijn allerlei manieren om informatie 
over resultaat en economische, maat-
schappelijke of ecologische effecten 
weer te geven, waaronder impactmetin-
gen (d.w.z. de bijdrage van de inter-
venties aan de doelstellingen). In dit 
verkennende onderzoek is gevraagd of 
fondsen de impact van hun werk meten 
op project-, programma-, en organisa-
tieniveau. Daarnaast is gevraagd of zij 
werken vanuit een ‘theory of change’, 
een verandertheorie, die bestaat uit een 
beschrijving van de probleemanalyse en 
een veranderingsaanpak. In hoeverre 
zien we een verschuiving naar een op 
impact gerichte werkwijze terug bij de 
corporate foundations in dit onderzoek? 
En, verschillen zij daarin van vermo-
gensfondsen? 

Corporate foundations lijken ten opzich-
te van vermogensfondsen verder te zijn 
wanneer het aankomt op het inzichte-
lijk maken van de resultaten van hun 
projecten en programma’s. Ongeveer 
39% van de corporate foundations in 
dit onderzoek werkt in (zeer) hoge mate 
met een verandertheorie. Voor vermo-
gensfondsen geldt dat voor slechts 17% 
van de fondsen. Als we kijken naar de 
drie niveaus waarop fondsen impact 
kunnen meten, dan zien we dat het 
meten van impact op projectniveau het 
meest gebruikelijk is; het gaat dan om 
de bijdrage van de interventies aan de 
doelstelling op projectniveau (de onder-

Tabel 18: Uitspraken over risicobereidheid van corporate foundations (n=28) en vermogensfondsen (n=48), in %
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Tabel 19: Mate waarin corporate foundations (n=28) en vermogensfondsen (n=48) impact meten, in%

Box 8: Onderzoek naar effect en impact 

De Stichting van Schulden naar Kansen doet in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Inter-
venties, onderzoek naar het effect en de impact van de interventies die zij steunen. Van Schulden naar Kansen, gelieerd aan 
Nationale Nederlanden, helpt huishoudens financieel redzaam te maken en schulden te verminderen. In een vijfjarig onder-
zoek wordt de vooruitgang gemeten van de door de stichting ondersteunde initiatieven. Dat wordt op drie niveaus gedaan: 
projecten, individuele deelnemers en maatschappelijk. Met het projectonderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in het 
aantal huishoudens dat wordt bereikt, de impact van de projecten op de financiële redzaamheid van deelnemers en er wordt 
onderzocht hoe projecten hun aanpak kunnen verbeteren. Met het deelnemersonderzoek wordt onderzocht hoe de individu-
ele deelnemers hun deelname aan de projecten ervaren. Ervaren zij veranderingen in het op orde brengen en houden van hun 
administratie, kunnen zij hun uitgaven beter beheersen, is hun kennis en begrip van financiën toegenomen en is hun inkomens- 
en arbeidsmarktpositie verbeterd? Op maatschappelijk niveau wordt onderzocht wat er wordt bereikt op wijkniveau. Welke 
ontwikkelingen zien grotere schuldeisers, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers als het gaat om 
betaalgedrag en betalingsachterstanden. Op 31 december 2020 is het vijfjarige impactonderzoek afgerond en op basis van de 
ervaringen wordt de toekomstige koers van de stichting nader bepaald. 

Bron: Jaarverslag 2020, Van Schulden naar Kansen

steunde projecten van maatschappelijke 
organisaties). Voor 57% van de corporate 
foundations is dat in (zeer) hoge mate 
van toepassing (tegenover 40% voor 
vermogensfondsen). Dat betekent dat de 
resterende fondsen hier niet of slechts 
in (zeer) lichte mate mee bezig zijn en/of 
de eerste stappen op dit terrein hebben 
gezet. Voor het meten van impact op 

programmaniveau, de bijdrage van de 
interventies aan de doelstelling op pro-
grammaniveau (de ondersteunde projec-
ten van maatschappelijke organisaties 
binnen één programma van het fonds), 
ligt dat percentage voor corporate foun-
dations op 43% (voor vermogensfondsen 
op 25%). Het meten van de bijdrage van 
de interventies aan de doelstelling op 

organisatieniveau (onderzoeken of alle 
interventies tezamen hebben bijgedra-
gen aan de doelstelling van het fonds), is 
nog minder van toepassing. 71% van de 
corporate foundations (tegenover 85% 
van de vermogensfondsen) is hier niet of 
in (zeer) lichte mate mee bezig. 

https://vanschuldennaarkansen.nl/
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Eind 2019 dook voor het eerst het 
coronavirus (COVID-19) op in China. Al 
snel verspreidde het coronavirus zich 
vanaf eind februari naar de rest van de 
wereld. Eerst naar andere Aziatische 
landen, vervolgens naar Europa, het 
Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Ameri-
ka en tenslotte Afrika. In reactie daarop 
stelden steeds meer landen beperkingen 
en maatregelen op. Het coronavirus en 
de maatregelen die wereldwijd worden 
genomen, hebben een grote impact op 
het bedrijfsleven, goededoelenorganisa-
ties en onze samenleving.

