
Alle personen in deze sprekersatlas kunt u engageren voor uw congres, seminar, symposium of bedrijfsevenement.

Van allen treft u een uitgebreide biografi e aan op onze website: www.speakersacademy.nl.  Voor nadere informatie: Tel. +31 (0) 10-433 33 22.
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SAMENLEVING

FILANTROPIE 

Convenant met overheid over aanpak problemen

D Gendt van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), die de be-

langen van ruim 300 vermogensfondsen vertegenwoordigt die samen 

45 miljard euro beheren. De overige bestuursleden zijn mr. John Bakker 

van het CIO, een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen, mr. 

Paula Wieger van IF, de brancheorganisatie voor fondsenwervende in-

stellingen en professionals   en Gosse Bosma (ad interim)  van de VFI, die 

ruim 100 landelijke wervende goededoelenorganisaties vertegenwoor-

digt.  Secretaris is Wouter Buwalda.

Kennisbank

Het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en de Samen-

werkende Brancheorganisaties Filantropie zijn een gezamenlijke 

databank – de Kennisbank Filantropie - begonnen. De huidige CIGD-

databank met gegevens van ruim 5.500 goede doelenorganisaties, 

vormt de basis  De databank wordt uitgebreid met onder meer een 

aparte module voor vermogensfondsen en extra controlemechanismen. 

Door de beoogde samenwerking ontstaat een bredere basis voor 

de huidige CIGD-databank. Hierdoor kan beter worden ingespeeld 

op de toenemende vraag naar transparantie van en effi ciëntie voor 

fi lantropische instellingen.

Net als het CIGD richt ook Kennisbank Filantropie zich primair op zakelij-

ke afnemers (onderzoekers, andere websites, dienstverleners). Via deze 

zakelijke afnemers wordt de informatie toegankelijk gemaakt voor het 

publiek. Tegelijkertijd wordt voor fi lantropische instellingen één centraal 

punt gecreëerd voor het aanleveren van hun gegevens.  

“De overheid trekt zich op vele terreinen terug en voert ook minder ta-

ken uit. Tegelijkertijd wordt de maatschappij in rap tempo complexer en 

nemen de noden toe. Het antwoord moet daarom komen van de bur-

gers en het bedrijfsleven, die daardoor zelf kunnen bepalen aan wie zij 

hun steun willen geven. In het Convenant ‘Ruimte voor Geven’, dat de 

Rijksoverheid en de fi lantropiesector - verenigd in de Samenwerkende 

Brancheorganisaties Filantropie (SBF), vorig jaar hebben gesloten - zijn 

afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking:”, zegt dr. Steven 

van Eijck, de onafhankelijke voorzitter van de stichting.

“De fi lantropische en goededoelensector groeit sterk en is inmiddels 

tussen 4 en 5 miljard euro waard. De SBF steerft naar verdere profes-

sionalisering, door het vergroten van de transparantie, de effectiviteit, 

de  effi ciëntie, de integriteit en de betrouwbaarheid.  De afspraken die 

met de regering zijn gemaakt gelden dan ook voor de komende jaren. 

Steeds meer partijen nemen hun verantwoordelijkheid en sluiten zich 

aan. Ook Speakers Academy®  onderschrijft het convenant en heeft 

zich onlangs verplicht een bijdrage te leveren aan het sterker maken 

van de fi lantropische sector”, aldus Van Eijck.

De SBF wil de maatschappelijke rol en betekenis van de fi lantropie bin-

nen Nederland versterken door het verbeteren van het vertrouwen, het 

draagvlak en de beeldvorming bij de maatschappij (benefi cianten en 

vrijwilligers), de overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk), de po-

litiek (Kamerleden, bewindspersonen, wethouders, etc.), het bedrijfs-

leven (sponsors en vrijwilligers) en de maatschappelijke organisaties 

(goededoelenloterijen, vrijwilligersorganisaties, etc.). Het bestuur van 

de stichting bestaat, naast Van Eijck, onder anderen uit dr. Rien van 

Albert de Booij (CEO Speakers Academy®), links en dr. Steven van Eijck, voorzitter van de SBF, bekrachtigen hun samenwerking. 

    ACADEMY® MAGAZINE 201242


