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1. DE HEUTINK FOUNDATION
Heutink Foundation wil een verschil maken in het leven 
van kinderen. Iedereen die vooruit wil komen moet de 
kans krijgen zich te ontwikkelen. Het bevorderen van 
zelfvertrouwen, stimuleren van talenten en ontwikkelen 
van eigenwaarde zien wij als heel belangrijk in de
ontwikkeling van een kind. Ieder kind heeft unieke 
talenten. Wij willen kinderen die, om welke reden 
dan ook, in minder kansrijke of onzekere situaties 
opgroeien kansen bieden om deel te kunnen nemen 
aan activiteiten die hun talent, hun zelfbeeld en hun 
eigenwaarde ontwikkelen. Deze activiteiten en projecten 
relateren wij voornamelijk aan kunst en cultuur 
(primair) en sport (secundair). Heutink Foundation kiest 
haar eigen projecten in Nederland en in het buitenland.

2. STRATEGIE
Visie – wij gaan voor:
Iedereen die vooruit wil komen moet de kans 
krijgen zich te ontwikkelen. Het bevorderen van 
zelfvertrouwen, stimuleren van talenten en ontwikkelen 
van eigenwaarde zien wij als heel belangrijk in de 
ontwikkeling van een kind. 

Missie - wij staan voor:
Kinderen die opgroeien in minder kansrijke situaties 
kansen bieden om deel te kunnen nemen aan 
activiteiten die hun talent, hun zelfbeeld en hun 
eigenwaarde ontwikkelen. Deze activiteiten en 
projecten relateren wij aan kunst en cultuur (primair) 
en sport (secundair). 

Hoe werken wij:
De Heutink Foundation ondersteunt en initieert 
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport 
en educatie in Nederland alsook in het buitenland. 
Deze activiteiten hebben tot doel om kinderen een 
betekenisvolle ervaring te bieden die hun blik op zichzelf 
en hun talenten en hun blik op de wereld en haar 
mogelijkheden verruimt.

Daarnaast maakt de Heutink Foundation zich hard voor 
het structureel terugdringen van de kansenongelijkheid 
tussen kinderen in Nederland en daarbuiten 
door projecten en bewustwordingscampagnes te 
ondersteunen die zich bezighouden met inclusiviteit en 
gelijke kansen voor ieder kind. Wij bieden ondersteuning 
in de vorm van:

• financiële ondersteuning van bestaande projecten;
• materiele ondersteuning van bestaande projecten;
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• organisatorische ondersteuning van bestaande 
projecten (bv. het organiseren van vervoer of het 
inzetten van vrijwilligers);

• het organiseren van eigen activiteiten welke 
bijdragen aan de missie van de Heutink Foundation.

Doelgroep
Wij focussen ons op kinderen die opgroeien in minder 
kansrijke of onzekere situaties. Onder deze doelgroep 
vallen kinderen die beperkt worden in hun ontwikkeling 
door sociale en maatschappelijke factoren, zoals:

• kinderen die opgroeien in armoede;
• jonge mantelzorgers;
• kinderen met een vluchtelingen- of 

migrantenachtergrond;
• kinderen uit de pleegzorg;
• kinderen die minder kansen krijgen vanwege hun 

etniciteit, geslacht en/of identiteit.

We richten ons op kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar. Wij hebben een brede insteek en vinden het 
belangrijk om ook de omgeving van het kind zoals 
klasgenoten en ouders bij de activiteiten te betrekken.

Geografische focus
Heutink Foundation richt zich op projecten in 
Nederland en in het buitenland.
De projecten hebben bij voorkeur een regionaal of 
landelijk karakter. Kleinschalige projecten in een 
bepaalde wijk worden door de Heutink Foundation 
doorverwezen naar daarvoor geschikte lokale 
stichtingen of gemeente.

3.  WERKWIJZE
Het jaarlijkse budget van de Heutink Foundation wordt 
verdeeld over een aantal programma’s.

I. Circa 65% van het budget wordt besteed aan door 
de Heutink Foundation geselecteerde projecten in 
Nederland. Hierbij geldt een bereik van minimaal 100 
kinderen per project. 

