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Theo Schuyt benoemd tot hoogleraar in Maastricht
Theo Schuyt, al jaren professor aan de Vrije Universiteit, is sinds kort bijzonder
hoogleraar ‘Filantropie en sociale innovatie’ vanwege de Stichting Elisabeth
Strouven aan de Universiteit Maastricht. Op 18 juni sprak hij zijn inaugurele rede
uit in een afgeladen St. Janskerk.
“Filantropie kan dynamiek in sociale systemen aanbrengen”, meent Schuyt in zijn
oratie. “Het dynamiseren van sociale systemen kan in principe wanneer een
buitenstaander ten tonele verschijnt, die binnen het bestaande systeem relatief
zelfstandig is, én beweeglijk, én met een eigen deskundigheid.“
Schuyt spreekt over de “herintrede van de sector filantropie”, een sector die een
onduidelijke rol heeft door een negerende of ‘gulzige’ overheid en door een
gebrek aan heldere missie, visie en communicatie vanuit de sector zelf.
Lees hier de volledige tekst van de oratie.
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Gratis masterclass Filantropie: laagdrempelig en actueel
Filantropie speelt een steeds belangrijkere
rol in de veranderende samenleving. Dit stelt
u voor nieuwe uitdagingen ten aanzien van
uw filantropisch werkterrein. Deze avond
biedt op een laagdrempelige manier een
inkijk in de actuele onderwerpen en
wetenschappelijke inzichten, die ook
uitgebreid aan bod komen tijdens de
leergang Filantropie: een snelkookpan van
onderwerpen die relevant en uitdagend zijn
binnen de filantropische sector!
Datum: 22 september 2015, 19.00-21.00u.
Deelname aan de masterclass Filantropie is
geheel gratis en vrijblijvend. U kunt zich hier
aanmelden.

Gratis masterclass Besturen van Filantropische Fondsen: klaar voor een
nieuwe generatie bestuurders
Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit en het Erasmus
Centre for Strategic Philanthropy verzorgen op 7 (Amsterdam) en 14 (Rotterdam)
oktober een gratis Masterclass Besturen van Filantropisch Fondsen. Deze
Masterclass is voor de vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en
voor mensen die overwegen om zich in de (nabije) toekomst via een
bestuursfunctie in te zetten voor deze organisaties.
Nu steeds meer subsidies wegvallen, wint de filantropische sector
maatschappelijk aan gewicht. Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal
om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische
organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens
deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar
huidige en potentiële bestuurders van filantropische fondsen mee worden
geconfronteerd.
De Masterclass is een gelegenheid om kennis te maken met de leergang
Besturen van Filantropische Fondsen. De Masterclass wordt verzorgd door de
Michiel de Wilde MBA van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy aan de
Erasmus Universiteit en Prof. Dr. Theo Schuyt van het Centrum voor
Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit: het beste van de twee
academische centra in Nederland op het terrein van filantropie!
U kunt zich hier aanmelden.

Onderzoek
Europese fondsen geven tenminste 5 miljard euro aan onderzoek en
innovatie
Na een intensieve onderzoeksperiode van drie jaar is het eindrapport van de
European Foundations for Research and Innovation Study (EUFORI Study) online
beschikbaar (www.euforistudy.eu). In 2012 startte de werkgroep Filantropische
Studies een onderzoek, in opdracht van de Directie Onderzoek en Innovatie van
de Europese Commissie, naar de bijdragen van fondsen die onderzoek en
innovatie ondersteunen in de EU27 en Noorwegen en Zwitserland. Het
onderzoek is in samenwerking met een netwerk van Europese onderzoekers
uitgevoerd en heeft geresulteerd in 29 landenrapporten en een samenvattend
eindrapport. De officiële lancering van de studie zal waarschijnlijk in november
dit jaar plaatsvinden tijdens een door de Europese Commissie georganiseerde
dag.

Alle nationale onderzoekers hebben in hun land een selectie gemaakt van
fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie. Dit was niet altijd even
gemakkelijk omdat registers of up-to-date databestanden vaak ontbreken. In
totaal zijn ca. 12000 mogelijke fondsen op het terrein van onderzoek en
innovatie geïdentificeerd voor de studie, van een handjevol fondsen in Litouwen
en Roemenië tot enkele honderden in Duitsland, Spanje en Zweden. Aan het
onderzoek hebben 1591 fondsen deelgenomen.
In 2012 hebben 991 fondsen in Europa tenminste 5 miljard Euro aan onderzoek
en innovatie bijgedragen. Een substantiële bijdrage, zeker omdat dit bedrag
gezien mag worden als een ondergrens. Niet alle fondsen die uitgenodigd waren
voor het onderzoek hebben meegewerkt en niet alle fondsen hebben informatie
gegeven over hun bestedingen. De verschillen tussen landen zijn groot, van OostEuropese landen waar fondsen op dit terrein nog nauwelijks tot wasdom zijn
gekomen tot Scandinavische landen, Groot-Brittannië en Duitsland waar grote
vermogensfondsen met een giftenbudget van meer dan 100 miljoen Euro actief
zijn op dit terrein. De Engelse Wellcome trust, de Zweedse Knut och Alice

