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Voorwoord 
We investeren in en doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die met hun 
gedachtengoed, producten en/of diensten bijdragen aan onze missie. Initiatieven dus, die 
bijdragen aan het herstellen en borgen van de balans tussen hoofd, handen en hart. Hoe klein 
een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek creëren, onze gezamenlijke 
impact vergroten. En zo steeds meer medestanders krijgen die even overtuigd zijn van de 
noodzaak kinderen niet alleen op te voeden by the head, maar ook by the heart. 
 
In dit activiteiten verslag rapporteert het bestuur over de werkzaamheden van Stichting Talud 
over het jaar 2017.  
 
Het bestuur 
Carolien van de Grijspaarde – voorzitter 
Jeanne Specht Grijp – vicevoorzitter 
Paul Bossers - secretaris/penningmeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

1. De stichting 
 

1.1 Gegevens 
 

Stichting Talud is gevestigd op: 
Strawinskylaan 653 
1077 XX Amsterdam 
 
De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september 2010 (RSIN: 
822937360). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
50802291. Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL86ABNA0402009789 (ABN 
Amro). 
 
De stichting heeft een eigen website: www.talud.org 
 
1.2 Het bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 Carolien van de Grijspaarde – Voorzitter 

 Jeanne Specht Grijp – Vicevoorzitter 

 Paul Bossers - Penningmeester/Secretaris 

 
1.3 ANBI 
 

Door de belastingdienst is in 2010 aan de stichting de ANBI-status verleend (RSIN: 
822937360). Dat wil zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
wordt gezien. 
 
 

2. Missie, Visie, doelstellingen 

 
2.1 Missie: 

We investeren in en doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die met hun 

gedachtengoed, producten en/of diensten bijdragen aan onze missie. Initiatieven dus, die 

bijdragen aan het herstellen en borgen van de balans tussen hoofd, handen en hart. Hoe 

klein een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek creëren, onze 

gezamenlijke impact vergroten. En zo steeds meer medestanders krijgen die even overtuigd 

zijn van de noodzaak kinderen niet alleen op te voeden by the head, maar ook by the heart. 

 

http://www.talud.org/
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2.2 Visie 
 

In een wereld en onderwijspraktijk waarin steeds meer de nadruk ligt op de rede, het hoofd, 

en waarin vooral het intellect wordt getoetst, gelooft Talud dat het belangrijk is voor 

kinderen om ook gestimuleerd te worden op sociaal emotioneel vlak, voor een goede 

balans tussen hoofd, handen en hart. 

 

Met vertrouwen kunnen zijn wie je bent; In je kracht kunnen staan en je eigen talenten 

mogen ontplooien; Autonoom kunnen zijn én je ook leren verhouden tot anderen; Je eigen 

gevoel leren onderkennen en het onder woorden kunnen brengen, daar willen we kinderen 

en jongeren tot 23 jaar bij helpen. Dát is onze visie. 

 

2.3 Doelstellingen 

 
Stichting Talud is een ANBI die integrale kinderprojecten ondersteund. Dit doet zij  door 
middel van:  

 Het bieden van kennis en netwerk ter bevordering van de organisatie van het 

project. De Stichting biedt kennis en ondersteuning bij het aanbrengen van focus, 

structuur en het opzetten van een lange termijn strategisch plan, waarbij tevens 

gekeken zal worden naar mogelijkheden voor inkomens generende activiteiten ter 

bevordering van de zelfredzaamheid.  

 Daarnaast biedt de Stichting een netwerk waar initiatieven gebruik van kunnen 

maken voor het delen van kennis en kunde met andere projecten en organisaties.  

 Financiële ondersteuning aan projecten vanuit de Stichting.  

 

3. Activiteiten 2017 

3.1 Het Bestuur 
 

De bestuursleden Carolien en Jeanne zijn in 2017, waar mogelijk, wekelijks met het team 

bijeengekomen om Talud activiteiten te bespreken. Hierbij werd Paul telefonisch, dan wel 

per mail, op de hoogte gehouden. Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen werden 

alle belangrijke zaken, updates en nieuwe samenwerkingen uitvoerig besproken en vonden 

alle besluitvormingen voor de stichting plaats. Het afgelopen jaar hebben de volgende 

activiteiten plaatsgevonden: 

 

 Interne organisatie 
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o Per 1 januari 2017 is Nadja van Berkum uit dienst getreden als Project & 

Investment Assistant. Per 14 april is Melissa Gerth aangesteld om deze 

functie invulling te geven (32 uur per week). 

o Per 17 juni 2016 is Henk Veldman uit dienst getreden als Project & 

Investment Manager. Voor de invulling van zijn functie zal begin 2018 

gezocht worden naar een nieuw teamlid.  

o De voorbereidingen op het terugtreden van Jeanne Specht Grijp als 

bestuurslid van  Stichting Talud (per 1 Januari 2018).  De stichting is eind 

2017 begonnen met het zoeken naar een geschikte derde bestuurslid, dit 

wordt begin 2018 voortgezet. 

