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Beleidsplan Stichting Wij zijn JONG Foundation 
 
 

Inleiding 
De Stichting Wij zijn JONG Foundation (WZJ Foundation), stelt 
duurzaamheid centraal in alles wat zij doet. Duurzaamheid is een breed 
begrip dat naast ecologische zaken, ook de sociale en welvaarts-aspecten in 
een samenleving omvat. Een samenleving die steeds mondialer wordt en 
waarin ongelijkheid steeds meer leidend wordt voor de kansen die de 
toekomstige (wereld-)burgers krijgen. 
De WZJ Foundation wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan een 
mondiale verbinding rondom thema’s waar de jeugd van nu, de (wereld-) 
burgers van de toekomst, de handen ineen zullen moeten slaan. 
Wij helpen kinderen en jongeren op weg naar een betekenisvol leven. In een 
wereld met grote uitdagingen en waarin beter samenleven noodzakelijk is. 

 
Dit beleidsplan is opgesteld in December 2019 en heeft een 
geldigheidsduur van 4 jaar.  
 

Visie 
Kinderen en jongeren zijn dragers van de toekomst en vormen de 
grondslag voor duurzaamheid. De jeugd is onze toekomst. Iedereen van 0 
tot 21 jaar moet de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen 
en zijn talenten te benutten. Hun nieuwsgierigheid prikkelen in een 
uitdagende omgeving. 

 
Missie 

Wij zijn JONG en de WZJ Foundation zien het als haar opdracht om zo 
veel mogelijk jeugd, alle kansen te geven die zij nodig hebben om zichzelf 
te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame 
(wereld)burgers in de wereld van morgen.  
 
De focus ligt op: 

kindontwikkeling, kansengelijkheid en ecologische duurzaamheid. 
 

Wij geloven dat we onze taak het best vervullen in de rol van 
maatschappelijk ondernemer. Met focus op de realiteit en de drang om 
dingen voor elkaar te krijgen. 
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Ambitie, Kindontwikkeling verrijken 
Er ontstaat een steeds diepere kloof tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’, zowel 
binnen als buiten Nederland. De wereld is klein, alle landen bevinden zich 
steeds meer in wederzijds afhankelijke ecosystemen: de dynamiek in de wereld 
is ook voor Nederland zeer relevant. Bovendien zullen de burgers van de 
toekomst, de jeugd van nu, meer dan ooit wereldburgers zijn. De WZJ 
Foundation kiest er dan ook bewust voor om zich actief in te zetten, zowel 
binnen als buiten Nederland. 
 
De WZJ Foundation investeert in initiatieven die aansluiten bij de missie 
van Wij zijn JONG. Dat doen we door kennis, ervaring en inzichten vanuit 
en via Wij zijn JONG, belangeloos in te zetten en/of te delen en zodoende 
anderen in hun kracht te zetten;  
 

we connect, we share, we empower 
 

Dat is onze bescheiden bijdrage aan mondiale kind ontwikkeling, 
kansengelijkheid en klimaatverbetering, en daarmee aan een duurzamere 
wereld. 
 

Doelstelling 
De WZJ foundation ondersteunt initiatieven die direct of indirect 
bijdragen aan de missie van Wij zijn Jong: 

Wij zien het als onze opdracht om zo veel mogelijk kinderen en 
jongeren, alle kansen te geven die zij nodig hebben om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame (wereld-
)burgers in de wereld van morgen. 

 
Initiatieven waarvan de resultaatdoelstellingen worden getoetst op de 
impact die zij hebben op de aspecten: 

kindontwikkeling, kansengelijkheid en ecologische duurzaamheid. 
 

De WZJ Foundation wil het verschil maken door vooral sociale en 
technologische innovaties te ondersteunen. Omdat wij van mening zijn dat 
de uitdagingen van vandaag, vragen om oplossingen van morgen. 

Hieronder vallen ook initiatieven die moeilijk aan financiering kunnen 
komen, bijvoorbeeld omdat die nog niet ‘bewezen effectief’ zijn. De WZJ 
Foundation kan in die gevallen het zogenoemde durfkapitaal.  
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Legitimatie 
Wij zijn JONG is ruim 25 jaar actief op het gebied van kindontwikkeling en 
beschikt over alle competenties, ervaring en mankracht die noodzakelijk zijn 
om de doelstelling van de WZJ Foundation te ondersteunen. Onze 
(ortho)pedagogische en didactische expertisegebied, de daar 
aangekoppelde opleidingen i.c.m. de technologische kennis en support zijn 
beweeggrond om een reële bijdrage te kunnen leveren aan andere 
initiatieven.  
 
