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H
et is eengevari-
eerdgezelschap
dat zichopeen
zaterdagmid-
dag inoktober
heeft verzameld

indeWesterkerk inAmsterdam.
Ja, er lopen veel grijzendekeurige
damesenheren rond,maarniet
zijwekkenzozeer verbazing.Wel
Decham; veertien jaar oud ishij
enhij twijfelt nogofhij piloot of
astronautwilworden.OfElisa,
zelfverzekerdenmet eeneigenwijs
brilletje op: ‘Mijn vader enmoeder
zijnhartstikke lief,maar laagopge-
leid.Hetdiplomadat ikhaaldewas
het eerste vanonzehele familie.’
Zewil diergeneeskunde studeren.
Elisahaaldehaardiplomaaan

de IMCWeekendschool. Tijdens
debijeenkomst indeWesterkerk
werdhet twintigjarig jubileum
vandezeorganisatie gevierd.
DeWeekendscholenbereiken
wekelijks inmiddelsmeerdan
2400kinderenuit achterstandsmi-
lieus, voornamelijk vanallochtone
afkomst. Zewerkensamenmet
meerdan5000gastdocentenen

zekrijgeneen jaarlijksebijdrage
uit filantropische instellingen van
zo’n4miljoeneuro. IndeWeek-
endscholenmakenkinderen in
hetweekendkennismet verschil-
lende vakgebieden.Diemiddag
doenze achter elkaarhunverhaal:
debeginnendebrandweerman,
apothekersassistent, ICT’er of
aanstormendeviolist.Hun intense
blijdschapover sociale verheffing
en verwezenlijking vanambities
werkt zichtbaar ontroerendopde
honderdenaanwezigen. Zelfshet
jarenlang zorgvuldig opgebouwde
schild van journalistieke scepsis
vertoontdeze zaterdagmiddag
barstenbij dezeFD-redacteur.

Goedewerken in stilte
Lanauit Syrië vertelt in vloeiend
Nederlandshaar roeping teheb-
bengevonden. Zewordt architect,
dat staat vast.Heel even vertoont
het applaus inhethuis vanGod
een lichtehapering, als Lana ver-
telt later vooralmoskeeën tewillen
bouwen.Glimmendvan tevreden-
heidbetreedtdebekendeadvocaat
PeterPlasmanhetpodium.Naast

hemde21-jarigeDeveny. Tien jaar
geledenontmoetten ze elkaar als
leraar en leerling. Plasmannamde
klasmeenaar een rechtszaak.Na
afloopwistDevenyhet zeker: dat
wilde zij ook. Plasmanbegeleidde
haar tien jaar langenhaardroom
komtuit. Ze is hardopweg strafad-
vocaat teworden.
IMCWeekendschool ismede

opgerichtdoorRobDefares,mil-
jardair gewordendankzij zijnHan-
delshuis IMC, een van ’swerelds
meest gerenommeerdebedrijven
voor ‘high frequency trading’, of-
tewel flitshandel. Zo iemandpraat
vast graagoverhet succes van zijn
goededoel, zou jedenken.
Mis.
‘Ikhoopdatubegriphebt voor

mijnoverweginguniet tewoord
te staan’, antwoordthij vriendelijk
alshet FDhemnaafloopaan-
schiet.Defares staatniet alleen.
Hetdiep calvinistischeadagium
‘goedewerken verricht eenmens
in stilte’ is in vermogendekringen
springlevend.
Anderenaamgevers,gevraagd

vooreen interview, volgdenzijn

Hetbeste
vanNederland
Indefilantropie is eenverschuivinggaande.Gevers tonen
groterebetrokkenheidbij het goededoel endaarmeeeen
zakelijker blik:wat gebeurt ermethungeld?Verderbegevenze
zichalmeer ophet terreinvandeoverheid. Is datwenselijk?