 Verbreden kennis en netwerk van het werkveld van de Stichting 

o Deelname aan de projectreis naar de Essential Schools in de Verenigde 

Staten en het projectbezoek in Kenia ter monitoring van de lopende 

initiatieven en potentieel nieuwe partners in de regio.  

o Het bijwonen van verscheidene evenementen (o.a. TedX Education event, 

de Ashoka  Changemaker Education day en verschillende onderwijsavonden 

en symposia) ter versterking van het Talud netwerk en kennis van het 

onderwijsveld.  

 Versterken samenwerking tussen de projecten & investeringen 

o Op 9 november 2017 heeft Talud voor de tweede keer een inspiratiedag 

georganiseerd voor alle samenwerkingspartners. Ditmaal bij de School of 

Life in Amsterdam. Het thema van deze dag was ‘ondernemen in het 

onderwijs’, waarbij ‘ondernemerschap’ in een panelsessie werd besproken. 

In de middag werd een workshop Storytelling georganiseerd.  

Tijdens deze dag wil Talud haar partners de mogelijkheid geven elkaar te 

ontmoeten, ervaringen te delen en eventuele samenwerkingen te 

ontdekken/verdiepen.  

 Onderzoek & strategie 

o Het in kaart brengen van initiatieven die aansluiten bij de missie & visie van 

Talud – zowel voor de donaties als voor de impact investeringen. 

o Meer kennis te vergaren van het Nederlandse onderwijssysteem door 

middel van het bezoeken van scholen in Nederland en daarmee het netwerk 

van docenten en schoolbestuurders uit te breiden. 

 Financiën  

o Begrotingen en budgetten  

o Donaties 

 In 2015 is besloten om focus te gaan leggen op Nederland, hetgeen 

geresulteerd heeft in de samenwerking met een aantal initiatieven 
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gefocust op onderwijsverbetering in Nederland. Naast een aantal 

partners waarmee al meerdere jaren een samenwerking plaats heeft 

gevonden, zijn hier in 2017 weer een aantal nieuwe partners aan 

toegevoegd.  

o Impact investeringen 

 Onderzoek van de mogelijkheden tot impact investment vanuit de 

Stichting onder behoud van de ANBI status.  

 In kaart brengen van initiatieven die passen binnen het impact 

investment beleid. Deze missie-gerelateerde impact investeringen 

worden gedaan vanuit de 5% stamvermogen van de Stichting. Eind 2015 

heeft de eerste investering plaatsgevonden en in 2016 is er een tweede 

bijgekomen. De verwachting is dat er in 2018 nog 1 missie-gerelateerde 

investering bij komt.  

 

Naast bovengenoemde zaken is het bestuur op deze dagen bezig geweest met de lopende 

zaken van de Stichting, zoals: 

 

 Voortgang ondersteunde projecten 

 Aansturing van het team  

 

4. Projecten 2017 

 

4.1  Imani Rehabilitation Agency – Kenia 

In 2016 is Stichting Talud een lange-termijn (3-jaar) samenwerking aangegaan met het Imani 

Rehabilitation Agency. De financiële steun is in 2017 wederom ten goede gekomen aan het 

educatieprogramma van Imani en tevens is de samenwerking geïntensiveerd door de 

ondersteuning van het Victoria Friendly Montessori project op het Rusinga island in Lake 

Victoria. Hierbij gaat de financiële steun naar zowel het educatieprogramma als een 

voedingsprogramma voor de leerlingen van de school en de toegankelijkheid tot 

maatschappelijke dienstverlening. 

