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1. Inleiding 

De Stichting Gerard Endenburg Foundation (GEF) is in oktober 2012 opgericht. De GEF is 

vernoemd naar Gerard Endenburg die een sociaal ontwerp ontwikkelde, bestaande uit 

ontwerpregels om de gelijkwaardigheid in de besluitvorming, juridische structuur en 

beloningsmodel vorm te geven. 

De vorming van deze methode is mede vorm gegeven door zijn schoolperiode bij Kees Boeke 

op de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. De methode is na deze periode verder 

ontwikkeld en met succes toegepast in diverse geledingen in de maatschappij, zowel in de 

profit als non-profit sector. 

Midden jaren zeventig is Gerard Endenburg gestart met het verder verspreiden van de 

methode, eerst nationaal en naderhand ook internationaal. 

Op basis van het model promoveerde Gerard Endenburg in 1992 op het onderwerp 

“Sociocratie als Sociaal Ontwerp” en  bekleedde hij aan de Universiteit Maastricht een 

bijzondere leerstoel “de lerende organisatie, in het bijzonder de sociocratische 

kringorganisatie”. 

Met de oprichting van de GEF is het mogelijk geworden om het algemeen welzijn van 

mensen te bevorderen door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en 

praktijk op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie van individuen, 

groepen en de samenleving. Dit alles draagt, naar onze mening, bij aan het bevorderen van 

de leefbaarheid van de samenleving. 

Het jaar 2019 was het vierde jaar waarin de GEF volledig operationeel is geweest. In dit jaar 

zijn er twaalf projecten positief beoordeeld. (in 2018: zeven; in 2017: zeven; in 2016: drie) 

 

De Topkring 

mei 2020 
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2. Visie 

De  Gerard Endenburg Foundation streeft naar een samenleving waarin mensen zich als  

ongelijke unieke individuen, met behulp van sociale ontwerpregels, op gelijkwaardige wijze 

kunnen samenleven en werken. 
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3. Missie 

“Een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving door het 

financieel stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en praktijk op het gebied van 

sociale innovatie, sociale cohesie en participatie van individuen, groepen en de samenleving 

ter realisatie van de visie.” 
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4. Doelstelling 

Om realisatie van de missie mogelijk te maken heeft de Topkring van de GEF de volgende 

doelstelling geformuleerd: 

“De Gerard Endenburg Foundation wil initiëren en initiatieven, van anderen, op het vlak van 

sociale innovatie en participatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, in het 

bijzonder die projecten waarbij de sociocratische methode wordt toegepast en ontwikkeld.” 
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5. Organisatie 

De organisatie van de GEF bestaat uit de Topkring van de Stichting. Deze Topkring bestaat  

uit 5 personen t.w.: de heren G. Endenburg (voorzitter), P. Slieker (penningmeester), J.C. 

Klomp (lid), S.B. Bloemsma (lid) en J.F. Wentink (secretaris). 

De Topkring heeft besloten zich te laten ondersteunen door een extern sociocratisch 

organisatiedeskundige welke een adviesrol heeft. 

De Topkring heeft een coördinator aangesteld met als taak om het werk van de GEF te 

coördineren, vergaderingen voor te bereiden, externe contacten te onderhouden, 

ingediende projecten te voorzien van een advies. 

De administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd door een extern bureau. 

Op ad hoc basis is wordt gebruik gemaakt van adviezen van externe bureaus die zich richten 

op public relations. 

 

 



 

Doc 2038 concept mei 2020 8 

 

6. Financiën 

In 2019 zijn een aantal schenkingen ontvangen waarmee 2019 met een positief saldo is 

afgesloten. Dit is overeenkomstig de meerjarenplanning en dus kan de budgettering voor te 

honoreren projecten worden gecontinueerd.  

Toegezegde projecten in 2019 (gedeeltelijk met doorloop naar 2020 en 2021) : € 109.394. 

In 2019 gedeclareerd:  € 47.274 

Gehonoreerde projecten in 2019 (zie ook de website): 

001. VSV Amsterdam West 

002. The Sociocracy Group  

007. ST SCN   

0013. Coöperatie Leo Leiden 

0014. VUMC A’dam geboortezorg 

0015. Kenniscentrum Kraamzorg 

0017. HVO Primair 

0018. Transistor 

0019. Hersencentrum 

0020. TSG /Zwitserland 

0022. Maia Ede 

0023. SBLP 

De accountant heeft de financiele administratie gecontroleerd en een 

samenstellingsverklaring afgegeven  (NB is nog in bewerking), welke onderdeel uitmaakt van 

de jaarrekening 2019. 

Deze jaarrekening staat ook (TZT) ter informatie op de website van de GEF. 
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7. Verslag 2019 

Gedurende het jaar zijn de plannen, zoals verwoord in het beleidsplan 2019, verder 
uitgewerkt en grotendeels gerealiseerd. 

Het onderzoek naar ervaringen van en eventuele mogelijkheden voor projecten om jongeren 
vroegtijdig in aanraking brengen met het sociocratische gedachtengoed (low profile) is 
vervolgd maar heeft nog niet tot concrete acties geleid.  

Het onder de aandacht brengen van de GEF als subsidieverstrekker is onverminderd ter hand 
genomen.  

