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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 2019.  
 
Het bestuur 
Carolien van de Grijspaarde – voorzitter 
Paul Bossers - secretaris/penningmeester 
Sandra Blaauboer – bestuurslid  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 Paul Bossers - Penningmeester/Secretaris 

 Sandra Blaauboer - Bestuurslid 

 
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 in het 

onderwijs. Hoe klein een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek creëren 

en onze gezamenlijke impact vergroten. Zo willen we steeds meer medestanders krijgen 

die even overtuigd zijn van de noodzaak dat kinderen niet enkel cognitieve vaardigheden, 

maar ook sociaal emotionele vaardigheden ontwikkelen.  

 
 
 
 

http://www.talud.org/


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 tijd en kennis 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 organisaties en fondsen.  

 Financiële ondersteuning aan projecten vanuit de Stichting.  

 

 

3. Activiteiten 2019 

3.1 Het Bestuur 

Carolien is wekelijks met het team bijeengekomen om de lopende activiteiten van Talud 

te bespreken en, waar mogelijk, aan te sluiten bij zakelijke afspraken of projectbezoeken. 

Paul is gedurende het jaar veelvuldig betrokken geweest bij de investeringspartners van 

Talud.  

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen kwam het gehele bestuur bijeen en 

werden alle belangrijke zaken, updates en nieuwe samenwerkingen uitvoerig besproken.  

Bij deze vergaderingen vonden ook alle besluitvormingen voor de stichting plaats.  

De aansturing van het team en het evalueren op de verrichtte werkzaamheden werd 

gedurende het jaar proactief door het gehele bestuur gedaan.  

 

3.2  Activiteiten stichting 

Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 
 Verbreding kennis en netwerk 



o Deelname aan verscheidene fondsenbijeenkomsten om zo het contact met 

andere fondsen te versterken, waaronder als voorzitter van het 

Jongerenfondsenoverleg.  

o Het bijwonen van verscheidene onderwijs gerelateerde evenementen ter 

versterking van de kennis over het onderwijsveld, zoals de NOT-beurs en de 

seminar ‘Ongelijke kansen in het onderwijs’ van de ABN Amro en het 

Jeugdeducatiefonds.  

 Versterking samenwerking met partners 

o Het team heeft dit jaar meermaals contactmomenten gehad met alle 

samenwerkingspartners om goed geïnformeerd en betrokken te blijven bij hun 

activiteiten.  

o Stichting Talud is, waar mogelijk, aanwezig geweest op de bijeenkomsten en 

evenementen van onze partners. Naast onze intrinsieke interesse in alle 

activiteiten van onze partners, merken we dat de aanwezigheid en 

betrokkenheid vanuit Talud gewaardeerd wordt. 

 Onderzoek & strategie 

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

Talud (pipeline van potentieel nieuwe partners).   

o Beeld krijgen van het Nederlandse onderwijssysteem door middel van 

schoolbezoeken in Nederland.  

 Financiën  

o Donaties 

In 2015 is besloten om de focus te verleggen van Afrika naar Nederland. Dit 

heeft geresulteerd in partnerschappen met initiatieven die zich richten op de 

verbetering van het Nederlandse onderwijssysteem. Naast een aantal partners 

waarmee we al meerdere jaren samenwerken, zijn hier in 2019 weer een aantal 

nieuwe partners bijgekomen.   

 Organisatie partnerevent 

o Na twee fijne inspiratiedagen in 2016 en 2017, heeft Talud dit jaar wederom 

een evenement georganiseerd voor haar partners en netwerk.  

 

 

4. Projecten 2019 

4.1 Petje Af 

In 2018 heeft Stichting Talud voor het eerst kennisgemaakt met weekendschool Petje Af.  

Petje Af is ervan overtuigd dat ieder kind gelijke toekomstkansen zou moeten hebben.  

Daarom organiseren zij voor nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar speciale lessen: 28  

zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken van vier weken, komen zij in aanraking 

met inspirerende rolmodellen van verschillende beroepen, leren zij nieuwe vaardigheden 



en worden er gezonde en leerzame uitjes georganiseerd. Stichting Talud heeft een 

bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem, waarmee Petje Af 

leerkrachten de voortgang van alle leerlingen kunnen monitoren en daarmee de kinderen 

betere ondersteuning kunnen bieden. 

 

4.2  Imani Rehabilitation Agency – Kenia 

Sinds 2016 heeft Stichting Talud een samenwerking met het Imani Rehabilitation Agency. 

De financiële steun is in 2019 wederom ten goede gekomen aan het educatieprogramma 

van Imani en de ondersteuning van het Victoria Friendly Montessori project op Rusinga 

island. Hierbij gaat de financiële steun naar het educatieprogramma, een 

voedingsprogramma voor de leerlingen van de school en toegankelijkheid tot 

maatschappelijke dienstverlening. 

 

4.3 Masterpeace – Nederland  

De samenwerking tussen Talud en MasterPeace richt zich op de activiteiten die 

MasterPeace uitvoert binnen het onderwijs in Nederland. Deze activiteiten bestaan uit het 

uitrollen van de ‘Be a Nelson’ scholen en het ‘Talent- en Verbinding’ programma in het 

voortgezet onderwijs.  In 2017 is besloten om een 3-jarige samenwerking aan te gaan.  

