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Helpen door te doen

Over a.s.r. foundation 
a.s.r. foundation wil collega’s inspireren, motiveren en 
mobiliseren om zich vrijwillig in te zetten voor maat
schappelijke activiteiten. a.s.r. stelt hiervoor jaarlijks 

uren en financiële middelen beschikbaar. We organiseren projecten 
om mensen te helpen bij het maken van bewuste financiële keuzes. 
Kunnen lezen en rekenen, kunnen omgaan met geld en de finan ciële 
administratie op orde hebben, horen daarbij. Daarnaast kunnen  
collega’s maatschappelijke organisaties ‘helpen door te doen’,  
individueel of in teamverband. 

a.s.r. foundation



Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. We 
helpen klanten bij het samen delen van risico’s en het 
samen opbouwen van vermogen voor later. Klanten 
moeten daarvoor bewuste financiële keuzes kunnen 
maken. Daarvoor is het belangrijk om financieel 
zelfredzaam te zijn. Daar helpt a.s.r. foundation bij. 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens risico volle 
of problematische schulden. De schuldenlast  
is gemiddeld € 40.000 verdeeld over 14 verschillende 
schuldeisers. De kans dat iemand schulden krijgt, 
is een samenspel van factoren. Wél blijkt dat onder 
andere het hebben van een ongeordende admini
stratie, het ontbreken van een goede financiële  
opvoeding en laaggeletterdheid de kans op schul
den verhoogt.* 

Met onze projecten richten we ons op: 
•  het bevorderen van de financiële educatie voor 

kinderen en jongeren (voorlezen en lesgeven), en 
•  het ondersteunen van huishoudens met (risico op) 

problematische schulden (ondersteunen).

*  Huishoudens in de rode cijfers (2015), Nibud, Stichting Lezen & 

Schrijven.

Nationaal  
voorleesontbijt 

Tijdens het Nationaal Voorlees
ontbijt lazen collega’s een prenten
boek voor op bijna 70 basisscholen 
in Utrecht en omgeving. Ook maak
ten we samen met Feyenoord voor 
de 3e keer op rij een uniek voorlees
boek. Uit ‘De Feyenoord-avonturen 
van panda, bever en stekelvarken’ 
werd voorgelezen aan 195 school
kinderen uit RotterdamZuid.

VOORLEZEN

VoorleesExpress en  
inzamelingsactie  
kinderboeken 

Met de VoorleesExpress vragen we 
aandacht voor kinderen met een 
taalachter stand. We riepen collega’s 
op om 20 weken bij kinderen thuis voor 
te lezen (in 2018 starten 10 voorlezers).  
Ook hebben we binnen a.s.r. ‘oude’ 
kinderboeken ingezameld die we aan 
het Kinderzwerfboekstation in de 
fanshop van FC Utrecht doneerden.

NIEUW 
IN 2017

VOORLEZEN

VOORLEZEN

Financiële zelfredzaamheid

Week van het Geld

Vele collega’s gaven financiële 
gastles aan groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs aan de hand van de 
spellen Fix je Risk of de Cash Quiz. 
In samenwerking met Feyenoord 
Maatschappelijk organiseerden we 
verschillende activiteiten: een  
gastles, een Rekenspeurtocht voor  
100 kinderen door De Kuip en een 
workshop financiële opvoeding 
voor ouders die we samen met 
Nibud en Feyenoord ontwikkelden. 
Deze workshop wordt in 2018 ook 
landelijk ingezet. 

LEF

Veel mboleerlingen van 18 jaar en 
ouder hebben financiële problemen 
of zelfs schulden. Stichting LEF leert 
jongeren via gastlessen op het mbo 
om inzicht te krijgen in hun finan ciële 
situatie en wat ervoor nodig is om een 
spaardoel te bereiken. De gastlessen 
bestaan uit modules van vier elkaar  
opvolgende gastlessen over geld en  
financieel gedrag. Collega’s kregen 
een training van LEF en stonden  
daarna als gastdocent voor de klas. 

