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Beleidsplan 2021 – 2024

Het beleidsplan omvat:

• De missie, kernwaarden en kernactiviteiten van de FIN

• De doelstellingen van de FIN voor de periode 2021 – 2024

• De realisatieplannen* om de uitvoering van de strategie te 
implementeren

* In deze presentatie staat de opzet van de realisatieplannen en niet de plannen zelf



FIN – Missie
De FIN staat voor Ruimte voor Geven door:

• Belangen te behartigen van de filantropische sector, in het bijzonder bij 

de Nederlandse en Europese overheid en politiek

• Contacten en kennisuitwisseling door en voor haar leden te faciliteren

• De maatschappelijke rol van filantropische fondsen te faciliteren 

met aandacht voor de bijdragen van fondsen aan een duurzame, 

sociale en inclusieve samenleving

• De beginselen van Goed Bestuur als basis te gebruiken voor 

een stelsel van zelfregulering



FIN – Kernactiviteiten

• Contact en kennisuitwisseling

• Belangenbehartiging

• Profilering van filantropische fondsen

• Zelfregulering



FIN – Kernwaarden

De drijfveren van het handelen van FIN:

• Verbindend

FIN faciliteert het contact tussen de leden onderling en tussen 

leden en voor hen relevante externe partijen 

• Dienstbaar

De leden bepalen de agenda en de prioriteiten, de FIN is het 

platform waarop ze elkaar inspireren

• Slagvaardig

De prioriteiten van de leden worden slagvaardig opgepakt door 

de FIN, in haar rol als belangenbehartiger en als platform



Doelstellingen



Inhoud

• Leden

• Belangenbehartiging

• Contact / Kennisuitwisseling / 

Samenwerking

• Zelfregulering

• Communicatie



Doelstellingen – Leden
Doelstellingen ledenbetrokkenheid en participatie van minimaal de helft van de 

leden bij bijeenkomsten, overleggen, werkgroepen, of commissies

• Hulp van de leden: ondersteuning door minimaal 50 leden aan de FIN bij het 

bereiken van de doelstellingen:

• Ledenwerving

• Belangenbehartiging

• Communicatie

• Leden-enquête om de 2 jaar om de betrokkenheid, prioriteiten en 

tevredenheid van de leden te toetsen

Doelstelling ledengroei

• 400 leden in 2024 (huidig aantal leden 350)



Doelstellingen – Belangenbehartiging

Het centrale thema Ruimte voor geven, dit is uitgewerkt in de volgende doelstellingen:

Pro-actief – De standpunten in het manifest ‘Geef burgers de ruimte’ op de politieke

agenda door:

• De standpunten laten opnemen in 80% van de verkiezingsprogramma’s

• De standpunten onderwerp maken in de coalitie onderhandelingen en het regeerakkoord

Re-actief – Reageren op nieuwe maatregelen van de overheid, door:

• Zelfregulering het uitgangspunt te maken bij deze maatregelen

• De maatregelen zo laten invoeren dat het de FIN-leden niet schaadt
of bovenmatig administratief belast

De FIN behartigt belangen samen met de partnerorganisaties binnen 
de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)



Voorlichting – over wet- en regelgeving door FIN aan de leden:

• FIN-leden zijn goed op de hoogte van de regelgeving

• FIN-leden weten hoe zij de regelgeving kunnen implementeren

De FIN behartigt belangen samen met de partnerorganisaties binnen 
de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

Doelstellingen – Belangenbehartiging



Doelstellingen contact

• Alle leden weten elkaar onderling te vinden, rechtstreeks, of desgewenst 
via de FIN

Doelstelling kennisuitwisseling

• De FIN is het platform van voorkeur voor de leden om kennis 
en kunde over de voor hun relevante onderwerpen te delen

• De FIN faciliteert dat de leden elkaar inspireren en 
stimuleren om meer kennis uit te wisselen

Doelstellingen – Contact / Kennisuitwisseling / 
Samenwerking



Doelstelling samenwerking

• De FIN faciliteert dat de leden elkaar inspireren en stimuleren om meer 
samen te werken

• De FIN initieert contact en kennisuitwisseling rondom het thema Goed 
Bestuur

Doelstellingen – Contact / Kennisuitwisseling / 
Samenwerking



Doelstellingen – Communicatie

Externe doelgroepen (overheid / politiek / potentiële leden / 

andere relevante doelgroepen) zijn bekend met:

• De sector van charitatieve fondsen, hun karakter en hun bijdrage aan 
maatschappelijke vraagstukken

• De standpunten van de FIN richting overheid en politiek

• De toegevoegde waarde van de FIN als branchevereniging

• De zelfregulering en de waarde daarvan voor FIN-leden en 
de sector



Doelstellingen – Communicatie

De interne doelgroep (leden) zijn bekend met:

• De standpunten van de FIN richting overheid en politiek

• De resultaten van de belangenbehartiging

• De actuele relevante wet- en regelgeving

• De zelfregulering en de waarde daarvan voor FIN-leden 
en de sector



Doelstellingen – Zelfregulering

Doelstellingen deelname zelfregulering

• In 2023 nemen alle leden met een contributie van > € 1.500 deel aan de 
zelfregulering (nu 33%)

• In 2023 neemt ten minste 50% van de overige leden deel aan de zelfregulering 
(nu 14%)

• Voor de nadere invulling van deze doelstelling zal het bestuur 
de leden raadplegen via een enquête



Realisatieplannen



Realisatieplannen
Iedere doelstelling is uitvoerbaar gemaakt in een realisatieplan in vaste 

format:

• Duidelijke regie en eindverantwoordelijke

• Vaste rol- en taakverdeling

• Monitoring voortgang en communicatie aan het bestuur en de leden

• Realisatieplan per doelstelling met vaste inhoud:

1. Activiteit(en)

2. Tijdspad

3. Benodigde middelen (mensen, financiën)

4. Communicatie

5. Benodigde ondersteuning