DoorRobdeLange • Illustraties: JacobStead

Viade IMC
Weekendschool
krijgenkinderen
uit achterstands-
gezinnende
mogelijkheid
kennis temaken
met allerlei
vakgebieden.
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zieligedierenwil redden. Zie ook
de zes jongefilantropenopde vol-
gendepagina’s, diebijvoorbeeld
zelf een fondsoprichtten. Zij zijn
juist zeerbetrokkenbij dedoelen
die ze steunen. Ze vindengeen
aansluitingbij de grote, bestaande
fondsen,waarvan zehet ideeheb-
bendatdaar veel aande strijkstok
blijft hangen. Zebedrijveneen
soort ‘flitsfilantropie’: geld zo snel
mogelijk opde juisteplekkrijgen.
Ookbij de traditionele familie-

enbedrijfsfondsen is een veran-
dering zichtbaar. Jongerenazaten
diehet roer overnemenkijkenmet
eenondernemenderbliknaarhet
beheer vanhet vermogen. Sociale
impact is een voorwaarde,maar
hetbehalen van rendementmag
ook, zo isdegedachte.
GeertReyners is vermogens-

managerbij RabobankRijk van
Nijmegen.Hij begeleidt zo’n
honderd rijke familiesmetmeer

dan1miljoen vermogen.Hun
aantal groeit. ‘Ieder jaar komen
erklantenbij.’Hij denkt teweten
waarom: ‘Vroeger gavenmensen
inhun testament geldwegaan
hetRodeKruis ofArtsen zonder
Grenzen.Tegenwoordigwordt in
eennalatenschap vaakdeeis op-
genomeneen fondsop te richten.’
OokReyners ziet de verzakelijking:
‘Jongemensenhebbeneengrotere
betrokkenheid, zittendichter op
deprojecten,mede vanuit dewens
transparant te zijn endebehoefte
identiteit te gevenaanhetdoel
waarin ze investeren.’

Samenmet de overheid
Denieuwebedrijfsmatige aanpak
heeft nogeenander gezicht
gekregen, eenpolderoplossingop
hoogniveau.Het is een initiatief
vanonder anderenoud-premier
JanPeterBalkenendeenSteven
vanEijck (oud-staatssecretaris
Financiën, tegenwoordigonder
meerdirecteur vanRAI).
VanEijckwist het kabinet en ver-

tegenwoordigers vanparticuliere
fondsenomde tafel te krijgen.Alle
grotenamenkwamen:de familie
Brenninkmeijer (doneert viadi-
verse stichtingen jaarlijks zo’n100
miljoeneuro), Jos vanTilburg (met
zijnG-Star Foundation schenkt
hij voor ruim2miljoeneuroper
jaar aangoededoelen), PaulBaan
(BaanCompany, geeftmetde
NoaberFoundation3miljoeneuro
per jaarweg) enPieter deRijcke
(onder andereKruidvat enmetde
AugeoFoundationgoed voorbijna
3miljoeneurogeefgeld).
Diegesprekken leiddentot

ondermeerdeoprichtingvande
MaatschappelijkeAlliantie, een
bestuurlijkvehikeldatnamens
zo’n250bedrijfs- en familiefond-
senopereertmetalsdoel te ‘werken
aaneenbeteresamenlevingdoor
fondsen,bedrijvenendeoverheid

Jongere
gevers kijken
zakelijkernaar
filantropie.

Wie jong is,hoort
‘iets’ goeds tedoen,
althans, inbepaalde
kringen isdatde
norm.Bijdemillen-
nials speelthunhele
levenzichafopsoci-
alemedia,dusdaar
dienenze regelmatig
blijk tegevenvanhun
betrokkenheidbij
misstanden. ‘Ik zie
hetbijmijndochter
van20’, verteltRenée
Steenbergen. ‘Op
festivals ishetprima
omnaar leukemuziek
te luisteren,maardan
post jewel eenselfie in
hetkraampjevanAm-
nesty International.
“Dotheright thing” is
ookhetmottovanGe-
nerationZ, tot23 jaar.
Hetmaatschappelijk
bewustzijnonderdeze
groepen isgegroeid.’

