
Oh ja… Dit deden we in 2019 nog meer: 

• Foundation kick-off voor a.s.r.-vrijwilligers 
• Voorleesontbijt bij FC Utrecht en voorleesactiviteit bij SV Gio 
• Deelname aan de stadsgesprekken ‘Utrecht Schuldenvrij’
• LEF Finance Run 
• Gastles Fix je Risk aan groep 7/8 van Luc Stevensschool op 

hoofdkantoor a.s.r. met aansluitend verkoop kinderpostzegels door kinderen 
• Host kick-off Week van het Geld 2020 
• Bijeenkomst met maatschappelijke organisaties voor Maatschappelijke Teamactiviteiten 2020 
• Bedankbijeenkomst a.s.r.-vrijwilligers tijdens Dag van de Vrijwilliger 
• Seniorendiner FC Utrecht: sponsoring tafel kerstdiner eenzame ouderen
• Sponsoring Vrijwilligersdiner VC Utrecht

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

Vrijwillige inzet 

1.754 keer* 
(2018: 1.167 keer)
(2017: 1.256 keer)
(2016:     769 keer)

Tijdsinvestering 

12.413 uur 
(2018: 8.733 uur)

Huishoudens bereikt 

153

Kinderen en jongeren 
bereikt

8.671
in 377 klassen

(2018: 6.739 kinderen en 
jongeren in 293 klassen)

Maatschappelijke
organisaties

76
* Een collega kan zich voor meerdere projecten hebben ingezet. 

In Nederland zijn veel kwetsbare 
groepen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De maatschappelijke 
organisaties die zich voor hen 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 om zo de ‘handen uit 
de mouwen’ te steken bij maatschappelijke 
organisaties. Dat kan in teamverband of 
(individueel) thuis.

 Stimulansplan

Met het Stimulansplan stimuleren we vrijwilligerswerk in de 
privé-omgeving. Als collega’s zich vrijwillig inzetten voor 
een maatschappelijke organisatie kunnen we hen met een 
� nanciële bijdrage een steuntje in de rug geven. Collega’s 
mogen één keer per kalenderjaar een Stimulansplan 
aanvragen.

‘Ik ben gewoon zo trots op mijn collega’s en 
dit bedrijf! We krijgen hele mooie reacties 
van maatschappelijke organisaties als er 
een team is langs geweest, daar word ik dan 
blij van. Onze collega’s hebben een warm en 
sociaal hart waardoor ze zich écht maat-
schappelijk willen inzetten, en ze vinden het 
bijzonder dat a.s.r. dit zo ondersteunt. Ik vind 
het mooi om dit - mede -  mogelijk te maken. 
Dat dit mijn werk is!’

MANDY VAN SCHAAIK

a.s.r. foundation 

     Maatschappelijke Teamactiviteiten (MTA)

Collega’s kunnen in teamverband een maatschappelijke teamactiviteit uitvoeren. 
Ook in 2019 is er weer een kalender opgesteld met uiteenlopende activiteiten op-
gesplitst in twee categorieën. Zo gingen teams bij ‘Handen uit de mouwen’ klussen, 
snoeien, verven of een dag op stap met bijvoorbeeld ouderen, jongeren of mensen 
met een beperking. Bij ‘Frisse Blikken’ hielpen teams met hun (zakelijke) ‘frisse blik’ 
maatschappelijke organisaties met een strategisch vraagstuk. 

Susan Hoornweg, adviseur bij HR, wandelde tijdens de Dam-tot-Damloop 
20 kilometer om uiteindelijk 1.000 euro op te halen voor onderzoek naar de 
ziekte van Huntington. ‘Een goede vriend heeft deze vreselijke en 
mensonterende ziekte, die lijkt op een combinatie van Alzheimer, Parkinson 
en ALS. Het is nog niet mogelijk de ziekte te genezen of zelfs maar af te 
remmen, daarvoor is onderzoek nodig.’

IN TEAMVERBAND

THUIS

v.l.n.r. Daphne Visser, Marijke Troost,  Mascha van Treijen,
Mandy van Schaaik,  José la Fleur

39675_0220

Harry Tolboom van IT&C houdt zich als 
bestuurder bezig met de fondsenwerving 

en de verbouwing van een oud bibliotheek-
pand. ‘Het pand krijgt een maatschappelijke 

functie: jongeren uit een moeilijke thuis-
situatie kunnen er een studio krijgen en er 
komt een ontmoetingsruimte voor mensen 

met beginnende dementie.’ 

‘Wat kwam er een enthousiast team 
op bezoek! We hebben dankzij alle 
hulp en klusmaterialen heel veel werk 
kunnen verrichten.’

ELIZE HEUVELING
locatiemanager Stichting Philadelphia Zorg  

Handen uit de mouwen a.s.r. foundation in cijfers
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Voorlezen Lesgeven Ondersteunen MTA Stimulansplan
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Resultaat 2016 Resultaat 2017 Resultaat 2018 Doelstelling 2019 Resultaat 2019

Sinds 2019 heeft a.s.r. als een van de eerste Nederlandse verzekeraars een 
niet-financiële doelstelling over de bijdrage aan de samenleving: jaarlijks*
willen we dat collega’s 5% meer uur vrijwilligerswerk doen via a.s.r. foundation.
*peildatum 2018.