In dit deel van deze special beschrijven 
wij de impact van COVID-19 op (het 
werk van) de corporate foundations 
die hebben meegewerkt aan dit deel 
van het onderzoek (in totaal 22 corpo-
rate foundations). De omvang van de 
effecten hangt af van meerdere factoren 
die momenteel met onzekerheid zijn 
omgeven, zoals de snelheid waarmee het 
virus wereldwijd onder controle komt 
en wanneer de beperkingen worden 
opgeheven. In deze special belichten 

we de werkelijke (periode vanaf 1 maart 
2020 tot 1 november 2020) en verwachte 
impact van de COVID-19 pandemie op 
het bestedingsbudget en de activiteiten 
van corporate foundations. 

Gevolgen voor kernactivi- 
teiten 

Kernthema’s 
Het overgrote deel van de corporate 
foundations in dit onderzoek geeft 
aan dat de coronacrisis in de periode 
maart – november 2020 geen gevolgen 
heeft gehad voor de kernthema’s van de 
corporate foundations (82%, n=18). Voor 
slechts een klein deel van de corporate 
foundations (18%; n=4) heeft de corona-
crisis wel gevolgen voor de kernthema’s. 
Zij benadrukken bijvoorbeeld dat hun 
doelgroepen (kwetsbare en kansarme 
groepen in de samenleving) extra hard 
geraakt worden door de coronacrisis. 
Het financiële welzijn van deze mensen 
staat onder druk en verwacht wordt 
door de corporate foundations dat de 
coronacrisis de kansenongelijkheid van 

kwetsbare groepen in achterstandssitua-
ties zal vergroten.    

Lopende projecten
Ondanks dat voor het overgrote deel 
van de corporate foundations in dit 
onderzoek de corona pandemie (tussen 
maart-november 2020) geen gevol-
gen heeft voor de kernthema’s van de 
corporate foundation, worden lopende 
projecten wel beïnvloed door de coron-
acrisis. 86% (n=19) van de corporate 
foundations geeft aan dat de corona-
crisis gevolgen heeft voor de lopende 
projecten. Slechts een klein deel van de 
corporate foundations (n=3; 14%) zegt 
geen gevolgen voor lopende projecten 
te ondervinden. Over het algemeen zijn 
projecten en activiteiten uitgesteld, om-
dat projecten en activiteiten niet konden 
plaatsvinden door de opgelegde corona-
maatregelen. Denk aan het organiseren 
van vrijwilligersactiviteiten die gericht 
zijn op kwetsbare groepen zoals ouderen 
of kinderen, maar ook medewerkersvrij-
willigerswerk in groepsverband. Een en-
kele corporate foundation geeft aan dat 

8. Impact van de coronacrisis op corporate foundations

Figuur 9: Gevolgen coronacrisis voor kernactiviteiten van corporate foundations (n=22) in de periode maart-november 2020, in %
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sommige projecten zijn omgezet naar 
online programma’s. Een aantal corpo-
rate foundations geeft daarnaast aan dat 
de goededoelenorganisaties waarmee 
corporate foundations samenwerken 
hun werk door de corona maatregelen 
niet meer of slechts in aangepaste vorm 
konden uitvoeren. 

