
Jaaroverzicht 2018 
a.s.r. foundation

  2017 2018

     Financiële zelfredzaamheid  3.996 4.263
     Handen uit de mouwen  5.441 4.470
Totaal aantal uur 9.437 8.733

Voorlezen Lesgeven Ondersteunen MTA  Stimulansplan
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Resultaat 2017
Doelstelling 2018
Resultaat 2018

40 39
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Verdeling tijdsinvestering

Verdeling vrijwillige inzet

2017

2018

9.437 uur

8.733 uur

Oh ja… Dit deden we in 2018 ook nog: 

• Provinciebezoek FC Utrecht en introductie digitale lesmodule 
• Voorlezen tijdens Talentweek SV Gio
• Host Maatschappelijke beursvloer 
• Voorlezen FC Utrecht Oldstars bij UMC Utrecht 
• LEF Finance Run 
• Luc Stevensschool krijgt bij a.s.r. een les Fix je Risk en verkoopt  

kinderpostzegels
• Gastles Fix je Risk bij SV Gio
• Host NFF Positive Finance Day
• Financiële gastlessen tijdens FC Utrecht Gemeenteweken
• Bijeenkomst met maatschappelijke organisaties voor MTA’s in 2019

Website www.asrnederland.nl/foundation        E-mail foundation@asr.nl        Contact Marijke Troost (+31) 6 51 32 96 42 

Vrijwillige inzet 

1.167 keer* 
(2017: 1.256 keer)

Tijdsinvestering 

8.733 uur 
(2017: 9.437 uur)

Huishoudens bereikt 

120

Kinderen en jongeren 
bereikt

6.739 
in 293 klassen

(2017: 4.056 kinderen en 
jongeren in 172 klassen)

 Maatschappelijke
organisaties

56 

a.s.r. foundation in cijfers

JOS BAETEN 

CEO a.s.r.

“a.s.r. vindt het als financiële dienstverlener 
belangrijk dat mensen financieel zelfredzaam 
zijn. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Omdat we ons bewust zijn van de 
verantwoordelijkheden die onze positie in de 
maatschappij met zich meebrengt, willen we 
deze mensen graag helpen. De activiteiten van 
a.s.r. foundation zijn hier onder andere op 
gebaseerd. Om het belang hiervan kracht bij te 
zetten, hebben we hier een niet-financiële 
doelstelling voor geformuleerd: vanaf 2019 
willen we dat collega’s jaarlijks 5% meer uur 
vrijwilligerswerk doen via a.s.r. foundation.”

* Een collega kan zich voor meerdere projecten hebben ingezet. 

Helpen door te doen

Over a.s.r. foundation 
a.s.r. foundation stimuleert medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de 
maatschappij, zowel in teamverband als thuis. a.s.r. stelt hiervoor jaarlijks uren en financiële 
middelen beschikbaar. a.s.r. foundation initieert – altijd met behulp van de vrijwillige inzet 
van collega’s – projecten rondom Financiële zelfredzaamheid en Handen uit de mouwen.

Handen uit de mouwen

In Nederland zijn veel kwetsbare groepen 
die, om wat voor reden dan ook, een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Maatschappelijke organisaties die zich 
voor deze groepen inzetten, zijn vaak 
afhankelijk van vrijwilligers om iets 
extra’s te kunnen doen. a.s.r. foundation 
stimuleert collega’s om zich een dag(deel) 
vrijwillig in te zetten en de ‘handen uit de 
mouwen’ te steken bij maatschappelijke 
organisaties. Dat kan in teamverband of 
(individueel) thuis.

            Stimulansplan

Om vrijwilligerswerk in de privé-omgeving aan te moedigen, 
bieden we een individueel Stimulansplan. Als collega’s zich 
thuis vrijwillig inzetten voor een maatschappelijke organisatie 
kunnen we hen met een financiële bijdrage een steuntje in 
de rug geven. Collega’s kunnen één keer per kalenderjaar 
een Stimulansplan aanvragen.

“Namens onze directeur en alle collega’s wil ik jullie hartelijk 
danken voor jullie ongelofelijk goede, positieve en gemotiveerde 
inzet. Jullie energie en enthousiasme op de kinderboerderij 
maakte het voor ons ook een vrolijke en zinvolle klusdag!”

JOHAN VAN DEN DEIJSSEL

zakelijk leider Stichting Balans 

     Maatschappelijke Teamactiviteiten (MTA)

Collega’s kunnen in teamverband een maatschappelijke teamactiviteit uitvoeren. 
Begin 2018 is een kalender met ruim 40 activiteiten opgesteld onderverdeeld in 
twee categorieën: 
• Handen uit de mouwen: teams gingen bijvoorbeeld klussen, snoeien en verven  

op een kinderboerderij of bij een speeltuin. Ook hebben ze ouderen, jongeren of 
mensen met een beperking een fijne dag bezorgd door met hen op stap te gaan. 

• Frisse Blikken: teams hielpen met hun (zakelijke) ‘frisse blik’ maatschappelijke   
organisaties met een strategisch vraagstuk. 