Steenbergen, tot voor
kort research fellow
Mecenaatstudies
aandeUniversiteit
Utrecht, onderzocht
hetgeefgedragvan
jongerenvan23tot
enmet38 jaar.De
resultatenworden
volgend jaarmaartge-
presenteerd inUtrecht
opde tweedeDag
vanhetMecenaat,
maarzegeeftnuvast
eensneakpreview.
Klimaatverandering
enhet reddenvanhet
milieustaannummer
éénbij jongeren.

Tamelijkpopulairbij
hoogopgeleiden ishet
lidmaatschapvaneen
jongerencirkel van
eenvandeculturele
instellingen, zoals
YoungStedelijk,Rijks-

extraofClubFoam.
Datkost zo tussende
150en500europer
jaar,maarhet isde
bedoelingvandeze
geefcirkelsde jonge-
renklaar te stomen
voorhetechtewerken
ze, zodrazemeergaan
verdienenenbovende
40zijn, tepromoveren
naareenduurdere
mecenaatcirkel.

Steenbergen: ‘Maarof
datookgaatgebeuren
enhetgrotegevers
worden, isdevraag.
Uit casestudiesblijkt
dat ze lieverniet
overstappennaar
eenanderecirkel,
enzewillenookniet
méérbetalen.Dit zijn
veredeldevrienden-
kringen,alleenwat
duurderenexclusie-
ver.Eenkeerper jaar
eengalaeneenborrel
vindenzenietgenoeg.’

Steenbergenheeftde
afhakersgevraagd
waaromzijhun
lidmaatschapopzeg-
den.Veelal gavenze
praktischeredenen,
zoals ‘geen tijd’, of
‘verhuisd’.Maar
sommigenzeiden

datdecirkelnietaan
hunverwachtingen
voldeed. ‘Ze leerden
ernietgenoegvan’,
verteltSteenbergen.

Dat is eenveelzeggend
antwoord.Dehoog-
opgeleide jongeren
vannukomen lang
nietallemaaluit
milieuswaaropera-
enmuseumbezoek
vanzelfsprekend
waren.Zijzelf vinden
datvaakeengemis.
‘Cultuurhoortbij een
goed leven.Bij een
bepaaldopleidings-
en inkomensniveau
kun jeniet een totale
cultuurbarbaarzijn.’

Deredenenzichaan
temeldenwaren
drieledig,aldusSteen-
bergen. ‘Zemoestener
iets vanopsteken,het
moest sociaal interes-
sant zijn, ookvoorhun
loopbaan, enermoest
een“klik” zijnmetde
andere leden.Zo’n
cirkel is juist indie
leeftijdsgroepookeen
soort relatiemarkt.’

Steenbergenhoopt
datdeculturele instel-
lingenhier lering
uit trekkenenhun
jongedonorenmeer
inhoudenvooral
diepgangbieden. ‘Erg
innovatief zijndie
jongerenkringennog
niet.Ze zijnvaakeen
kopievandecirkels
voorouderen.Mijn
onderzoek laat zien
dathetvooryoung
professionalsbeter is
meernadrukte leggen
opverwervenvanken-
nis.’—HildaBouma

DEMILLENNIALWILMEERDANOESTERSENCHAMPAGNE
Jongerenwillengraag ietsgoedsdoenvoordewereld.
Maarniet zonderdat zeer zelf ook ietsvan leren.
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voorbeeld,onderwiede familie
VanVliet.Nadeverkoopvan
hedgefondsTranstredaanRobeco
in2007starttede familiemetAdes-
sium,eenfondsdat jaarlijks18mil-
joeneuroschenktaanondermeer
voedselbanken,gehandicapten-
sportenonderzoeksjournalistiek.
Wie eveneens voorde eer