II. Circa 15% van het budget wordt besteed aan 
projecten buiten Nederland. Hierbij geldt een bereik 
van minimaal 50 kinderen per project.

III. Circa 2,5% van het budget* wordt besteed aan een 
door de Heutink Foundation te organiseren activiteit. 
Hierbij geldt een bereik van minimaal 150 kinderen.

IV. Circa 15% van het budget wordt ter beschikking 
gesteld aan de bedrijven van de Heutink Groep. 
Hierbij geldt een bereik van minimaal 15 kinderen per 
project.

V. De overige circa 2,5% van het budget wordt 
gereserveerd voor (kleinere) projectaanvragen en 
onvoorziene zaken. Hierbij geldt een bereik van 
minimaal 30 kinderen per project.

*Dit budget wordt aangevuld met door medewerkers 
ingebrachte donaties.

Ad. I
De Heutink Foundation ondersteunt bestaande en 
nieuwe projecten in Nederland op het gebied van 
kunst, cultuur, sport en educatie. Tweemaal per jaar 
worden door het bestuur van de Heutink Foundation de 
projecten geselecteerd welke voor dat jaar ondersteund 
worden. Wij ondersteunen deze projecten door het 
bieden van financiële, materiele en/of organisatorische 
steun. Wij ondersteunen een project voor maximaal 3 
opeenvolgende jaren. 

Ad. II
De Heutink Foundation ondersteunt bestaande en 
nieuwe projecten buiten Nederland op het gebied van 
kunst, cultuur, sport en educatie. Eenmaal per jaar 
worden door het bestuur van de Heutink Foundation de 
projecten geselecteerd welke voor dat jaar ondersteund 
worden. Wij ondersteunen deze projecten door het 
bieden van financiële en/of materiele steun. Daarbij 
gaan wij uit van maximaal 1 project per land per 
jaar. Wij ondersteunen een project voor maximaal 3 
opeenvolgende jaren. 

Ad. III
Jaarlijks organiseert de Heutink Foundation een eigen 
activiteit in Nederland, eventueel in samenwerking met 
partner(s), waarbij de doelgroep en de inhoud van de 
activiteit gekozen worden door de medewerkers van de 
Heutink Groep bedrijven.

Ad. IV
De bedrijven behorende tot de Heutink Groep krijgen 
jaarlijks een bedrag toegezegd vanuit de Heutink 
Foundation. Dit bedrag is door hen te besteden aan 
een of meerdere maatschappelijke projecten binnen 
de regio waarin zij werkzaam zijn. Er dient vooraf door 
de ambassadeur van het bedrijf (zie paragraaf 5) een 



onderbouwing ingediend te worden bij het bestuur van 
de Heutink Foundation volgens een vast format. Indien 
niet (volledig) besteed, wordt het toegezegde bedrag 
ingezet voor de activiteiten zoals omschreven bij Ad. I.

Ad. V.
Projectaanvragen die door derden gedaan worden 
zullen, mits ze voldoen aan de gestelde criteria, door 
het bestuur van de Heutink Foundation beoordeeld 
worden. Door derden aangevraagde projecten worden 
uitsluitend eenmalig ondersteund, tenzij in een
persoonlijk gesprek anders is overeengekomen. 
Een organisatie kan één keer per vier jaar een 
projectaanvraag indienen en elke aanvraag wordt 
opnieuw beoordeeld.

Voor alle bovenstaande programma’s gelden de criteria 
zoals beschreven in paragraaf 7.

4. BESTAANSRECHT
“Iedereen is talentvol en de ontwikkeling van een 
persoon kan alleen tot stand komen door deze 
persoon talentvol te benaderen.” 

Waar een kind goed in is, heeft niet alleen te maken met 
cognitieve vermogens, maar ook met de persoonlijkheid 
van het kind, zijn of haar interesses en sociaal-
emotioneel welbevinden. Aandacht hebben voor talenten 
helpt o.a.:

• het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten;
• verbinding te maken met anderen;
• de leermotivatie te vergroten.

Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen om hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De Heutink 
Foundation zet zich in om ieder kind in de wereld, 
ongeacht afkomst, gender, sociale en medische 
achtergrond toegang te verlenen tot datgeen waar zijn of 
haar passie ligt.  

