ORANJE FONDS EN BEDRIJVEN
SAMENWERKEN AAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING

Ontwikkelingen die ons bezighouden

Het Oranje Fonds verbindt
Er zijn in ons land te veel mensen die zich buitengesloten voelen. Mensen die door
armoede, polarisatie of eenzaamheid niet mee kunnen doen in de maatschappij.
Het Oranje Fonds gelooft in een samenleving waarin we er voor elkaar willen én
kunnen zijn. Om dat te bereiken is een sterk sociaal netwerk nodig. Daarom helpt
het Oranje Fonds zo veel mogelijk initiatieven die mensen duurzaam verbinden, te
creëren, te ondersteunen én te vergroten.

Voor iedereen

Aanpakken
van armoede

Verschuiving
van zorg

Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die mensen écht met elkaar
verbinden, in alle delen van ons Koninkrijk. Die verbinding zorgt dat iedereen op
zijn of haar manier mee kan doen in onze samenleving. We doen dat met toewijding
en persoonlijke aandacht. En met de warme betrokkenheid van ons beschermpaar
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Want als we er allemaal voor elkaar
zijn, voelt niemand zich meer buitengesloten.

Duizenden sociale initiatieven
We investeren in duizenden sociale initiatieven. Met geld, kennis, communicatie en
netwerken. Verbinding leidt tot verbondenheid. Dit levert voor iedereen – ook uw
bedrijf – maatschappelijk rendement op. Daarbij hebben we extra aandacht voor
mensen die om welke reden dan ook minder kansen hebben en meer ondersteuning
nodig hebben om mee te doen en bij te dragen aan onze maatschappij.

Meedoen op maat!
Jongeren laten
meedoen

Versterken van
kwetsbare kinderen

Onder het motto ‘meedoen op maat’ willen we mensen naar wens en vermogen aan
de maatschappij deel laten nemen en bieden we hun perspectief op de toekomst.
Zo stimuleren we op een veelzijdige, actieve en transparante wijze de betrokkenheid
en verbondenheid van mensen binnen en met hun directe leefomgeving. Dat kunnen
we niet bereiken zonder samen te werken.

Oranje Fonds en bedrijven
Steeds meer bedrijven zijn partner van het Oranje Fonds. Ze ondersteunen
ons met geld, zetten hun medewerkers in, sponsoren ons of... doen iets anders.
In deze brochure nemen we u mee in het brede scala van mogelijkheden en
bieden u inspiratie.

Integratie van
vluchtelingen

Oplossen van
eenzaamheid

Het Oranje Fonds en bedrijven: meedoen op maat!
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Oranje Fonds: Een lange historie

Oranje Fonds: Dichterbij dan je denkt

50

Midden in de
samenleving

Grootste sociale
fonds van
Nederland

2018

Bijna
Fondsen

Het Oranje Fonds is letterlijk
dichterbij dan u denkt. We zijn
een sociaal verbindingspunt.
Met honderdduizenden
deelnemers en vrijwilligers
zetten we ons in voor mensen,
buurten en gemeenten.
Bedrijven kunnen ook meedoen!

388

Gemeenten

15.000
Initiatieven
per jaar

1.000.000+

375.000
Vrijwilligers
NLdoet

Deelnemers
Burendag

NLdoet

90%

2010

6.000

Burendag

Buurten

2008
Eerste
programma

Oranje Fonds: Doelgroepen
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2003
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Ontstaan als huwelijkscadeau aan Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima
Het Oranje Fonds kent een lange historie, maar is in 2002 formeel
ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn ons beschermpaar.
De Koning en Koningin zetten zich uit volle overtuiging in om de
onderlinge verbondheid en samenhang tussen alle mensen in
Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen.

Donateurs

Fondsen

Kwetsbare
mensen

Vrijwilligers

Sociale
initiatieven

Stakeholders

Het Oranje Fonds bevordert
de sociale verbinding in de
samenleving. Door onze steun
komen jaarlijks meer dan
15.000 sociale initiatieven tot
leven. We zijn er voor iedereen
die iets bij wil dragen aan
de sociale verbinding in
de samenleving: fondsen,
donateurs, vrijwilligers, stakeholders en … uiteraard ook
bedrijven.

Bedrijfsleven
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Profiel Oranje Fonds

Oranje Fonds: Sociaal knooppunt

Oranje Fonds: Hefboom voor verbindingen

Verbinden van vraag
en aanbod

Onze hefboomfunctie voor bedrijven
Geld

Het Oranje Fonds is een sociaal
knooppunt tussen het bedrijfsleven en
de maatschappij. De steun die we van
bedrijven mogen ontvangen, ‘verpakken
en verspreiden’ we op een manier die
aansluit bij wat sociale initiatieven
nodig hebben.