bedanktenwarende telgenuit
het geslachtDeRijcke, vermo-
gendgewordendoorde verkoop
in2002 vandedrogisterijketen
Kruidvat, deparfumerieketen ICI
ParisXLenhet supermarktcon-
cernGroenwoudt.Met eendeel
vanhet vermogenstichtten zede
AugeoFoundation.Het fonds richt
zichophet lot vankinderen. In
filantropenkringenwordt graag,
maarwellichtmet enigeover-
drijving, gezegddatAugeomeer
geldbesteedt aanbestrijding van
kindermishandeling enhuiselijk
gewelddandeheleNederlandse
overheidbij elkaar.

TheGivingPledge
Eenuitzondering vormt JobDura,
inhetdagelijkse levenceo van
bouwbedrijfDuraVermeer en
daarnaast voorzitter vandeStich-
ting JobDuraFonds, vernoemd
naar zijn grootvader.Het fonds
heeft als doel ‘deRotterdamsebe-
bouwdeomgeving te versterken’.
Duraherkentde terughoudend-

heid. ‘Hethoort bijNederland
omenigszins indeanonimiteit
tewillenopereren.’Maar, ziet hij,
er verandert ookwat. ‘Hetbelang
vanfilantropie indemaatschappij
neemtomverschillende rede-
nen toe.De vermogensworden
groter enonderdruk vande jonge
bestuurdersbij de liefdadigheids-
fondsen isbij dekeuze voorpro-
jectenmeeroog voor zowel sociaal
alsfinancieel rendement, inplaats
van zomaar geldweg te geven.Het

onderscheid tussen sponsoring
en investering vervaagt opdie
manier. Bovendien zoekenwe
nadrukkelijkerde samenwerking
metdeoverheid.’
EdwinVenema, tot voor kort

hoofdredacteur vanDeDikke
Blauwe, eenonafhankelijk
platformoverfilantropie, heeft
de schroombij rijke landgenoten
aanden lijvemeegemaakt. In
2016probeerdehij onderdenaam
DeBlauweBelofte eenpolderva-
riant vanTheGivingPledge in
Nederland te introduceren: het
Amerikaanse voorbeeldwaar in
deVS inmiddelsmeerdan150
miljardairs (denkaanBillGates
enWarrenBuffett) zichbij hebben

‘Nederlanders zijn bang als patser teworden
neergezet en zewillen geen bedelbrieven’

aangesloten. Zij committeren zich
aanhet schenken vangrotedelen
vanhunvermogenaaneengoed
doel. Zo’n sympathiek voornemen
moest indeogen vanVenemaook
inNederlandkunnenaanslaan.
Weinigmensenzullenechter
vanDeBlauweBeloftehebben
gehoord.Het initiatief is nooit van
degrondgekomen. ‘Nederlanders
zijnbangalspatser teworden
neergezet’, zegt hij daarover, ‘of
hebbengeenzin in eindelozehoe-
veelhedenbedelbrieven vangoede
doelen.’

JohnnydeMol enLesbos
Toch is er langzaammaar zeker
eenkenteringwaarneembaar. Er
staat eengroepnieuwefilantro-
penopdiemeeropde voorgrond
treedt.Denkaannieuwe rijken,
zoals JohnnydeMol, die zich
sterkmaakt voor vluchtelingen
opLesbos, of ShaneKluivert, die

Hetbegripfilantropie is
afkomstiguit hetGrieks en
betekent zoveel als liefde
voordemens.

Indeze tijd kenthet goede
doel vele gezichten. Je kunt
ruwwegonderscheidmaken
tussengeldwervende fond-
sen, vermogensfondsenen
hybride fondsen, diedaar-
tussenin zitten.

Er zijn zo’n1600geldwerven-
de instellingen inNederland.
Zij halengeldopbij dona-
teurs engevendatweeruit.
Dit zijnbijvoorbeeldKWFen
HetRodeKruis.

