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. Bij filantropische
fondsen stromen sinds
de coronacrisis de aan
vragen binnen.. Fondsen boden al snel
de helpende hand met
nieuwe plannen om de
nood te lenigen.. Ze zien hun rol als
begrensd. Filantropie
kan organisaties niet
structureel overeind
houden.. De fondsen kampen
met teruglopende in
komsten door onder
meer de lage rente.

S A M E N L E V I N G

‘De tekorten zijn
velemalen groter
dan de filantropie
kan dekken’

Z
als bekendhouden ze inRot
terdamvanaanpakken.Dus
helemaal verrassendwashet
niet dat inmaart nahet slui
ten vande scholenonmiddel
lijk tot actiewerdovergegaan.

Eengrote groepkinderenbleekonvol
doende toegerust voor thuisonderwijs.De
wethouder vanonderwijs paktede tele
foonenbeldemet StichtingDeVerreBer
gen, het goededoelenfondsdatwerktmet
eendeel vanhet vermogen vandeRotter
damseondernemersfamilieVanderVorm
(tevens grootaandeelhouder van investe
ringsmaatschappijHal, datweer eigenaar
is vanonder anderedeFDMediagroep).

‘De gemeentebenaderdeons voorde
aanschaf vanhonderd laptops. Toenwe
vroegenomhoeveel kinderenhet eigenlijk
ging, bleekhet omveel grotere aantallen
te gaanenbeslotenweer 3500 te leveren’,
vertelt PeterGoes, jurist bij verschillende
fondsen vande familie VanderVorm. ‘We
wildenervoor zorgendat ieder kind in
Rotterdammet zo’n apparaat thuis kon
deelnemenaan thuisonderwijs.’

Omde verwevenheid tussen fonds, geld
schieter engemeentenogduidelijker aan
te geven: de laptopswerdengeleverddoor
webwinkelCoolblue, voor 20% inhanden
vanHAL Investment.De innige relatie tus
senalle partijen leidde inRotterdamhier
endaar tot gefronstewenkbrauwen.BijDe
VerreBergen zien zedat een slagje anders:
‘Het zoupas gek zijn alswegeengoede
relatie onderhoudenmetde gemeente.’

Een rondgang langs verschillendefilan
tropische instellingen leert dat hetRotter
damse verzoekom laptopsniet op zichzelf
staat, zekernuduidelijk is dat de gemeen
telijkebegrotingen voor langere tijduit het
lood staan,met grote gevolgen voorpublie
ke voorzieningen.De aanvragen stromen
binnen: van eenzaamheidsprojecten voor
ouderenenwijkinitiatieven tot enmet
maaltijdbezorging.

‘De tekorten zijn velemalengroter dan
defilantropie kandekken.Het komt zelfs
niet indebuurt vanwat fondsenkunnen
oppakken’,waarschuwtGoes. ‘Inbeginsel
houdenwe vast aanonze eigen strategie
enblijvenweonsmetdiverseprogram
ma’s inzettenomdeminderbedeelden
inRotterdameenbetere toekomst te bie
den.Daarnaast gevenwe jaarlijks tussen

Zoals bij eerdere crises klinkt ook nu weer de roep om filantropische
instellingen de financiële gaten te laten dichten die de corona-
epidemie op veel plekken achterlaat. Zijn de fondsen daartoe bereid
en wat hebben ze de afgelopen maanden gedaan? ‘Het is niet gezond
een sector in leven te houden door middel van filantropie.’

In het kort

de€100.000 en€500.000 aan incidentele
projecten.’

De acutefinanciëlenodenbij deover
heid roepende vraagopof de fondsenniet
meerde krachtenmoetenbundelen, ver
telt JanineNauta, voorzitter vandeVereni
gingRotterdamseFondsen. ‘Wehebben
gesprokenover eengezamenlijknood
fonds,maar al snel bleekdat elk fonds
toch liever zelfwildebeslissenwaarhet
geldnaartoe gaat.’

GEEN STRUCTURELE HULP
Welwas er bereidheid aanvragen sneller te
behandelen. ‘Liefst binneneenweek.’Het
resultaatwashier endaar een ‘noodfonds
je’, indewoorden vanNauta. ‘Het is gelukt
eenaantal noodinitiatieven te realiseren
door kortere procedures af te sprekenen
eendeel vanhet bestaandegeld eenande
re bestemming te geven.’

