
Werkplan 2020 Talenting Foundation 
Talenting Foundation is opgericht in juli 2018. Inmiddels hebben we bijna anderhalf jaar ervaring 
opgedaan als Stichtingsbestuur. We beginnen dit werkplan met een samenvatting van onze 
ervaringen zodat de accenten voor 2020 meer betekenis krijgen. Het beleidsplan, onder ‘Programma 
2018-2022’, is ongewijzigd, daarin vindt u informatie over de werkwijze van TF.  
 

Ervaringen 
Onze belangrijkste ervaringen tot op heden zijn: 
- Beoordeling van projecten en aanvraag tot financiële bijdrage op basis van aangescherpte 

criteria werkt naar tevredenheid. De kern is het steunen van een kwetsbare groep, waarbij 

werkgelegenheid een kernwoord is. Onze steun gaat bij voorkeur naar omlijnde projecten, het 

gaat niet om het financieren van vaste (bureau-)kosten.  

- Onze Stichting heeft geen bureau met operationele ondersteuning. Dit is welbewust om 

overhead kosten te voorkomen en elke euro tot zijn doel te laten komen. Gevolg is dat we niet 

zelf plannen uitwerken, we komen via bestaande stichtingen tot projecten.  

- We denken graag mee met de voorstellen. Onze inbreng van jarenlange bedrijfsmatige en 

organisatorisch ervaring in bedrijfsleven en overheid, inclusief een breed relatienetwerk, leidt 

nogal eens tot aanscherping en verbetering van de voorstellen. Dit geeft nog meer 

betrokkenheid heeft aan beide kanten. Daarbij laten we het maken van de projectvoorstellen en 

de uitvoering over aan de stichtingen zelf.  

- Onze sterke voorkeur is het steunen van langjarige projecten. Daarnaast blijken er veel kort 

lopende projecten aangeboden en ook eenmalige bijdragen gevraagd te worden, zoals een 

bijdrage aan algemene kosten en noodhulp. Deze worden per aanvraag beoordeeld. 

- Tot op heden doen we ons werk als stichtingsbestuur met veel genoegen en zijn blij en dankbaar 

dat in de gesteunde projecten onze financiële bijdrage ‘zijn goede werk kan doen’. 

Plannen 
We willen vooral doorgaan op de ingeslagen weg, de veelal meerjarige projecten evalueren en 
beoordelen, en de overige financiële ruimte benutten voor het aangaan van nieuwe verplichtingen. 
Voor het komende jaar hebben we de volgende aanscherpingen in onze werkwijze en plannen: 
- We steunen projecten in diverse landen binnen en buiten Europa. Het lijkt ons nuttig om hierin 

focus aan te brengen, en concentratie aan te brengen wat betreft gebieden. Dit zijn Oost Europa 
en Azië. Het idee is dat hierdoor synergie voordelen te behalen zijn. 

- Maximaal 20% van het jaarbudget besteden aan kortlopende projecten en eenmalige bijdragen, 
conform de gestelde criteria. 

- Om meer inzicht te krijgen in het verloop en de beoogde impact van projecten, plannen we 
tenminste één projectbezoek in het buitenland en bezoeken we zoveel mogelijk projecten in 
Nederland. 
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