Daarnaast is Wij zijn JONG een financieel gezond bedrijf dat het mogelijk 
maakt om via de WZJ Foundation een maatschappelijke bijdrage te 
leveren voor kinderen en jongeren die minder de kans hebben zichzelf te 
ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. 

 
Realisatie doelstelling 

Wij zijn JONG kiest er bewust voor om de deelname aan 
maatschappelijke initiatieven via de WZJ Foundation, los te koppelen van 
de reguliere bedrijfsvoering. Wij zijn JONG levert op verschillende 
manieren een bijdrage aan de WZJ Foundation, namelijk door: 

 
• Een jaarlijkse bijdrage vanuit de nettomarge van Wij zijn JONG. 

 
• Mankracht in de vorm van uren die door medewerkers van Wij zijn 

JONG besteed worden aan een initiatief. De mankracht bestaat 
uit het leveren van expertise, sparring, etc. De uitvoering van het 
initiatief wordt niet, ook niet gedeeltelijk, overgenomen door Wij 
zijn JONG-medewerkers. Hiermee wordt voorkomen dat er een te 
grote afhankelijkheid ontstaat en initiatieven niet in staat zullen 
zijn om op termijn duurzaam onafhankelijk te zijn. De inzet van 
mankracht zal gebeuren op basis van kostprijs en vallen binnen de 
jaarlijkse begrotingscyclus van zowel de WZJ Foundation als Wij 
zijn JONG. 

• Het promoten van vrijwilligerswerk door medewerkers van Wij zijn 
JONG ten behoeve van de initiatieven die door de WZJ 
Foundation worden ondersteund. 

• Goed bestuur van de WZJ Foundation te organiseren waardoor 
initiatieven o.b.v. een juiste toetsing worden geselecteerd en er 
duidelijke resultaatafspraken gemaakt worden met de WZJ 
Foundation. 
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Bestuur en Organisatie 
De Wij zijn JONG Foundation steunt zelfstandig initiatieven. Wij zijn JONG 
heeft via het bestuur wel invloed op het doel en de wijze van besteding van 
de bijdragen.  
 

Samenstelling 
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Wij zijn JONG, is qualitate qua 
bestuursvoorzitter van de Wij zijn JONG Foundation. Werving van de 
bestuursleden gebeurt op basis van coöptatie door het zittend bestuur.  
 
Het bestuur van de Wij zijn JONG Foundation wordt gevormd door 
minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. De bestuurders zoals op dit 
moment bekend zijn: 
• Ton Leeggangers 
• Petra Ebben 
• Steven de Vries 
 

Bestuurstaken 
• Het bestuur beoordeelt nieuwe initiatieven die ondersteuning vragen; 
• Het bestuur houdt toezicht op de gemaakte afspraken met de 

initiatieven die de WZJ Foundation ondersteunt; 
• Het bestuur doet verslag over de gegeven ondersteuning; 
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie met 

belanghebbende;  
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe 

initiatieven; 
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het penningmeesterschap. 

 
Vergoeding & Financiën 

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend voor bestuurstaken. 
Onkosten worden na overleg van de bewijsstukken vergoed. Hierbij worden 
geen bovenmatige vacatiegelden uitgekeerd (zie statuten).   
 
De Wij zijn JONG Foundation opereert zonder winstoogmerk en houdt niet 
meer vermogen aan dan strikt noodzakelijk is voor een duurzame 
uitvoering van haar taken gericht op de doelstellingen. In het geval van 
liquidatie van de Wij zijn JONG Foundation komt het volledige resterende 
vermogen toe aan een ANBI met een soortgelijk doel. 
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Toezicht 
Toezicht op het bestuur van de Wij zijn JONG Foundation valt binnen 
de reguliere governance structuur van Wij zijn JONG en als zodanig 
onder toezicht van de Raad van Commissarissen van Wij zijn JONG. 
Er zijn enkele besluiten van het bestuur die voorafgaand goedkeuring 
moeten krijgen van de Raad van Commissarissen.  

 
Communicatie/rapportages 

De WZJ Foundation maakt zich sterk voor een samenleving waar iedereen 
aan mee kan doen.  

Zij gelooft erin dat dit het beste bereikt kan worden door de lokale markt 
en mensen in hun kracht te zetten. De projecten waarin de WZJ 
Foundation investeert, doen een beroep op het ondernemerschap en 
creativiteit van de lokale bevolking (alt: betrokkenen). 

 
De lopende projecten alsook de resultaten die de WZJ Foundation behaalt 
met de ondersteuning van initiatieven, worden via de website 
[www.wijzijnjongfoundation.org ] en in het jaarverslag van Wij zijn JONG 
gepubliceerd.  