Rawena Plomp, Cindy van Atteveldt en Ruud Westein van a.s.r. bank fietsten 
in drie dagen 450 kilometer voor Giro di KiKa Nederland. Met de fietstocht 
van Groningen naar Utrecht werd geld ingezameld om kinderkanker beter 
geneesbaar te maken. Ze fietsten voor Team Carpe Elke Diem. Elke is het 
dochtertje van vrienden van Cindy, zij kreeg leukemie op haar derde.

IN TEAMVERBAND

THUIS

Op tv! 
Met de campagne ‘het andere bewijs’ levert a.s.r. bewijs 
over de maatschappelijke betrokkenheid en het duurzame 
investeringsbeleid. Rapper Sticks en Roos vertelden 
over financiële zelfredzaamheid en zo lieten we zien dat 
onze collega’s zich vrijwillig inzetten om mensen te helpen 
bij het maken van financiële keuzes. De campagne was 
te zien op tv, op abri’s en op social media. 

v.l.n.r.
Daphne Visser,
Marijke Troost, 
Mascha van Treijen,
 Mandy van Schaaik, 
José la Fleur
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Het team van a.s.r. foundation

39675_0119



                
  MoneyWays

MoneyWays is een landelijk mbo-
lesprogramma over omgaan met geld. 
Deze lessen worden gegeven door leef-
tijdsgenoten die zelf ervaring hebben 
met schulden. Om deze rolmodellen 
(peer-educators) te helpen bij specifieke 
verzekeringsvragen geven we hen meer 
kennis over verzekeringen en koppelen 
ze aan een a.s.r.-buddy. Ook hebben we 
27 lesprogramma’s financieel mogelijk 
gemaakt. 

 

 
Zeker 40% van de Nederlanders worstelt met de financiële 
administratie* en dat terwijl een ongeordende administratie 
de kans op het krijgen van schulden verhoogt. We ondersteunen 
huishoudens met (kans op problematische) schulden en helpen 
ouders met de financiële opvoeding van kinderen. 
*Financiële administratie in een digitaal tijdperk, Nibud (2018). 

 

Het blijkt dat mensen die tijdens hun jeugd niet hebben 
geleerd hoe ze met geld moeten omgaan, als volwassene 
twee keer zo vaak een betalingsachterstand en drie keer 
zo vaak betalingsproblemen hebben dan mensen die 
in hun jeugd wel uitleg hebben gehad.* Daarom blijft 
financiële opvoeding belangrijk, door ouders, maar ook 
door scholen en de maatschappij.  
* Financiële opvoeding en gedrag als volwassene, Nibud (2016)

 
              LESGEVEN

Maar liefst de helft van de mensen met financiële problemen heeft de 
indicatie ‘laaggeletterd’. Met deze projecten willen we een bijdrage leveren 
aan de taalontwikkeling van kinderen. Een kind dat opgroeit in een taalrijke 
omgeving heeft veel minder kans om later laaggeletterd te worden.*  
* Lezen=/Begrijpen, RUG en Stichting Lezen en Schrijven (2018)

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. Hier hoort bij: kunnen lezen en rekenen, 
omgaan met geld, en de financiële administratie 
op orde hebben. Het is 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 veertien verschil-
lende schuldeisers. De kans dat iemand schulden 
krijgt, is een samenspel van factoren. Wel blijkt dat 
onder andere een ongeordende administratie, het 
ontbreken van een goede financiële opvoeding en 
laaggeletterdheid de kans op schulden verhoogt.* 

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

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

problematische schulden (ondersteunen).

*Huishoudens in de rode cijfers (2015), Nibud (2016), Stichting  

 Lezen & Schrijven (2018). 

           VoorleesExpress

Samen met de VoorleesExpress vragen we aandacht voor 
kinderen met een taalachterstand. We riepen collega’s op  
om twintig weken lang bij kinderen thuis voor te lezen. 

 Week 
 van het Geld
Tijdens de Week van het Geld 
organiseren basisscholen en middel-
bare scholen in Nederland activiteiten 
om kinderen te leren omgaan met 
geld. Dit jaar hebben bijna 100 
collega’s een financiële gastles 
gegeven aan groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Samen gaven ze zo’n 
140 gastlessen en speelden daarbij het spel 
Fix je Risk of de Cash Quiz. Het doel van de 
lessen is om kinderen spelenderwijs meer te 
leren over verzekeren, sparen, 
zakgeld en lenen.  

 

   

             
Digitaal lespakket 

In 2018 ontwikkelden we samen met FC 
Utrecht het digitale lespakket ‘FC Utrecht 
leert’, gericht op gezonde leefstijl en 
financiële educatie voor groepen 5 en 6 
van het basisonderwijs. Het hele jaar gaven 
collega’s financiële lessen aan de hand van 
dit lespakket, waarin spelers van FC Utrecht 
rolmodellen zijn. De les wordt onder andere 
gegeven tijdens de Gemeenteweken die 
FC Utrecht organiseert in tien verschillende 
gemeenten.