Verdeling in tijdinvestering

2016 2.002 3.632 5.634 uur

Financiële zelfredzaamheid 

Handen uit de mouwen

2017 3.996 5.441 9.437 uur

2018 4.263 4.470 8.733 uur

2019 4.670 7.743 12.413 uur

Team  a.s.r. foundation

Jaaroverzicht 2019
a.s.r. foundation
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 � nanciële 

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.



            MoneyWays

Veel mbo-leerlingen hebben � nanciële 
problemen of zelfs schulden*. MoneyWays is een 
landelijk mbo-lesprogramma gericht op jongeren 
tussen 14 en 24 jaar. De lessen over ‘omgaan met 
geld’ worden gegeven door peer-educators, 
leeftijdsgenoten die zelf ervaring hebben met 
� nanciële uitdagingen. Om hen te helpen, krijgen 
ze een training en een a.s.r.-buddy die online 
beschikbaar is voor verzekeringsvragen tijdens de 
gastles. Uit onderzoek blijkt dat dit heel effectief 
is. Dit jaar waren er 17 buddy’s en � nancierden we 
27 lesprogramma’s in Utrecht.
*Nibud, Mbo’ers in geldzaken (2015) 

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

Mensen die tijdens hun jeugd niet leren hoe ze met geld 
moeten omgaan, hebben als volwassene twee keer zo 
vaak een betalingsachterstand en drie keer zo vaak 
betalingsproblemen*. Daarom vinden we financiële 
educatie aan kinderen en jongeren belangrijk.
*Financiële opvoeding en gedrag als volwassene, Nibud (2016)

              LESGEVEN

Maar liefst de helft van de mensen met financiële problemen heeft de 
indicatie ‘laaggeletterd’. Als een kind opgroeit in een taalrijke omgeving 
is er minder kans op laaggeletterdheid*. Daarom willen we een bijdrage 
leveren aan de taalontwikkeling van kinderen.  
* Lezen=/Begrijpen, RUG en Stichting Lezen & Schrijven (2018).

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle 
of problematische schulden. De schuldenlast is 
gemiddeld € 40.000 onder veertien verschillende 
schuldeisers. De kans dat iemand schulden krijgt, 
is een samenspel van factoren. Zo blijkt dat een 
ongeordende administratie, het ontbreken van een 
goede financiële opvoeding en laaggeletterdheid de 
kans op schulden verhoogt.* 

*Huishoudens in de rode cijfers (2015), Nibud (2018 en 2015), 

Stichting Lezen & Schrijven (2018).

Waar richten we ons op:
• Voorlezen en lesgeven om de � nanciële educatie van 

kinderen en jongeren te bevorderen 
• Ondersteunen van huishoudens met - risico op - 

problematische schulden.

           Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Kinderboekenweek organiseerden we met onze 
partner FC Utrecht Maatschappelijk een voorleesactiviteit. 
Jeugdspeler Luka las in de spelersbus voor aan kinderen 
van groep 3 en 4 van de Pastoor Dr Delteykschool.

Samenwerking
In 2019 werkten we in het kader van projecten binnen � nanciële 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 Wijzer in Geldzaken.

    Workshop 
    Financiële opvoeding 

Ook dit jaar gaven we de workshop ‘Ik krijg nooooit wat’ die we 
samen met het Nibud ontwikkelden om ouders te helpen bij de 
� nanciële opvoeding van hun kinderen. Tijdens de workshop 
praten ouders over stellingen binnen vijf thema’s: zakgeld, keuzes 
maken, telefoon, sparen en veilig betalen. We gaven de workshop 
onder andere tijdens de Week van het Geld bij Resto VanHarte 
Overvecht - met een aftrap van de Utrechtse wethouder Werk & 
Inkomen Linda Voortman. 

             Digitaal lespakket
  FC Utrecht
In 2018 lanceerden we samen met FC Utrecht het 
digitale lespakket ‘FC Utrecht leert’ voor groe pen 
5 en 6 van het basisonderwijs. In het lespakket zijn 
spelers van FC Utrecht rolmodellen. a.s.r. maakte 
het onderdeel � nanciële educatie mogelijk. Ook 
in 2019 gaven we hiermee � nanciële gastlessen, 
bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek op de 
Pastoor Dr Delteykschool.  

                ONDERSTEUNEN

Financiële zelfredzaamheid

‘Waarom ik heb meegedaan? Eigenlijk heel simpel: 
kleine moeite, groot plezier! Het enthousiasme van 
de kinderen is hartverwarmend.’