Nieuwe initiatieven 
Twee derde (n=14; 64%) van de corporate 
foundations in dit onderzoek ontplooit 
nieuwe initiatieven als gevolg van de 
coronacrisis. De talrijke voorbeelden die 
de corporate foundations in dit onder-
zoek noemen, laten zien dat zij flexibel 
kunnen inspringen bij onverwachte en 
urgente maatschappelijke vraagstuk-
ken. Bepaalde doelgroepen in de samen-
leving worden extra hard getroffen door 
de coronacrisis, bijvoorbeeld (eenzame) 
ouderen, kinderen uit wijken met een 
sociaaleconomische achterstand of 
mensen met een beperking. De corpo-
rate foundations ontplooiden nieuwe 
initiatieven die juist deze doelgroepen 
konden bereiken. Hierbij kan gedacht 
worden aan het (financieel) ondersteu-
nen van maatschappelijke organisaties 
die zich richten op het verminderen van 
de negatieve gevolgen van de corona-
crisis. Voorbeelden zijn projecten die 
kinderen en ouderen helpen om de 
noodzakelijke omslag naar digitalisering 
mogelijk te maken (bijvoorbeeld wifi, 
laptop, tablets faciliteren voor kinderen 
die tijdens de lockdown thuisonderwijs 
volgen maar daar de faciliteiten niet 

voor hebben), inzamelingsacties, en 
noodhulp in de vorm van eten, medi-
sche producten en hygiënepakketten. 
De corporate foundations richten zich 
daarbij niet alleen op Nederland maar 
ook op andere delen van de wereld, 
zoals Afrika, waar een van de corporate 
foundations een project ondersteunt 
om data rondom COVID-19 toeganke-
lijker te maken voor landen in Afrika. 
Corporate foundations zochten ook naar 
manieren om de medewerkers van het 
bedrijf vrijwilligerswerk te laten doen en 
online hun kennis en kunde in te zetten 
om maatschappelijke organisaties te 
ondersteunen met urgente problemen 
en uitdagingen die voortkwamen uit de 
coronacrisis. 

Box 9: Covid-19 initiatieven 

De IKEA foundation, die zich inzet om de kansen van de armste kinderen in de wereld te verbeteren, heeft € 10 miljoen beschik-
baar gesteld voor haar partnerorganisaties, organisaties die zich inzetten voor mensen in de wereld die het meest kwetsbaar 
zijn voor de gevolgen van de pandemie. Zo steunt de IKEA Foundation Artsen Zonder Grenzen, die zich wereldwijd inzet om 
medische diensten draaiende te houden, zorg te bieden aan patiënten met COVID-19 en mensen te beschermen die het meeste 
risico lopen om besmet te raken met het virus. Een andere partner die extra steunt krijgt is Purpose, die in samenwerking met 
de VN het initiatief Verified heeft gelanceerd. Dit initiatief heeft als doel om levensreddende informatie en wetenschappelijk 
advies op het gebied van COVOD-19 beschikbaar te stellen voor zoveel mogelijk gemeenschappen in de wereld. 

Bron: website van  IKEA Foundation

https://ikeafoundation.org/
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Samenwerking
Een groot deel van de corporate founda-
tions (n=15; 68%) in dit onderzoek werkt 
samen met andere organisaties om 
urgente problemen, ontstaan door de 
coronacrisis, aan te pakken. Soms met 
nieuwe maatschappelijke partners en 
soms met bestaande maatschappelijke 
partners. De corporate foundations in dit 
onderzoek gaan o.a. de samenwerking 
aan met maatschappelijke organisaties 
die (extra) kwetsbare doelgroepen berei-
ken en met maatschappelijke partners 
die zich inzetten voor medisch onder-
zoek, ziekenhuizen en zorginstellingen. 

Financiële gevolgen voor 
doelbestedingsbudget
Tenslotte hebben wij aan corporate foun-
dations gevraagd in hoeverre COVID-19 
financiële gevolgen heeft voor het 
doelbestedingsbudget van de corporate 
foundation op korte en lange termijn. In 
andere woorden, in hoeverre verwach-
ten corporate foundations inkomsten-
derving als gevolg van de coronacrisis? 
Het beeld dat de resultaten schetsen is 
redelijk positief. De meeste corporate 

foundations verwachten geen positieve, 
maar ook geen negatieve gevolgen voor 
het doelbestedingsbudget, zowel op kor-
te (n=16; 73%) als lange termijn (n=15; 
68%). De corporate foundations die 
een negatief effect verwachten, geven 
aan dat minder financiën beschikbaar 
worden gesteld, wat resulteert in een 
afname van het aantal te ondersteunen 
projecten. Negatieve gevolgen worden 
ook verwacht wanneer het doelbeste-
dingsbudget afhankelijk is van externe 
sponsors en donateurs of voortkomt uit 
belegd vermogen.

Tabel 20: Financiële gevolgen voor doelbestedingsbudget corporate foundations (n=22)
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Tabel 21: SDG’s van corporate foundations (n=29) en vermogensfondsen (n=49)

Bijlage 1
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