Bedrijven

Met de steun van bedrijven vergroot het Oranje Fonds de
verbinding in de samenleving. Onze aanpak en onze aanwezigheid tot in alle gemeenten van Nederland, maken dat
we voor die bedrijven ook een optimaal rendement op hun
investering kunnen geven. We verbinden ook hen met de
samenleving.

Kennis

Verbonden
samenleving

Vrijwilligers

Oranjefonds
Zichtbaarheid

Producten

n

Bedrijve

Oranje
Fonds

n
itiatieve

Sociale in

Groepen

Oranje Fonds: Steun aan sociale initiatieven
Individu

Toekenningen

Projecten die mensen met elkaar
verbinden, ontvangen financiële
steun.
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Programma’s

Programma’s stimuleren de
kennis en kracht van sociale
initiatieven.

Campagnes

Campagnes vormen een podium
voor sociale initiatieven en het
werven van vrijwilligers.
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Profiel Oranje Fonds

Mogelijkheden: Steun met geld

Mogelijkheden

Steun met geld
Zet uw mensen in

Word donateur
of doe een gift
Vast bedrag per maand

Word donateur

Met uw bijdrage vergroot u de continuïteit van
onze activiteiten. Vrienden van het Oranje
Fonds geven maandelijks een vast bedrag.

Voer actie
Doe vrijwilligerswerk

Bijzondere gift
Bij speciale gelegenheden kunt u ons een
bijzondere gift geven. Daar maken we samen
een feestje van.

Start een Oranje
Fonds op Naam

Investeer op impact
Deel uw expertise

Sponsor ons
Doe iets anders
Voer actie
Werk met ons samen!
Sponsor
een campagne

U kunt de verkoop van een speciaal
product of dienst koppelen aan het
ophalen van geld voor het Oranje
Fonds.

Sponsor
een programma
Start een samenwerking

Speciaal logo
Met een speciaal logo maakt u
zichtbaar dat u ons steunt.
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Mogelijkheden

Mogelijkheden: Steun met geld

Mogelijkheden: Zet uw mensen in

Start een Oranje
Fonds op Naam

Doe
vrijwilligerswerk

Steun een specifiek doel,
thema of gebied

NLdoet

Met een Oranje Fonds op Naam kunt u als
ondernemer of bedrijf investeren in
maatschappelijke verbinding. Zo’n Fonds
draagt uw (bedrijfs)naam en is gericht op het
door u gekozen doel en/of gebied. Het is ook
mogelijk aan te sluiten bij een bestaand
Bestemmingsfonds met een specifiek thema.
Daarnaast kunnen wij de bestedingen
verzorgen van uw Corporate Foundation.
In alle gevallen gaat het om maatwerk.

Tijdens NLdoet (begin maart) worden door het hele land
klussers gevraagd voor allerlei verschillende initiatieven.
U kunt met uw bedrijf of afdeling dicht in de buurt
klussen oppakken.
Er zijn zowel ‘doe-klussen’ – zoals schilderwerk of
tuinonderhoud – als ‘zorg-klussen’, waarbij u bijvoorbeeld
gezellige activiteiten onderneemt met ouderen.

Deel uw expertise
Investeer in impact
Social Impact Bond
Met een Social Impact Bond investeert u samen
met ons in een bepaalde maatschappelijke
impact, zoals het verlagen van jeugdwerkloosheid. Bij het behalen daarvan, ontvangt u uw
investering – inclusief rendement – terug.
Het Oranje Fonds onderzoekt in samenwerking
met bedrijven graag de mogelijkheden van dit
relatief nieuwe instrument.
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Versterk sociale initiatieven
Het Oranje Fonds heeft verschillende
programma’s die gericht zijn op het
versterken van sociale initiatieven.
In deze programma’s is ook behoefte
aan bedrijven die hun tijd en
expertise inzetten.
Per programma zijn specifieke
mogelijkheden voor bedrijven
aanwezig.
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Mogelijkheden

Mogelijkheden: Sponsor ons

Mogelijkheden: Doe iets anders

Sponsor een campagne
Bereik uw doelgroep
In onze campagnes zoals NLdoet, Burendag en Maatjes
Gezocht krijgen sociale initiatieven een podium om zichzelf
te presenteren en burgers op te roepen zich als vrijwilliger
in te zetten. Als sponsor maakt u het mogelijk dat we deze
campagnes een groter bereik en meer impact geven. Hierdoor
zetten meer Nederlanders zich in voor een verbonden
samenleving.
Bovendien kunt u als sponsor, met uw producten en diensten,
een gemotiveerde en betrokken doelgroep bereiken.