 

4.2  NIVOZ/Het Kind - Nederland 

In 2016 is een 3-jarige samenwerking aangegaan met NIVOZ Het Kind. Het Kind is een 

initiatief van NIVOZ en is een platform waar onderwijsspecialisten en betrokkenen met 

elkaar in gesprek gaan over de praktijk van het onderwijs. Door middel van artikelen, 

publicaties en bijeenkomsten inspireert het platform om na te denken over een goede 

onderwijspraktijk. De donatie van Talud wordt ingezet om het bereik van het platform te 
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vergroten. In 2017 zijn het NIVOZ en Talud geregeld samengekomen om te sparren, 

informatie te delen en samen na te denken over de activiteiten van Stichting NIVOZ.  

 

4.3 Masterpeace – Nederland en Sierra Leone 

De samenwerking tussen Talud en MasterPeace is tot stand gekomen op basis van de 

activiteiten die MasterPeace ontplooit op het gebied van onderwijs in Nederland. Deze 

activiteiten bestaan uit het uitrollen van de Be a Nelson scholen en de ontwikkeling en 

verspreiding van de Skillzz webapplicatie. In 2017 is besloten om een 3-jarige 

samenwerking aan te gaan.   

 

4.4  Designathon – Nederland en Kenia 

De samenwerking met Designathon is gestart in 2016 bij de ondersteuning van het 

Designathon Global evenement in Amsterdam en in Nairobi. Deze samenwerking is in 2017 

voortgezet, door de ondersteuning van de onderwijsactiviteiten die Designathon 

organiseert in zowel Nederland als Kenia.  

 

4.5  The Beach - Nederland 
De samenwerking tussen Stichting Talud en Stichting The Beach richt zich op de activiteiten 

van het project Gangmakers. Gangmakers laat kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit 

Amsterdam Nieuw West hun eigen talenten ontdekken door onder begeleiding van 

professionele ontwerpers te ervaren hoe het is om iets te maken. Stichting Talud heeft in 

2017 Gangmakers ondersteunt bij de financiering van een extra klas voor het Gangmakers 

2017-2018 programma.  

 

4.6 De Schoolschrijver - Nederland 

De samenwerking tussen Stichting Talud en Stichting de Schoolschrijver richt zich op het 

faciliteren van de intensieve trajecten op taalzwakke scholen. Door de activiteiten van 

Stichting De Schoolschrijver worden kinderen in hun kracht gezet en leren ze te vertrouwen 

op hun eigen talenten en creativiteit. In 2017 heeft Stichting Talud de ontwikkeling van het 

nieuwe (digitale) platform ondersteund, alsmede het reguliere traject op de scholen.  

 

4.7  Terra Nova - Nederland 
In 2016 heeft Stichting Talud voor het eerst kennisgemaakt met Lisa Hu, initiatiefneemster 

en bedenkster van het burgerschapsspel Terra Nova. Terra Nova, een interactief 

burgerschapsspel waarbij de leerlingen in groepsverband een eiland besturen, laat kinderen 

op een veilige en laagdrempelige wijze grote maatschappelijke thema’s verkennen en 

gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Bij dit bordspel worden lastige maatschappelijke 

thema’s naar de belevingswereld van kinderen gebracht. In 2017 heeft Stichting Talud het 

initiatief van Lisa financieel ondersteund, waarbij de donatie gebruikt werd voor de 
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productie van de eerste serie burgerschapspellen, de ontwikkeling van lesmaterialen en 

handleidingen en het opzetten van haar organisatie.  

 
4.8  NVAS – Nederland en Afrika 

Talud heeft een eenmalige donatie gedaan aan de Nederlandse Vereniging voor 

Afrikastudies ter ondersteuning van het evenement dat zij organiseerden op 19 en 20 mei 

2017, te weten het Education for Life in Africa conferentie in Den Haag. Tijdens deze 

conferentie stond ‘kwalitatief en toegankelijk onderwijs in Afrika’ centraal en vonden 

meerdere lezingen, presentaties en workshops omtrent dit onderwerp plaats.  

 

4.9 Promotieonderzoek Lisette Bastiaansen – Nederland 

De samenwerking tussen Talud en Lisette Bastiaansen richt zich op het promotieonderzoek 

van Lisette dat zij verricht aan de Universiteit van Humanistiek. Dit betreft een onderzoek 

naar ‘de waarde en betekenis van aandachtige betrokkenheid in de relatie leraar en 

leerling’. Talud ondersteunt Lisette door de vergoeding van haar out-of-pocket kosten die 

zij tijdens haar onderzoeksperiode (2016 t/m 2020) zal maken.  