Ookopandereplekken inhet land
kwamfilantropischNederlandmeteen
nahet uitbreken vande crisis inbewe
ging: binneneenweek lanceerdedeHael
la Stichting samenmetFonds1818het
initiatiefKleinecoronahulp. Vrijwilligers

van structurele en langjarige steun.Daar
moetenwe zeker overnadenken.Maar
het is niet gezondeen sector in leven te
houdendoormiddel vanfilantropie.We
steunenconcertenof tentoonstellingen
en ikkanmevoorstellendatweoverbrug
gingsleningen verstrekken.Maarwegaan
niet de exploitatie vaneenorganisatie
overnemen.’

Bij Porticus, defilantropische advies
organisatie vanondernemersfamilie
Brenninkmeijer, staat sinds ruim twee
jaar eenoudebekendeaanhet roer: voor
maligVVDministerMelanie Schultz van
Haegen. Zij ziet eveneens eenbegrensde
rol voorfilantropie: ‘We zijn geendirecte
hulporganisatie,wedoenniet aan chari
tas.’ Porticus zorgtwel dat bestaandepro
gramma’s diebijdragenaan structurele
verbeteringen inbinnen enbuitenland
doorgaan: ‘Voordit jaar stellenwegeen
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De krachten bundelen
doen fondsen niet.
Iedereen wil toch zelf
beslissen waar het
geld naartoe gaat

kunneneendonatie vanmaximaal €2500
aanvragen voor inmiddels al zo’n 150
projectendie zich richtenopdaklozen,
ongedocumenteerden,mensen in armoe
de eneenzamemensen.

Totnu toedicht vooraldeoverheidde
financiële gaten indepublieke ruimte,
maarde vraag ishoelangzedat volhoudt.
Ooit zullende steunbalkenweer verdwij
nen.Net als tijdensde vorige crisis richten
vooral lokalebestuurdersdeblikopfilan
tropie voorhulpop langere termijn.Vooral
de culturele sector ensocialeprojecten
dreigenstructureel averij op te lopen.

Maar volgensNauta is filantropie als
oplossing geenuitgemaakte zaak: ‘We
wachtenmet angst enbevenopdeaanvra
gen vande theaters endegrotere instellin
gen. Aandehorizongloort denoodzaak

Als fondsen onderling en
met de overheid samen-
werken, zijn ze gezamen-
lijk efficiënter. ‘Je ziet dat
gelukkig op steedsmeer
plekken gebeuren.’
ILLUSTRATIE: ISTOCK/STUDIOFD

eisen.Wekunnendat doen,we zijnniet
donorgebonden.’

Datwil niet zeggendat er geen zorgen
zijn voorde langere termijn: ‘Wereldwijd
gaan zo’n 290miljoenkinderennuniet
naar school.Daar zit allerlei leed achter:
meer kindhuwelijken,meerhuiselijk
geweld,minder kansenopcarrière,waar-
meede spiraal naar toekomstige armoede
alweer indemaak is.’

Voor Schultz blijft sociale ongelijkheid
een vandekernthema’s voor dekomende
tijd. Filantropie kent daarbij eenaantal
voordelen. ‘Wij zoekennaarhet knopje
voorhet verbeteren vaneenheel systeem
enkunnen voor langere tijd investeren in
voor anderen risicovollere gebieden.Bij
deoverheid gaat het omhooguit vier jaar
endatmaakthet handelingsvermogen
beperkt. Begrijpelijk,wanthet gaat om
belastinggeld.’

Ze geeft het voorbeeld vande energie-
transitie.Deoverheid is er voordewet- en
regelgeving, filantropie voorflankerende
zaken. ‘Het ismakkelijk gezegd:maak je
huis energieneutraal enkoopeenelektri-
sche auto,maardat is niet voor iedereen
weggelegd.Hoega je zorgendat diemen-
sen tochmeekunnenkomenener steun
ontstaat voor eeneerlijke transitie. Als die
erniet is, heb je eengroot probleemen
gaanmensen stemmenop leiders diehet
probleemontkennen. En voor jehetweet,
gaat het vankwaad tot erger.’

NIET AFHANKELIJK VAN PARLEMENT
Aart deGeus, voorzitter vandeGoldsch-
medingFoundation, zitminofmeer op
dezelfde lijn. ‘Dat er eenberoepopons
wordt gedaan is begrijpelijk.’ In reactie
opde crisis verwachtDeGeus10%vande
jaarlijksebestedingenomtebuigen. ‘Dat
komtneer op zo’n acht ton voor actuele
projecten zoals onsprogramma Sterk in je
werk voor zorgpersoneel dat tegenmentale
grenzenaan loopt, of langdurigebegelei-
ding vankwetsbare groepen.’