5. ORGANISATIE
Bestuurlijk niveau
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid 
en financieel beheer. De voorzitter is verantwoordelijk 
voor het selecteren van financieringsaanvragen. In 
overleg met de overige bestuursleden zal besloten 
worden welke projecten, organisaties of individuen 
zullen worden gefinancierd. De Heutink Foundation 
wordt bestuurd door Jessica Heutink (voorzitter), 

Hetty Nijkamp (penningmeester), Maartje Schel 
(secretaris) en het algemene bestuurslid Carlijn van 
’t Hof. Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn 
werkzaamheden.

Ambassadeurs Heutink bedrijven
Elk jaar krijgen medewerkers van de Heutink bedrijven 
de mogelijkheid om zich op te geven als ambassadeur 
voor de Heutink Foundation. Het bestuur van de Heutink 
Foundation kiest per bedrijf tenminste 1 ambassadeur 
uit de aanmeldingen. De ambassadeurs hebben tot taak 
om:

• projecten aan te dragen zoals beschreven in 
paragraaf 3, ad IV;

• de interne betrokkenheid van hun bestaande en 
nieuwe collega’s bij de Heutink Foundation te 
vergroten door middel van het delen van nieuws, 
ervaringen en inspiratie;

• collega’s te stimuleren om zich in te zetten als 
vrijwilliger voor de Heutink Foundation of daarbuiten 
(gebruikmakend van het vrijwilligersverlof).

Na een jaar wordt er in overleg met de ambassadeurs 
besproken of zij nog aan willen blijven als ambassadeur 
of dat er nieuwe ambassadeur(s) gekozen moeten 
worden.

6.  BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN
Inkomsten
Jaarlijks wordt een projectenbudget van 
Heutink Foundation gedoneerd door de 
aandeelhoudersvergadering van de Verenigde Heutink 
Bedrijven B.V. Deze donatie kan fluctueren op basis van 
werkelijk bestede gelden en concrete begroting tot een 
max. van 150.000 euro per jaar. 

Daarnaast worden inkomsten verkregen door:

• donaties en giften van de medewerkers van de 
Heutink Groep bedrijven;

• fondswervende activiteiten die georganiseerd 
worden door de medewerkers van de Heutink Groep 
bedrijven;

• sponsoractiviteiten bij o.a. sportevenementen;
• donaties en giften van derden.

Elke gift is welkom! 
De Heutink Foundation garandeert dat 100% van  
de donaties ten goede komt aan de doelgroep.



Uitgaven
Het bestuur is onbezoldigd. De kosten van de eigen 
organisatie zullen naar verwachting laag zijn en niet 
betaald worden van het vaste projectenbudget of 
van donaties. Er is administratieve en coördinerende 
ondersteuning vanuit de Heutink bedrijven.

7.  CRITERIA EN BEOORDELING AANVRAGEN
De Heutink Foundation kiest haar eigen projecten en 
hanteert daarbij de volgende criteria:

• Het project past binnen de missie en visie van de 
Heutink Foundation en sluit aan bij de doelgroep 
waar de Heutink Foundation zich op richt

• Het project heeft betrekking op kunst en cultuur 
(primair) of sport (secundair)

• Een project heeft een bereik van een minimaal 
aantal kinderen:

•     voor ad. I geldt: minimaal 100 kinderen.
•     voor ad II geldt: minimaal 50 kinderen.
•      voor ad III geldt: minimaal 150 kinderen.
•      voor ad IV geldt: minimaal 10-15 kinderen.
•      voor ad V geldt: minimaal 30 kinderen.

• Het bereik (aantal kinderen) staat in verhouding tot 
de investering

• Indien mogelijk en gewenst worden er vrijwilligers 
vanuit de Heutink bedrijven ingezet om het project 
te ondersteunen

Projectaanvragen ingediend door derden, worden 
tijdens bestuursvergaderingen door het bestuur van de 
Heutink Foundation aan dezelfde criteria getoetst. De 
Heutink Foundation behoudt zich het recht om te allen 
tijde een projectaanvraag af te wijzen.