Deze loopt t/m 2019. 

 

4.4  Designathon – Nederland en Kenia 

In 2019 heeft Talud wederom een financiële ondersteuning gegeven aan de 

onderwijsactiviteiten en het global evenement van Designathon. Bij Designathon 

ontwerpen kinderen zelf hun oplossing voor mondiale problemen door middel van design 

thinking.  

 

4.5 De Schoolschrijver - Nederland 

Stichting Talud steunt de Schoolschrijver in haar missie om ieder kind taalsterk te maken. In 

2019 heeft Stichting Talud de ontwikkeling van het maand-programma ondersteund, 

alsmede het intensieve traject op taalzwakke scholen.  

 

4.6 Critical Mass 

In 2019 is Stichting Talud een samenwerking gestart met stichting Critical Mass, wat zich 

richt op het programma “VRIEND&VIJAND in de klas”. VRIEND&VIJAND in de klas is een 

digitaal, interactief en ervaringsgericht project over sociale veiligheid op het  VO en 

mbo. Het project verbetert het schoolklimaat op middelbare scholen en mbo’s door 

leerlingen, docenten en schoolleiders te activeren om de sociale veiligheid te 

vergroten. 

 



 

 

4.7 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.  

 

4.8 De Bildung Academie – Nederland 

In 2017 heeft Talud kennisgemaakt met de Bildung Academie, een bottom-up organisatie 

dat zich inzet voor de innovatie van het onderwijs.  Dit realiseren zij door middel van 

interdisciplinaire en innoverende onderwijsprojecten. Stichting Talud ondersteunde in 

2019 de Bildung Academie bij de ontwikkeling van deze projecten, die ingebed zitten in 

hun jaaropleiding.  

 

4.9 Stichting Emergo – Nederland 

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 kunnen maken voor hun opleiding, loopbaan 

carrière en verdere toekomst. 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 in internationale schakel klassen. 

 
4.10 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 werd onderzoek gedaan naar burgerschapsthema’s in het 

onderwijs. In 2019 is dit onderzoek afgebroken en heeft Talud het resterende 

donatiebedrag aangewend voor de Week van Respect, dé jaarlijkse projectweek van REF. 

 
4.11 Stichting R.C Het Maagdenhuis - Nederland 

Het ‘stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren’, van Stichting R.C. Het 

Maagdenhuis, biedt ondersteuning aan de initiatieven en ideeën van jongeren. 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.  

 

4.12 Mind Young Academy 



In 2019 is een nieuwe samenwerking gestart met stichting MIND en Diversion voor de Mind 

Young Academy. De Mind Young Academy is een scholenproject, dat psychische problemen 

bespreekbaar maakt in de klas met behulp van peer educators. Talud ondersteunt de 

organisatie met het financieren van een aantal klassenprogramma’s.  

 
 
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 2019 heeft Talud meerdere malen met Leeruniek gezeten, om de strategie en lange-

termijn plannen van de organisatie te bespreken.  Begin 2020 zullen er nieuwe stappen in 

gang worden gezet door Leeruniek om de organisatie verder te laten groeien. Hier zal Talud 

ook nauw bij betrokken worden.  

 

5.2 De Gelukskoffer - Nederland 

In 2019 heeft Stichting Talud meermaals met De Gelukskoffer gezeten om de strategische 

en lange-termijn ontwikkelingen van de stichting te onderzoeken. In 2020 zal Stichting Talud 

het contact en haar relatie met de Gelukskoffer continueren.  

 

 

6. Plannen 2020 
 

6.1 Projecten en Investeringen 

In 2019 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 2020 te werk zullen gaan.  

Talud heeft gedurende het jaar ook een aantal nieuwe projectpartners mogen toevoegen 

aan haar portfolio. Dit gaat om initiatieven die werkzaam zijn in Nederland. 

 

In 2019 hebben we tevens verkennende gesprekken gevoerd met verschillende 

initiatieven, waaronder het Jeugdeducatiefonds en Stichting Move. Deze gesprekken 

zullen aankomend jaar gecontinueerd worden.  Verder hebben een aantal van onze 

huidige partners ook al aangegeven een nieuwe aanvraag te willen indienen. Een 

continuering van de samenwerkingen (o.a. in de vorm van financiële ondersteuning) zal in 

de loop van 2020 verder onderzocht worden.  



 

6.2 Team Talud  

Aankomend jaar zal het team verder gaan met het zoeken naar nieuwe projectpartners, de 

huidige partnerschappen intensiveren en onderzoek te doen naar het onderwijsveld door 

middel van congresbezoeken en netwerkbijeenkomsten. 

 

 

6.3 Organisatie van evenementen 

In 2018 werd besloten de jaarlijkse inspiratiedag te verplaatsen naar het voorjaar van 

2019. Dit evenement heeft plaatsgevonden in mei op een mooie locatie in Amsterdam. 

Tijdens dit event kwamen partners van stichting Talud en haar netwerk bijeen. Door 

middel van interactieve groepsdialogen werd er kennisgemaakt met ieders persoonlijke- 

en zakelijke doelstellingen. Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement en willen in 

2020 wederom een gelijksoortig evenement organiseren voor ons netwerk.  

 

 

 

 

 