LESGEVEN

LESGEVEN

“Wat hebben ze genoten 
van jouw les en wat deed  
je dat goed! Vandaag zijn 
we verder gegaan over 
verzekeren. Ze wisten  
feilloos te noemen wat jij 
gisteren met ze gedaan 
had. Dat is echt bijzonder 
hoor (!), als ik wat terug-
vraag van mijn lessen krijg 
ik vaak glazige blikken  ”

ESTHER VELLEKOOP

docent Tobiasschool in Zeist

“Het was mijn eerste erva-
ring, maar erg leuk en leer-
zaam en volgend jaar zeker 
voor herhaling vatbaar. De 
betrokkenheid van de leer-
lingen geeft voldoening”

KENNY ZARTARIAN

manager a.s.r. vastgoed  

vermogensbeheer 



Financieel Vrijwilliger Thuis 

Collega’s hielpen als Financieel Vrijwilliger Thuis  
huishoudens met  kans op  (problematische) schulden 
met hun financiële en administratieve kennis. Werkzaam
heden bestaan uit: de administratie op orde brengen 
door ondersteuning bij onder andere het aanvragen  
van toeslagen, leren digitaal bankieren, post sorteren, 
en het maken van financiële overzichten en planningen.  
We werkten hierin samen met De Tussenvoorziening  
en U Centraal voor bege leiding van vrijwilligers en  
cliënten én met Feyenoord Maatschap pelijk (Jobscorer) 
en FC Utrecht Maatschappelijk (Traineecup).

“Onze hulpvragers vinden a.s.r.-medewerkers 
zeer prettige Financieel Vrijwilligers. Allen 
betrokken mensen met het hart op de juiste plek, 
coachend, ze durven te confronteren, zijn finan-
cieel sterk onderlegd en kunnen daarom snel 
schakelen. Ze hebben dit jaar ruim 40 cliënten 
geholpen om financieel zelfredzamer te worden. 
Hier zijn we heel dankbaar voor en het is voor  
mij als coördinator een voorrecht om met deze 
prettige vrijwilligers te mogen samenwerken!”

JULIA MULLER

teamleider Financieel Vrijwilliger Thuis,  

De Tussenvoorziening

Samenwerking
In 2017 werkten we in het kader van projecten binnen  
Financiële zelfredzaamheid samen met de volgende (maat
schappelijke) organisaties: De Tussenvoorziening, Diversion, 
FC Utrecht Maatschappelijk, Feyenoord Maatschappelijk, 
Giovanni van Bronckhorst Foundation, Humanitas,  
Kinderzwerfboek, Nederlandse Vereniging van Banken,  
Nibud, Stichting Leven en Financiën (LEF), U Centraal,  
Verbond van Verzekeraars en de VoorleesExpress.

Financieel inloop spreekuur 
en workshops

In 2017 zijn we begonnen met het aanbieden  
van maandelijkse financiële inloopspreekuren  
bij een Buurtteam via U Centraal. Ook zijn we 
gestart met het aanbieden van een maandelijkse 
workshop Levensgebeurtenissen Pensioenen  
om inzicht te geven in de veranderingen van  
Pensioen op inkomen en financiële zelfred
zaamheid.

MoneyWays

MoneyWays is een mbolesprogramma 
over omgaan met geld. Deze lessen worden 
verzorgd door leeftijdsgenoten, zogenaam
de peereducators. Wij gaven deze jonge 
rolmodellen meer kennis over verzekeringen 
door ze te koppelen aan een a.s.r.buddy 
die hen hielp met specifieke vragen.  
We hebben 21 a.s.r.buddy’s klaar staan en 
20 lesprogramma’s mogelijk gemaakt.ONDERSTEUNEN

NIEUW 
IN 2017

ONDERSTEUNEN

NIEUW 
IN 2017

ONDERSTEUNEN

Handen uit de mouwen

a.s.r. stimuleert medewerkers om zich naast 
hun werk in te zetten voor de maatschappij. 
Collega’s kunnen zich via de projecten van 
a.s.r. foundation inzetten, maar zij kunnen  
ook de ‘handen uit de mouwen steken’  
bij maatschappelijke organisaties,  
in teamverband of (individueel) thuis. 

Stimulansplan

Om vrijwilligerswerk in de 
privéomgeving van collega’s 
aan te moedigen, bieden we 
een individueel Stimulansplan. 
De financiële bijdrage die a.s.r. 
geeft, is een extra steuntje in 
de rug voor de vrijwilligersinzet 
door een collega. Gaat het om 
alleen een financiële bijdrage 
dan wijzen we het voorstel af. 
Collega’s kunnen één keer per 
kalenderjaar een Stimulansplan 
aanvragen.