EDDY VAN DER HEIDEN

online marketeer 

VOORLEZEN

           Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen lazen meer dan 100 
collega’s voor op basisscholen in Utrecht en omgeving. 
Kinderen van de Utrechtse Voorschool Op Dreef kwamen 
bij ons op kantoor voor een speciaal Voorleesontbijt. Onze 
CEO Jos Baeten en andere collega’s lazen hen met veel 
plezier voor. 

               LEF

Ook stichting LEF wil jongeren inzicht 
geven in hun � nanciële situatie. LEF 
biedt een lesmodule van drie elkaar 
opvolgende gastlessen over geld en 
� nancieel gedrag. We zijn partner en 
hostten de trainingsbijeenkomsten. Dit 
jaar stonden 21 collega’s als gastdocent 
voor de klas.

Samen met FC Utrecht Maatschappelijk organiseerden 
we een rekenspeurtocht voor kinderen van de Groen van 
Prinsterenschool en van de Berkenschool. Tegelijkertijd 
gaven we de ouders een workshop � nanciële opvoeding. 

spelersbus FC Utrecht

‘Wat voor mij normaal is, is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Als ik dan mijn steentje kan 
bijdragen door direct ergens bij te helpen óf 
kennis over te brengen, doe ik dat graag!’

WILLEMIJN VAN DER SPEK

adviseur a.s.r. schade

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. We helpen bij het delen van risico’s en het opbouwen van vermogen voor later. Met de lange termijn als uitgangspunt dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
We vinden het belangrijk dat mensen bewuste financiële keuzes kunnen maken en financieel redzaam zijn. Dat is helaas niet vanzelfsprekend voor iedereen. Daar helpt a.s.r. foundation bij. #asrdoethet #helpendoortedoen

‘We hebben met a.s.r. de handen ineen geslagen om 
álle Utrechtse kinderen en hun ouders te laten praten 
over geld. Een erg mooie samenwerking nú, met nog 

meer effect voor later: want door inwoners vroeg te 
leren omgaan met geld dragen we bij aan een 

schuldenvrij Utrecht. Hoe mooi is dat!’

BERDIEN VAN DER WILT

beleidsadviseur gemeente Utrecht 

‘Ik heb aan groep 7 én 8 van basisschool De Rank in 
Sprang Capelle lesgegeven, de kinderen waren heel 
enthousiast en vonden het spel fantastisch!’

WIM JONKER 

registercoördinator Fraudebeheersing

               Workshop 
               Levens-
               gebeurtenissen 
               Pensioenen

Life events kunnen door een - tijdelijke - 
terugval in inkomen zorgen voor 
betalingsproblemen. Denk aan ontslag, 
scheiding maar ook pensioen. Samen 
met U Centraal geven we maandelijks 
een workshop om mensen inzicht te 
geven in de inkomensveranderingen bij 
pensioen.

               Financieel Vrijwilliger Thuis 
Huishoudens met betalingsproblemen helpen met � nanciële en administratieve 
kennis: dat doen onze Financieel Vrijwilligers! Ze helpen de administratie op 
orde te brengen. Ze ondersteunen bij het maken van � nanciële 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.

‘Als Financieel Vrijwilliger Thuis vraag 
ik cliënten altijd: wat wil je bereiken? Dat 

doel is vaak meer dan alleen fi nancieel. 
Zo heb ik een cliënt van 70 die graag 

zelfverzekerder wilde zijn. Onlangs is zij 
alleen met de bus op vakantie gegaan 

naar Spanje. “Zonder jou had ik 
die keuze nooit gemaakt”, zei ze.

HANS HENDRIKS 

manager a.s.r. ziektekosten Week 
van het Geld

Ieder jaar doet a.s.r. met veel enthousiasme mee 
met de Week van het Geld. Dit jaar met een record-
aantal gastdocenten: ruim 140 collega’s gaven een 
� nanciële gastles aan groep 6, 7 en 8 van het basis-
onderwijs. In totaal speelden ze met 173 klassen het 
spel Fix je Risk of de Cash quiz om kinderen spelen-
derwijs meer te leren over verzekeren, sparen, zakgeld 
en lenen. Want door dit jong te leren, wordt de 
basis gelegd voor � nanciële zelfredzaamheid later.

 Week 
van het Geld 2020

In 2020 wordt op initiatief van a.s.r. foundation een 
Utrechtse Week van het Geld georganiseerd. In 
samenwerking met de gemeente Utrecht en andere 
maatschappelijke partners worden alle activiteiten 
geclusterd aangeboden aan Utrechtse scholen om 
zoveel mogelijk kinderen te bereiken. 

‘Ik merk dat we de afgelopen jaren echt een vaste lijn hebben uitgezet op fi nanciële zelfredzaamheid 
waarbij onze inzet wordt gezien en gewaardeerd door onze sociaal-maatschappelijke partners. 
We willen een betrouwbare partner zijn, die echt dingen dóet. Gelukkig horen we dat ook terug. 
We kunnen trots zijn op wat we voor elkaar krijgen, mede dankzij de inzet van al onze collega’s.’

DAPHNE VISSER

a.s.r. foundation
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