Wallenbergs Stiftelse en de Duitse Robert Bosch Stiftung zijn hier voorbeelden
van. In de top 4 van landen met fondsen die de grootste uitgaven aan onderzoek
en innovatie in 2012 doen, staan: Groot Brittannië (1,66 miljard euro), Duitsland
(0,58 miljard euro), Denemarken (0,44 miljard euro) en Zweden (0,44 miljard
euro). Samen zijn deze landen goed voor tweederde van het totaal gegeven
bedrag aan onderzoek en innovatie door fondsen in Europa.
Het Europese landschap van fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie
blijkt zeer gefragmenteerd. Bijna tweederde van de EUFORI fondsen heeft geen
exclusieve focus op onderzoek en innovatie maar steunt ook doelen op andere
terreinen, zoals gezondheid, technologie, welzijn en maatschappij. Onderzoek
wordt vaak gebruikt als instrument om andere doelen na te streven en is
daarmee geen doel op zichzelf. Het gefragmenteerde landschap maakt dat er
weinig communicatie en dialoog tussen fondsen op dit terrein is, hooguit tussen
fondsen die op hetzelfde werkterrein actief zijn, zoals bijvoorbeeld bij fondsen op
het terrein van kankeronderzoek. Een duidelijk ‘research identity’ ontbreekt
daardoor bij het merendeel van de EUFORI fondsen.
Ook in Nederland zijn in het kader van de EUFORI Study gegevens verzameld van
fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie. Van grote geldwervende
gezondheidsfondsen tot universiteitsfondsen en diverse kleinere en grotere
vermogensfondsen die een specifiek onderzoeksterrein ondersteunen. In totaal
zijn 100 potentiële fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie
geïdentificeerd en hebben 48 fondsen aan de studie meegedaan.
In 2012 hebben de Nederlandse fondsen (n=33) 143 miljoen euro aan onderzoek
en innovatie bijgedragen. Dit bedrag moet beschouwd worden als een
ondergrens, omdat niet alle aangeschreven fondsen hebben meegedaan aan het
onderzoek en omdat niet alle fondsen hun bestedingen kenbaar hebben
gemaakt. Kenmerkend voor het Nederlandse landschap van fondsen op het
terrein van onderzoek en innovatie zijn de gezondheidsfondsen, die een
substantiële bijdrage leveren aan het medisch onderzoek in Nederland. Deze
fondsen zijn vertegenwoordigd in de Samenwerkende Gezondheidsfondsen
(SGF). Over het algemeen richten de Nederlandse fondsen op het terrein van
onderzoek en innovatie zich op een specifiek onderzoeksgebied, bijv. onderzoek
naar kanker, onderzoek op het terrein van sociale verzekeringen, entomologie
etc. Universiteitsfondsen hebben vaak een breder werkterrein. Een landelijk
breed georiënteerd wetenschapsfonds ontbreekt in Nederland.

Wetenschap en praktijk op ERNOP-conferentie
“Hoeveel mensen in de zaal werken
in de praktijk?”, was de vraag
tijdens een plenaire sessie van de
conferentie van het European
Research Network on Philanthropy (ERNOP). Van meer dan de helft van de
mensen ging een vinger in de lucht. Hoewel de presentaties op ERNOP gebaseerd
zijn op wetenschappelijk onderzoek, bood het publiek in Parijs een gezonde mix
van onderzoekers, bestuurders, fondsenwervers en andere professionals. De
enthousiaste reacties waren vooral de verdienste van de inspanningen van de
organisatie, met Barry Hoolwerf (VU) en het team van de ESSEC Business School.

Vrijwilligerswerk heeft slechts kleine gevolgen voor welzijn
Door het doen van vrijwilligerswerk
ervaren vrijwilligers een betere
gezondheid, een hoger welzijn en een
sterker sociaal netwerk. Dat blijkt uit
het nieuwe rapport Welfare impacts of participation van het Europese
onderzoeksproject Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN). De
positieve gevolgen van vrijwilligerswerk zijn echter klein. “We mogen geen
wonderen verwachten”, aldus de onderzoekers.
Tegelijkertijd werd het rapport Organisations that facilitate volunteering
uitgebracht, waarvoor vertegenwoordigers van organisaties in de derde sector in
verschillende Europese landen zijn geïnterviewd. Zelfs grote organisaties als het
Rode Kruis blijken niet altijd een centraal vrijwilligersbeleid te hebben. In
gedecentraliseerde organisaties hebben lokale vrijwilligerscoördinatoren meer
vrijheid in het aantrekken, motiveren en behouden van vrijwilligers. Hier is ook
meer ruimte voor innovatie van onderaf. Voor veel organisaties is sociale
innovatie geen doel op zich, maar staat het in dienst van de bredere missie.
Vrijwilligers faciliteren sociale innovatie, maar staan meestal niet aan de
oorsprong van nieuwe ideeën en projecten.
De policy brief vat de belangrijkste bevindingen van deze twee rapporten samen.
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