 
Wij zijn JONG is een missie gedreven maatschappelijke onderneming. De 
WZJ Foundation neemt met de ondersteuning van initiatieven haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Waarbij het niet een primair doel is, gaan de activiteiten van de WZJ 
Foundation een positieve bijdrage leveren aan de reputatie van Wij zijn 
JONG als duurzame ondernemer. Om de betrokkenheid van werknemers 
van Wij zijn JONG bij de missie van de organisatie te stimuleren worden de 
activiteiten (het verloop van) van de WZJ Foundation ook via StartJONG 
gecommuniceerd. 
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Voorwaarden voor ondersteuning / Toetsingskader 

1. In de regio waar het initiatief actief is, zijn de basisprincipes 
(fysiologie & veiligheid) voldoende aanwezig om een daadwerkelijk 
een bijdrage te leveren aan de thema’s van de Foundation. 

2. Het initiatief is lokaal actief binnen één van de drie thema’s van 
de Foundation en richt haar activiteiten daarbij actief op 
kinderen/ jongeren van 0 tot 21 jaar. 

3. De WZJ Foundation investeert in initiatieven waar een 
(potentieel) businessmodel onder zit waarmee het initiatief kan 
op langere termijn duurzaam (financieel) onafhankelijk zijn. 
Hiertoe zal er altijd energie gestoken worden in het empoweren 
van lokale krachten. 

4. Het initiatief is zo ingericht dat continuïteit van de activiteiten 
geborgd kan worden.  

5. Het initiatief moet een structurele effecten nastreven op het 
gebied van Kindontwikkeling, kansengelijkheid of ecologische 
duurzaamheid. 

6. Het initiatief is resultaat gedreven; Ondersteuning door de WZJ 
Foundation richt zich op een specifiek doel waar 
resultaatafspraken over te maken zijn. De foundation zal niet 
enkel een donatie /vrijblijvende gift leveren. 

7. Het initiatief maakt resultaten inzichtelijk door middel van een 
SROI- rapportage. 

8. Ondersteuning door de foundation geschiedt gedurende maximaal 
3 jaar. Daarna wordt de ondersteuning geëvalueerd en 
continuering heroverwogen, opnieuw voor een termijn van 
maximaal drie jaar. 

9. Voor financiële bijdragen geldt dat de foundation maximaal 80% 
uitbetaalt gedurende het project en de resterende 20% na 
goedkeuring door het bestuur van de SROI-eindrapportage. 

10. Het initiatief biedt volledige transparantie in haar bedrijfsvoering, 
specifiek in de governance wanneer de Foundation daarom vraagt. 

11. Het initiatief heeft geen winstoogmerk en eventuele vergoedingen 
voor betrokkenen bij het initiatief is proportioneel. 
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BIJLAGE: ONZE THEMA’S 
 

Kindontwikkeling 
Organisaties die bijdragen aan het welbevinden van kinderen in hun 
directe omgeving. Hen uitdagen talenten te ontdekken én ontwikkelen. 
Ze een plek geven waar ze worden uitgedaagd. In het pedagogisch beleid 
staan welbevinden en betrokkenheid centraal. Een kind dat lekker in zijn vel zit 
en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling.  

Welbevinden: kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier, ze 
genieten en voelen zich als een vis in het water. Ze stralen vitaliteit 
en tegelijk ontspanning en innerlijke rust uit. Ze stellen zich open en zijn 
ontvankelijk voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven 
zichzelf te zijn.  

Betrokkenheid: betrokkenheid is te zien als kinderen (en volwassenen) 
een hoge concentratie vertonen, tijd vergeten, bezig zijn. Er is sprake 
van een intense mentale activiteit, een intrinsieke motivatie, 
gedrevenheid en geboeid zijn. Kinderen met een hoge betrokkenheid 
ervaren een grote voldoening en bewegen zich aan de grenzen van de 
eigen mogelijkheden.  

 

 Kansengelijkheid 
Het beginsel dat iedereen met dezelfde talenten evenveel kans zou 
moeten kunnen maken op ontwikkeling hiervan onafhankelijk van 
sexe, maatschappelijke status. 
 

Ecologische duurzaamheid 
Het goed functioneren van ecosystemen én het welzijn van de 
bewoners. Duurzaamheid die zich richt op het gebruik, behoud en 
beheer van natuurlijke grondstoffen ten behoeve van toekomstige 
generaties waarbij er sprake is van een evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. 
 
Aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen.  
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