Samenwerking
In 2018 werkten we in het kader van projecten binnen financiële zelfredzaamheid 
samen met de volgende (maatschappelijke) organisaties: De Tussenvoorziening, 
Diversion, FC Utrecht Maatschappelijk, Giovanni van Bronckhorst Foundation, 
Nederlandse Vereniging van Banken, Nibud, Stichting Leven en Financiën (LEF), 
U Centraal, Verbond van Verzekeraars en de VoorleesExpress.

    Workshop  
    Levensgebeurtenissen Pensioenen

Ook een – tijdelijke – terugval in inkomen door zogenaamde ‘life events’ zoals 
ontslag en scheiding, maar ook met pensioen gaan, kan zorgen voor
betalingsproblemen. Iedere maand geven we in samenwerking met U Centraal 
de workshop Levensgebeurtenissen Pensioenen, om mensen inzicht te geven 
in de inkomensveranderingen bij pensioen.

             LEF

Veel mbo-leerlingen hebben financiële problemen of 
zelfs schulden. Stichting LEF wil hen leren inzicht te  
krijgen in hun financiële situatie. Ze biedt een lesmodule 
aan van drie elkaar opvolgende gastlessen over geld 
en financieel gedrag. Collega’s volgen een training van 
LEF en staan daarna als gastdocent voor de klas.

 
                ONDERSTEUNEN

Financiële zelfredzaamheid

“Dit jaar heb ik samen met een 
intermediair een gastles Fix je Risk 
gegeven op de school van onze 
kinderen. We vonden het vooraf best 
spannend, maar al met al was het 
een groot succes en leuk om te doen. 
We waren prettig verbaasd over 
de kennis van verzekeren die ze al 
hadden.”

KRISTIAN DE VRIES

accountmanager a.s.r. schade

                 Workshop
      Financiële opvoeding 
Samen met het Nibud ontwikkelden we de workshop ‘Ik krijg nóóit 
wat’, om ouders handvatten te geven voor de financiële opvoeding 
van hun kinderen. Tijdens de workshop wordt een ‘leerdoelenspel’ 
gespeeld gericht op vijf thema’s: zakgeld, keuzes maken, telefoon, 
sparen en veilig betalen. 

NIEUW IN 2018

“Ik lees voor aan kinderen om ze te helpen met taal. Zo hebben 
ze later minder kans op geldproblemen. Hoe mooi is dat?”

MANDY VAN SCHAAIK 

a.s.r. evenementen

“Het is belangrijk dat ouders 
hun kinderen begeleiden in 
het proces van zakgeld naar 
zelf verdienen. Samen met 
a.s.r. komen we tot mooie 
projecten, samenwerken is 
een feestje!”

BRIGITTE TER LAAK

projectleider Financiële 

educatie Nibud

VOORLEZEN

“a.s.r. is een belangrijke partner 
voor ons om jongeren financieel 
weerbaarder te maken op het 
thema verzekeren. De inzet 
van a.s.r. heeft ervoor gezorgd 
dat onze peer-educators nu 
zelfverzekerder en met meer 
verzekeringskennis voor de klas 
staan.”

FEMKE PLUYMERT

adjunct-directeur Diversion

           Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 2018 lazen 86 
collega’s voor in 100 klassen op basisscholen in Utrecht en 
omgeving. Ook waren kinderen van de Utrechtse Voor-
school Op Dreef voor een speciaal Voorleesontbijt bij ons 
op kantoor. Onze CEO Jos Baeten en een aantal andere 
collega’s lazen hen met veel plezier voor. 

               Financieel 
    Vrijwilliger Thuis 

Collega’s delen als Financieel Vrijwilliger 
Thuis hun financiële en administratieve 
kennis binnen huishoudens met betalings-
problemen. Ze helpen met het op orde 
brengen van de administratie door te 
ondersteunen bij het maken van financiële 
overzichten en planningen, post sorteren, 
digitaal bankieren en het aanvragen van 
toeslagen. We werken hierin samen met 
De Tussenvoorziening (ex dak- en 
thuislozen) en U Centraal voor begeleiding 
van vrijwilligers en cliënten.

‘‘Ik help Didi om moeilijke dingen begrijpelijk te maken, zoals brieven 
over toeslagen, uitkeringen en huurverhoging. Mooi om te zien dat 
ze een stuk pro-actiever is geworden en meer zelfvertrouwen heeft, 
mede door haar stage bij a.s.r. via Facilicom Buitengewoon.’’

CHRISTEL VAN CAPELLEVEEN

marketeer a.s.r. merk en positionering

“Het partnership met a.s.r is voor ons bijzonder 
waardevol. Allebei staan we midden in de maat-
schappij. Door onze krachten te bundelen kunnen 
we net even wat meer en maken we het verschil. 
Een samenwerking om trots op te zijn.” 

NYNKE BAKKER 

Manager Maatschappelijk FC Utrecht 

Didi, 2e van links, op haar eerste werkdag van 
haar stage bij Facilicom Buitengewoon.