Daarnaast zijn ernaar
schatting2150 vermogens-
fondsen. Zij bestedenalleen
uit hun vermogenofuit de
opbrengst vandat vermogen.
Dit zijn vaak familiefondsen
(denkaandeVandenEnde
Foundationofde fondsen
vandeBrenninkmeijers).
Ookeenbedrijfsfonds (ofte-
wel ‘corporate foundation’) is
vaakeen vermogensfonds. Er
zijn zo’n80bedrijfsfondsen
actief.

Hybride fondsenhebben in-
komstenuit fondsenwerving
énuit vermogen.Ondermeer
hetOranjefonds enhetPrins
BernhardCultuurfonds zijn
mengvormen.
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bij elkaar tebrengenengezamen-
lijkde impact vanmaatschappe-
lijke initiatieventevergroten’.
JobDura zit inde raad vanad-

vies vandeAlliantie: ‘Samenkun-
nenwegerichterwerkenenzorgen
datprojecten voor langere tijd
zijn gewaarborgd.Het is ookonze
verantwoordelijkheiddebehoefte
vandeoverheid tekennen.Het zou
mooi zijn als dewethouder een
wensenlijstjeheeft endatwij voor
eendeel kunnenbijdragen.’De
Alliantiewerktbijvoorbeeldmet
bijna alleministeries aan investe-
ringen inondermeer scholings- en
integratieprogramma’s.
De inspanningen vande

MaatschappelijkeAlliantie zijn
kenmerkend voordenieuwekoers
die goededoelen zijn ingeslagen;
zebetreden zelfbewusterhetpu-
bliekedomein.DeWeekendschool
doetdatmet ‘IMCBasis’.Met
instemming vanhetministerie
voorOnderwijs krijgenop twintig
scholen inhet regulierebasison-
derwijs de leerlingen ingroep7en
8drieuur les volgensdeweekend-
schoolmethode.De Inspectie, zo
is afgesproken, knijpt eenoogje

toe alsde lessen in strijd zijnmet
bepaalde regelgeving.
Eennieuwe loot aandefilan-

tropieboomisdeSocial Impact
Bond (SIB).Het is een investering
metnaast eenmaatschappelijke
impact eenfinancieel rendement.
InVeldhovenworden statushou-
ders indebijstandermeeaan
werkgeholpen.Debesparing
opbijstandsuitkeringen vormt
het rendement.Deeerste resul-
taten zijnopmerkelijk.Met een
zakelijker aanpakheeft nakorte
tijd zelfs dehelft vandemoeilijkst
bemiddelbare groepen (Somaliërs,
Eritreeërs) eenbaangevonden.

Activistischefilantropie
Alshet aanAart-JandeGeus ligt
gaat de invloed vanfilantropienóg
een stap verder.Deoud-CDA-poli-
ticus enminister isnu voorzitter
vandeprestigieuzedenktanken
filantropischeBertelmannsStif-
tung.Hij sprakafgelopenoktober
indeGroteKerk inDenHaag.Door
deaanwezige vertegenwoordigers
vangrote familiefondsen trokeen
lichte siddering toenDeGeusde
titel van zijn lezinguitsprak: ‘Kan

filantropiededemocratie redden?’
‘Wehebbenmeerfinancieel

vermogendanooit.Wehebben
de techniekende infrastructuur
ommeerdanooit internationaal
samen tewerken.Demeeste stich-
tingenhebbende vrijheidhun
eigenagenda te stellen.Wekijken
meernaarde lange termijn.We
werkenmeer samenmet actoren
buitende stichtingswereld. Enop
dezewegmoetenwedoorgaan.
Geen tijd te verliezen!’
Hij spoorde zijn gehoor aan zich