We werkten voor 2019 met de volgende speerpunten: 

1. Actieplan maken om meer mensen of organisaties te interesseren om donaties te 
doen aan het GEF. Is vastgesteld en in uitvoering genomen.  

2. Er wordt onderzocht bij andere organisaties hoe fondsenwerving zou kunnen worden 
geïntensiveerd. We oriënteren ons op andere mogelijkheden, maar dat heeft nog niet echt 
tot resultaat geleid.  

3. Voor de evaluatie van projecten (en de voortgangsrapportages) zal een format 
worden ontwikkeld. Dit is gebeurd en wordt getest. 

4. Een PR-plan zal in 2019 worden vastgesteld. Succesvolle projecten zullen worden 
benaderd of zij als voorbeeld in de PR mogen dienen. Plan is vastgesteld en in uitvoering 
genomen.  

Op basis van opgedane ervaringen de afgelopen jaren heeft de Topkring besloten om de 
besluitvorming omtrent ingediende aanvragen ook in 2019 drie maal per jaar plaats te laten 
vinden. Deze besluitvormingsmomenten zijn aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt via 
de website en in de loop van het jaar op Facebook. 

De Topkring heeft in 2018 besloten om een vacature te stellen voor een Topkringlid met een 
juridische achtergrond. Het gaat om de invulling van een verbinding, conform het 
sociocratisch kringorganisatie model, tussen de GEF en haar maatschappelijke omgeving. We 
onderscheiden daarin het Financieel/economische veld, het Sociale veld, het Juridische veld 
en de Branche (in ons geval dus SKM).  

De verbinding middels het  “Juridisch/bestuurlijke veld” ontbrak op dat moment. In april 
2019 is de functie in de persoon van de heer Bloemsma ingevuld. 
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Gebleken is dat het aanvraagformulier goed werkt. Er zijn geen suggesties aangedragen voor 

verbetering. 

Aanvragen worden primair beoordeeld door de coördinator en aan de hand van een advies- 

en checklist en aan de Topkring voorgelegd.  

In 2019 zijn 23 aanvragen binnengekomen voor ondersteuning. Vijf aanvragers hebben  zich 

na overleg teruggetrokken. Zes aanvragen zijn afgewezen. Twaalf aanvragen zijn 

goedgekeurd. (50% meer dan in 2018!). Die aanvragen waren allen gericht op invoering van 

SKM, scholing, coaching, deelname aan cursussen, intervisie en certificering, eenmaal op de 

organisatie van Masterclasses SKM en een maal op de verdere ontwikkeling van de 

sociocratische franchise. Van sommige aanvragen is vastgesteld dat de financiële 

ondersteuning zich zou richten op zowel 2019 als 2020 gezien de looptijd van het project. 

 

Per 2019 is besloten dat organisaties, in overleg en met hun goedkeuring,  met naam en logo 

en toelichting op de site worden gezet.  

 

De Topkring heeft geconstateerd dat men de GEF voor aanvragen weet te vinden. 

Desalniettemin wordt geprobeerd het werk van de GEF waar mogelijk meer en meer onder 

de aandacht te brengen en organisaties te stimuleren om na te denken of een bijdrage van 

de GEF behulpzaam kan zijn. 

De concept jaarrekening 2019 is door de Topkring goedgekeurd en er is decharge verleend 

aan de penningmeester. 

De GEF is lid van een brancheorganisatie, de FIN. Daarmee blijft de GEF goed op de hoogte 

van eisen die behoren bij een ANBI stichting en bij de status van een vermogensfonds. De 

coördinator en een Topkring lid volgen de activiteiten van deze brancheorganisatie 

nauwgezet en gaan naar bijeenkomsten als dat relevant lijkt. 
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8. Beleid 2020 

 
Het beleid dat in 2019 is gevolgd, wordt in 2020 gecontinueerd. Dat houdt onder meer in dat het 
onderzoek naar ervaringen van en eventuele mogelijkheden voor projecten om jongeren 
vroegtijdig in aanraking brengen met het sociocratische gedachtengoed (low profile) doorgaat 
en dat het onder de aandacht brengen van de GEF als subsidieverstrekker onverminderd ter 
hand wordt genomen. Het PR plan wordt verder uitgevoerd. 
 
Voor 2020 worden aan dit lopende beleid het volgende speerpunt toegevoegd: 
Er wordt onderzocht bij andere organisaties hoe fondsenwerving zou kunnen worden 
geïntensiveerd. We constateren dat het aantal donateurs c.q. het donatiebedrag  niet evenredig 
groeit met de toename van aanvragen. 
 

Op basis van opgedane ervaringen de afgelopen jaren heeft de Topkring besloten om de 

besluitvorming omtrent ingediende aanvragen ook in 2020 drie maal per jaar plaats te laten 

vinden. Deze besluitvormingsmomenten worden aan het begin van het jaar kenbaar 

gemaakt via de website en in de loop van het jaar op Facebook. Gekozen is voor februari, 

mei en december. 

De Topkring streeft naar verbinding, conform het sociocratisch kringorganisatie model, 

tussen de GEF en haar maatschappelijke omgeving.  We onderscheiden daarin het 

Financieel/economische veld, het Sociale veld, het Juridische veld en de Branche (in ons 

geval dus SKM). We onderzoeken de wenselijkheid danwel noodzaak tot versterking. 

 

 