 

4.10 De Bildung Academie – Nederland 

In 2017 heeft Talud kennisgemaakt met de Bildung Academie. De Bildung Academie is een 

bottom-up organisatie waarin ‘bouwers’ een cruciale rol spelen. Dit zijn mensen die 

geloven dat het onderwijs in Nederland zich kan en zou moeten innoveren. Daarom 

bouwen zij mee aan een onderwijsvernieuwing door middel van interdisciplinaire en 

innoverende onderwijsprojecten. Stichting Talud ondersteunt de Bildung Academie bij de 

organisatie van deze projecten die ingebed zitten in het jaarprogramma van de Bildung. 

 

4.11 Cross Your Borders – Nederland 

De samenwerking tussen Stichting Talud en Cross Your Borders richt zich op de ontwikkeling 

van het peer to peer educatieproject voor het (v)mbo. Stichting Cross Your Borders 

organiseert door heel Nederland meerdaagse projecten, waarbij leerlingen op interactieve 

en interdisciplinaire wijze in aanraking komen met ontwikkelingsproblematiek. Naast de 

ontwikkeling van het nieuwe project wordt de financiële ondersteuning aangewend voor het 

versterken van de interne organisatie en de vernieuwing van de huidige lesmaterialen en 

projecten.  

 
4.12 Stichting Emergo – Nederland 

De samenwerking tussen Stichting Talud en Stichting Emergo richt zich op het aanbieden 

van workshops van het MotivatieKompas aan kinderen met een gemeentepas of kinderen 

vanuit internationale schakel klassen. Stichting Emergo streeft naar een samenleving, waarin 

mensen hun talenten en drijfveer maximaal kunnen ontplooien en benutten, zodat ze op 
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deze manier persoonlijk voldoening scheppen in het werk dat zij doen. Stichting Emergo 

heeft speciaal voor jongeren de MotivatieKompas programma’s ontwikkeld. Hiermee krijgen 

jongeren inzicht in hun talenten en drijfveren waardoor ze intrinsiek gemotiveerde en 

bewuste keuzes zullen maken voor hun opleiding, hun loopbaan en hun eigen toekomst. 

 
4.13 Respect Education Foundation – Nederland 

In 2017 is de samenwerking tussen het Respect Education Foundation (REF) en Talud tot 

stand gekomen door de ondersteuning van het pilot-traject van REF, Pabo Leiden en de 

Marnix Academie. In dit traject wordt onderzoek gedaan naar burgerschapsthema’s in het 

onderwijs en hoe deze met de leerlingen behandeld worden, maar ook naar de behoeftes 

en moeilijkheden die leraren nu in de praktijk ervaren bij het bespreken van bepaalde 

(burgerschap)thema’s. Op basis van de verkregen data zal het REF nieuw onderwijs 

materiaal ontwikkelen, dat binnen de lerarenopleidingen geïmplementeerd kan worden. 

Hierdoor krijgen nieuwe  leraren al tijdens hun opleiding mee hoe zij invulling kunnen geven 

aan burgerschap in de praktijk.   

 
4.14 Stichting R.C Het Maagdenhuis - Nederland 

In 2017 werd Talud benaderd door stichting Het Maagdenhuis om te participeren in het 

‘stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren’. In dit programma worden eigen 

initiatieven van en door jongeren ondersteund, gericht op het verbreden van het (informele) 

netwerk en het wereldbeeld van deze jongeren. Dit stimuleert jongeren om zelf kansen te 

creëren. Dit programma is vooral bedoeld voor jongeren die niet of onvoldoende toegang 

vinden tot voorzieningen die zij kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling. De financiële 

ondersteuning van Talud maakt deel uit van het zogenaamde ‘potje’ waaruit deze 

initiatieven gefinancierd kunnen worden. Deze samenwerking is vastgelegd voor drie jaar 

tot en met 2020.  

  

 

5. Investeringen  
 

5% van het stamvermogen wordt geïnvesteerd in missie gerelateerde impact investeringen. 

Hierbij richt Stichting Talud zich op initiatieven die bijdragen aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen, specifiek gericht op het onderwijs.  

 

5.1 Leeruniek – Nederland 

In 2017 heeft Talud verder geïnvesteerd in haar relatie met Leeruniek. De startup heeft  haar 

sociale missie aangescherpt en gewaarborgd in haar organisatie. Samen met de andere 

investeerders zijn de lange termijn doelstellingen en ambities vastgelegd. Voor 2018 is het 
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doel om samen met Leeruniek te kijken naar de wijze waarop ze hun kwaliteit kunnen 

waarborgen en meer scholen structureel gebruik kunnen maken van hun product.   