Sponsor een programma
Geef thema’s aandacht
Met onze programma’s zorgen we dat sociale
initiatieven hun kennis en kracht vergroten.

Start een samenwerking
Draag bij aan verbinding

Als sponsor maakt u de uitvoering van het
programma mogelijk en zorgt u dat belangrijke
maatschappelijke thema’s aandacht krijgen. Ook
kunt u uw eigen expertise en producten inzetten.
Actuele programma’s zijn:
■■ Meer Kansen Voor Jongeren.
■■ Meedoen, samen uit de armoede.
■■ Samen Ouder.
■■ Groeiprogramma.
■■ Vrijwillige Zorg in het Gezin.
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Als u net als het Oranje Fonds wilt bijdragen aan een verbonden samenleving, dan
nodigen we graag uit om verdere samenwerking te onderzoeken.
Ons uitgangspunt is dat de samenwerking gericht moet zijn op het realiseren van
meer contact en verbondenheid, vooral daar waar hier extra aandacht voor nodig
is. Gezamenlijk kunnen we een specifieke invulling aan de samenwerking geven,
als versterking van bestaande activiteiten of als start van nieuwe initiatieven.
In iedere samenwerking benoemen we wat de specifieke doelstellingen zijn.
Daarbij gaat het er ook om wat u als bedrijf wilt realiseren.
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Mogelijkheden

Inspiratie: Midden in de samenleving

Inspiratie: Lokale verbondenheid

RegioBank steunt de
Oranje Fonds Collecte
Bijdragen aan lokale verbondenheid
De adviseurs van RegioBank voeren lokaal
campagne en roepen mensen op om
collectant voor het Oranje Fonds te worden.
Ook zorgen ze dat het opgehaalde geld
veilig wordt afgedragen. Daarmee geven ze
invulling aan de ambitie om dichtbij te zijn
en bij te dragen aan lokale verbondenheid.

Douwe Egberts is partner
in ontmoeting
Burendag
Buurten worden leuker, socialer en veiliger
als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt. Daarom initieerde
Douwe Egberts in 2006 Burendag.
Sinds 2008 is het Oranje Fonds partner.
Jaarlijks doen zo’n 1.000.000 mensen in
6.000 buurten mee.

Tempo-Team vergroot de
kansen voor jongeren
Startkwalificatie voor jongeren
Het programma Kansen Voor Jongeren
had als doel meer jongeren een start
kwalificatie te geven.
Tempo-Team steunde zes van deze
initiatieven. Medewerkers gaven
coachinggesprekken over allerlei
onderwerpen. Aan de jongeren werden
sollicitatietrainingen gegeven.
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GAMMA zorgt voor
een goede klus
Oproep om mee te doen
GAMMA steunt al jaren NLdoet. Ze geven 25%
korting op alle klusmaterialen die organisaties
bij de bouwmarkt kopen.
Ook de vrijwilligers zelf krijgen een bedankje
in de vorm van een korting. Daarnaast roept
GAMMA zijn eigen medewerkers en klanten
op om zelf ook mee te doen aan NLdoet.
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Inspiratie

Startpunt: Samen naar

Startpunt: Meedoen op M aat

maatschappelijke betrokkenheid
Samen met u lopen we een
concreet stappenplan door
om tot gemeenschappelijke
betrokkenheid te komen.

Bij het ontwikkelen van uw
maatschappelijke betrokkenheid houden
we rekening met de door uw gewenste
rol aan de hand van de zes
’s.

Waar ligt de rol van uw bedrijf?

Maatschappelijke
ontwikkelingen
Kracht van uw bedrijf

De gemene deler

M erk:

Maatschappelijke betekenis

M ensen:

Inzet van uw medewerkers

M iddelen: Inzet van producten en diensten
Bijdrage die u wilt leveren

M unten:

Inzet en genereren van geld

M edia:

Inzet en benutten van bereik

M assa:

Inzet van netwerk

Impact

Nieuwe
verbinding
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Startpunt

Startpunt: Waarom zou u
maatschappelijk betrokken zijn?

Verbindende thema’s waarop wij inspelen

Uw maatschappelijke betrokkenheid
kan vanuit meerdere oogpunten
interessant zijn.

Sport

Maatschappelijke impact

Sociale
ondernemingen

HRM: interne betrokkenheid en/of medewerkerstevredenheid
Merkimago
Informele
zorg

Innovatie

Groen

Marketing

Taal
Vrijwilligers
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Startpunt

DOE JE MEE?

Oranje Fonds
Maliebaan 18
3581 CP Utrecht
Postbus 90
3500 AB Utrecht
T 030 656 45 24
F 030 656 22 04
E info@oranjefonds.nl
W oranjefonds.nl/bedrijven