Maarde echte kracht vanfilantropie zit
in zijn ogenergens anders in: ‘Zie ons als
debuitenboordmotor vandeoverheid.Of
zo jewilt: als ondernemers inhet publie-
kedomein.We zijnniet afhankelijk van
parlementen en zijnwendbaarder.’

Als voorbeeldnoemthij projectenop
het gebied van circulaire economie inde
bouwsector.DeGoldschmedingFounda-
tiondoet onderzoeknaarwat dit voor de
werkgelegenheidbetekent. ‘Onzebevin-
dingen tonenaandat de circulaire econo-
miedegelijkebanenoplevert.Deze inzich-
ten zijn juist nu voor vele beroepsgroepen
eenhoopvol gegeven.’

De fondsenondervinden zelf ookde
gevolgen vande crisis, zegt SiepWijsen-
beek, directeurbij deFIN, debranche-
vereniging van fondsenen foundations.
‘Iederebankier kan je vertellendat de lage
rente en slecht presterendeaandelen lei-
den totminder rendement.’Ookuit een
quickscan vanGoedeDoelenNederland,
debranchevereniging van fondsenwer-
vende instellingen, onderhaar ledenblijkt
dat 80%zichgeconfronteerd zietmet een
terugloop van inkomstenuit fondsenwer-
ving. Ruim75%heeft zorgenover de conti-
nuïteit vanhetwerk.

EEN GROOT BORD SPAGHETTI
Nederlandgeeft ruimhartig. Jaarlijks vloeit
er zo’n €5,7mrdnaar goededoelen, zobe-
rekendehetCentrumvoor Filantropische
Studies aandeVrijeUniversiteit inhet rap-
portGeven inNederland. Veruit het groot-
ste deel is afkomstig vanhuishoudens
(€2,4mrd).De familiefondsen zijn jaarlijks
goed voor €433mln. Eenniet-volledig
beeld,meentWijsenbeek. ‘De vrijwilligers
wordenaltijd vergeten. Zij zorgen voorde
grotemeerwaarde. Zonder vrijwilligers
geenfilantropie.’

Wijsenbeeknoemtde crisis eengame-

‘Zie ons als de
buitenboordmotor
van de overheid. Als
ondernemers in het
publieke domein’

changer voordefilantropie. ‘Wekrijgen
temakenmetmeer eenzaamheid, twee-
deling enkwetsbare groepen.’ Endan zijn
ernogde indirecte gevolgen: ‘Er zijn fond-
sendie inbedrijven investerenommensen
te latendoorgroeiennaar een vast dienst-
verband.Maardoorgroeiennaarwerk
waar geenwerk is, gaat lastig.Hetzelfde
geldt voor stageplekkenof dagbesteding in
organisaties die dichtgaan.’

Daarnaast zijn ernogde zorgen voor
mensendiebuitende reguliere steun-
maatregelen vallen.Ookdaarbieden fond-
sendehelpendehand. ‘Neemvoedselhulp
aanongedocumenteerden, urgentnood-
zakelijk indeze coronacrisis, opgezet door
eenaantal fondsen innauwoverlegmetde
gemeenteAmsterdam.Hier is defilantro-
pie eenwelkomeaanvulling.Het kan schu-
ren. Somswil defilantropie aantonendat
wat deoverheiddoetnietwerkt enwillen
fondsen “zokanhet ook” laten zien.’

Veruit demeeste fondsengaan langjari-
ge afsprakenaan. ‘Maardeomstandighe-
den veranderennuplotseling razendsnel.
Danmoet je aandebak.Geld en vrijwilli-
gerswerk zijnniet vanzelfsprekendenalles
wordt ingewikkelder. Schuldenbijvoor-
beeld zijn steedsmeer eengestapeldpro-
bleem, eengroot bord spaghetti. Danmoet
je dekluwenproberenuit elkaar tehalen
enerniet een extra sausje eroverheengooi-
endoor eennieuwprojectje te beginnen.’

Wijsenbeek isnietteminoptimistisch.
‘Filantropie kaneen radertje zijndat de
zaak inbeweging zet. Als je samenwerkt,
onderling enmetdeoverheid, draaien
de radertjes dezelfde kant op.Danben je
samenefficiënter. Je ziet het gelukkig al op
steedsmeerplekkengebeuren.’
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