 

5.2 De Gelukskoffer - Nederland 

Begin 2016 heeft Talud geïnvesteerd in de Gelukskoffer BV. De Gelukskoffer BV is een sociale 

onderneming dat streeft naar een betere balans tussen IQ en EQ in het basisonderwijs door 

middel van een unieke lesmethode waarin geluk centraal staat. De Gelukskoffer is een 

sociale onderneming heeft als hoofddoel het creëren van maatschappelijke impact bij 

kinderen. Na de eerste investering in 2016 heeft Talud in 2017 nogmaals een investering 

gedaan in De Gelukskoffer voor het door ontwikkelen van de lesmethode naar groep 1 en 

groep 2.  

 
 

6. Plannen 2018 
 

6.1 Projecten en Investeringen 

In 2017 hebben we gemerkt dat de samenwerkingen en relaties met onze lange termijn 

partners waren versterkt. Door veel te sparren, mee te denken en actief contact te 

onderhouden wisten we goed wat er speelde bij onze initiatieven. Deze positieve ervaring 

willen we graag meenemen in de wijze waarop we in 2018 te werk zullen gaan.  

Talud heeft gedurende 2017 ook een aantal nieuwe projectpartners mogen toevoegen 

aan haar portfolio. Dit gaat voornamelijk om initiatieven die werkzaam zijn in Europa, 

maar ook om een aantal die de koppeling maken naar Afrika of hier zelf actief projecten 

uitvoeren. 

 

Door het opbouwen van een eigen team kan de samenwerking met de huidige partners 

verder verbeterd worden. Dit betreft onder andere de monitoring, maar ook de 

werkzaamheden gericht op project professionalisering. In 2017  zijn verkennende 

gesprekken begonnen met Lot’s Foundation en stichting Granate. Daarnaast is het 

lopende traject met Roots of Empathy al geconcretiseerd. Laatstgenoemde zal in 2018 

haar Nederlandse stichting oprichten en Talud zal als eerste ondersteuner Roots of 

Empathy helpen bij de start van haar activiteiten.  

Tot slot is het de verwachting dat op investeringsvlak ook nieuwe ontwikkelingen gaan 

plaatsvinden.  

 

6.2 Het Bestuur 

De belangrijkste aandachtspunt van 2018 is om het bestuur weer zo snel mogelijk compleet 

te maken na het vertrek van Jeanne Specht Grijp. Het bestuur zal in het jaar 2018 haar 

werkzaamheden voortzetten met de focus op het verder onderzoeken van de 
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mogelijkheden tot Impact Investing binnen Nederland - vanuit 5% stamvermogen - met 

behoud van de ANBI status. Verder zal het bestuur de missie, visie en doelstellingen van 

Stichting Talud door ontwikkelen en zullen de criteria voor projecten en investeringen 

kritisch onder de loep genomen worden. Mogelijke investeringen en donaties zullen verder 

onderzocht worden.  

 

6.3 Team Talud  

In 2018 zal Stichting Talud ernaar streven zo snel mogelijk weer een volledige bezetting te 

hebben, door invulling te geven aan de openstaande functie van Project & Investment 

Manager. Het team van talud is 4 dagen per week werkzaam om de huidige projecten en 

investeringen te monitoren. Daarnaast gaat het team verder met het opbouwen van het 

portfolio van potentiele projectpartners en het onderzoeken van het onderwijsveld door 

middel van netwerk bouwen en verschillende scholen in Nederland te bezoeken. 

 

6.4 Strategie Afrika  

In 2018 wil Talud concreet maken hoe zij zich de aankomende jaren zal inzetten voor 

projectondersteuningen in Kenia. Het plan voor 2017 was om dit te gaan uitbreiden, maar 

gezien de interne veranderingen is dit plan on-hold gezet. Er zal nader bepaald worden hoe 

dit opgepakt zal worden.  

 

6.5 Organisatie van evenementen 

Net als de voorgaande jaren wil Talud in 2018 evenementen/bijeenkomsten organiseren 

waarbij onze partners bijeenkomen en waarbij ze in gezamenlijkheid kunnen leren, 

inspireren, maar ook elkaar scherp kunnen houden. In 2018 gaat het team zoeken naar 

wijzen waarop een dergelijke bijeenkomst weer georganiseerd kan worden; maar wel op 

een dusdanige manier dat dit vernieuwend en relevant blijft voor alle aanwezigen.  

 

 

 