“Ook vanuit onze rol als a.s.r. ziektekostenverzekeringen willen we 
graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Jaarlijks organiseren 
we tijdens de Zorgweek verschillende MTA’s. Dit jaar hebben  
180 van onze collega’s 3 dagen lang geholpen bij ’s Heeren Loo, 
waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. Zo hebben 
we pannenkoeken gebakken, wandelingen met cliënten gemaakt, 
plantenbakken in elkaar gezet en geholpen op de boerderij. Onze 
vrijwillige inzet werd echt gewaardeerd, ook door de verzorgenden 
omdat we ‘even’ een stukje van hun werk overnamen”

AKKIE LANSBERG

directeur a.s.r. ziektekosten verzekeringen 

Maatschappelijke Teamactiviteiten 
(MTA)

Steeds meer afdelingen binnen a.s.r. zetten zich als team in voor een 
maatschappelijke organisatie. Zo creëren we een mooie combinatie 
van teambuilding en helpen door te doen. We werken hierin samen 
met organisaties die echt behoefte hebben aan een helpende hand, 
en voor iets extra’s afhankelijk zijn van vrijwilligers. Zo namen teams 
ouderen mee voor een frisse boswandeling of plukten ze fruit met 
mensen met een verstandelijke beperking. 

“Ik heb een Stimulansplan aan-
ge vraagd voor de organisatie 
van het Fes10val van Stichting 
Vrienden van Innside. Als voor-
zitter van het bestuur van de 
stichting ben ik betrokken bij de 
organisatie van het 10-jarig  
jubileum van Stichting Innside. 
Zij bieden in duo-pleegouder-
schap onderdak en pleegzorg 
aan jongeren die tijdelijk of  
permanent niet meer thuis  
kunnen wonen. Dankzij de  
organisatie van het Fes10val 
hebben we de gezinnen en 
jongeren ook écht in het zonnetje 
kunnen zetten!” 

MARCEL HINDRIKS

propositie marketeer, AOV/Zorg 

IN TEAMVERBAND

THUIS



  2016 2017

Financiële zelfredzaamheid  2.002,0 3.996,0
 Voorlezen en lesgeven 699,5 1.126,5
 Ondersteunen 1.302,5 2.849,5
Handen uit de mouwen  3.632,0 5.441,0
 MTA 3.632,0 5.441,0
Totaal aantal uur 5.634,0 9.437,0
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Verdeling tijdsinvestering

Verdeling vrijwillige inzet

2016

2017

5.634 uur

9.437 uur

De inzet voor de 
gastles bij FC Utrecht, 
masterclass Financiële 
opvoeding, Rekenspeur-
tocht en Moneyways 
laten we hier buiten 
beschouwing.

Oh ja… Dit deden we in 2017 ook nog: 

• Pilot-gastles digitaal lesprogramma FC Utrecht tijdens  
Provinciebezoek (lancering voorjaar 2018)

• Gastheer Maatschappelijke Beursvloer Utrecht
• Gastheer landelijk LEF symposium 
• Clinic FC Utrecht voor kinderen van Pluryn 
• Workshop tijdens Armoede- en Schuldencongres 
• Netwerkbijeenkomst maatschappelijke organisaties
• Radio-uitzending Power People over a.s.r. foundation

Website www.asrnederland.nl/foundation 
E-mail foundation@asr.nl
Contact Marijke Troost, José la Fleur, Mandy van Schaaik, Mascha van Treijen en Daphne Visser, M: (06) 51 32 96 42 

Vrijwillige inzet 

1.256 keer* 
(2016: 769 keer)

Tijdsinvestering 

9.437 uur 
(2016: 5.634 uur)

Huishoudens bereikt 

134

Kinderen en jongeren 
bereikt

4.056 
in 172 klassen

 Maatschappelijke
organisaties

59 

a.s.r. foundation in cijfers

MARIJKE TROOST

Hoofd Communicatieadvies, Evenementen & Foundation:

“Mensen in staat stellen bewuste financiële keuzes  
te maken, dát is wat ons drijft! Voor sommige mensen 
is dat niet eenvoudig, zij hebben daar hulp bij nodig.  
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens namelijk  
risicovolle of problematische schulden. We organi-
seren projecten die dankzij de vrijwillige inzet van  
collega’s een bijdrage leveren aan de financiële  
zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Ook 
stimuleren we vrijwillige inzet in teamverband, of  
in de privé-omgeving. In 2017 hebben ruim 1.000 
collega’s bijna 10.000 uur vrijwilligerswerk gedaan. 
Een ongekend aantal! Daar ben ik enorm trots op en 
daar willen wij ons graag voor blijven inzetten”

* Een collega kan zich voor meerdere projecten hebben ingezet. 