activistischer op te stellen: ‘Filan-
tropie is inde21ste eeuwaange-
komenopeenpuntdatwekleur
moetenbekennen tenopzichte
vandemocratie, ennietmoeten
aarzelenomaanverbetering van
maatschappelijke systemenbij
te dragen. Filantropiekande
westersedemocratieniet redden
vanalle kwalen.Maarfilantropie
kaneen rol spelendiedepolitiek
zelf niet spelenkanalshet gaat om
steunaanburgers en instellingen
diededupeworden vanautocratie
enpopulisme.’
Maarwatnualsdezepopulisten

besluiten zich eveneens te laten
financierendoor fondsen?Zoals
SteveBannon, voormalig adviseur
vanpresidentTrump,nuprobeert
met zijndenktankTheMovement,
waarmeehij een ‘tectonische
plaatverschuiving inEuropa’ te-
weegwil brengen.DeGeusmoest
het antwoord schuldigblijven.
Niet iedereen staat danook te

juichenbij deopkomst van ‘filan-
trokapitalisme’.DeWetenschap-
pelijkeRaad voorhetRegeringsbe-
leid (WRR)waarschuwdeonlangs
voornegatieve gevolgen vande
verstrengeling tussenoverheid en
grote sommengeefgeld.
Een vandeopstellers,Willem

Trommel, hoogleraarbeleids- en
bestuurswetenschappenaande

VrijeUniversiteit vanAmsterdam,
legt uitwaarom. ‘Liefdadigheid
is eenbelangrijke aanjager van
maatschappelijke veerkracht
en vernieuwing.Maar zemag
geen verlengstuk vandeoverheid
worden.’
VolgensTrommeldreigt filan-

tropieweg tedrijven vanhaaroor-
spronkelijkemotief: de liefde voor
mensen. ‘Een inkijkje indeactuele
filantropie – inclusief nieuwe loten
zoalsde “social impactbonds” –
laat ziendat sommige vormende
kenmerkenhebbenaangenomen
vaneenbedrijfsmatig georga-
niseerde sector.Die zijnkomen
bovendrijvenopdegolven vandrie
decennianeoliberalisme.De vraag
is ofhetwenselijk is als eenklein
groepje vermogendengreepkrijgt
opdeagenda vandeoverheid.’

De stoel vande overheid
Voorlopig is deWRReen roepende
indewoestijn.Dedemocratie
reddenklinkt als een tehoogge-
grepenambitie.Maarfilantropie
is inNederlandontegenzeggelijk
bezig aaneenopmars enkent vele
verschijningsvormen.Er lijktniet
veelmismetprojectendiedega-
ten vullen vaneen terugtredende
overheid.Het ismooihonderden
kindereneen toekomst te geven
dankzij deWeekendschool.Het
is nuttig vluchtelingen sneller een
plekopdearbeidsmarkt tebieden.
Enhetblijftmooi in relatieve

stilte dichtbij huis initiatieven te
ontplooien, zoals Stichting Job
Dura voorogenheeft. ‘Ik verwacht
datdewaardering voorfilantropie
zal toenemen.De impactwordt
groter op terreinenwaardeover-
heidhiaten laat vallen. Voorwaar-
de iswel datfilantropieniet opde
stoel vandeoverheidgaat zitten en
deprojectengeen verkapte com-
merciële actiesworden.’o

Filantropenkunnen
helpenop terreinen
waardeoverheidgaten
laat vallen.Maar is dat
wenselijk?

FEITENEN
CIJFERS
FILANTROPIE

CA. 5,7MILJARD
wordtjaarlijks
intotaalaan
filantropiegege-
ven(cijfer2015).

HOEVEELWERDGEMIDDELDGESCHONKEN
DOORGROTEGEVERSPERJAAR?
lWERKNEMERS€12.992
l ONDERNEMERS€10.349
l ERFGENAMEN€2802

83%
vanallehuishoudens
geeftaangoededoelen,
gemiddeld€409per jaar.

Nederlandersgevennietal-
leengeld,maarooktijd.36%
vandevolwassenen isactief
als vrijwilliger, gemiddeld
14,5uurpermaand.36%
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