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Vooraf 

Voor u ligt het beleidsplan 2020-2025 van de Stichting Accenture Foundation. Het plan 

omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en 

het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld volgens de richtlijnen van de ANBI 

regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.  

 

Het bestuur van de Accenture Foundation,  

 

Geert Batterink 

Judith Blenken Blijdenstein 
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1. Profiel van de stichting Accenture Foundation  

 
Stichting Accenture Foundation financiert maatschappelijke initiatieven en organisaties 
die onderdeel zijn van het Corporate Citizenship programma van Accenture BV. De 
Stichting heeft daarmee geen winstoogmerk. De Accenture Foundation is opgericht in 
1997. De stichting ontvangt jaarlijks gelden vanuit Accenture BV, waarbij het bestuur van 
de Stichting Accenture Foundation zelfstandig en onafhankelijk bepaalt welke projecten 
worden ondersteund. 100% van de gelden komt ten goede aan de maatschappelijke 
doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation.  

 

2. De doelstellingen en het actuele beleid  

 
De Stichting Accenture Foundation financiert initiatieven die passen bij de 
maatschappelijke doelen van Accenture BV als onderdeel van haar ‘Corporate Citizenship’ 
programma. Sinds 2010 richt Accenture BV zich met haar maatschappelijke doelen op 
initiatieven die bijdragen aan economische zelfstandigheid voor doelgroepen aan de 
zijlijn van de arbeidsmarkt. Accenture heeft tot doel om 5 miljoen mensen wereldwijd te 
voorzien van de vaardigheden nodig om een duurzame baan te vinden of een eigen bedrijf 
te starten, voor 2025. Aangezien Accenture BV als bedrijf gespecialiseerd is in onder 
andere innovatie, technologie en digitale oplossingen, probeert de Stichting Accenture 
Foundation, naast meer sociale en werknemersvaardigheden, ook meer specifiek mensen 
te trainen in digitale vaardigheden. Dit bereidt mensen beter voor op een deels nog 
onbekende arbeidsmarkt, en kan bijdragen om meer mensen toegang te bieden tot werk 
in een digitale omgeving. Deze doelstelling is samengevat in de ambitie ‘Skills to 
Succeed’. 
 
De daaraan gelieerde doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation zijn: 

• Financiële ondersteuning van in Nederland (ANBI) geregistreerde charitatieve 
organisaties die ‘Skills to Succeed’ in hun doelstellingen hebben opgenomen; 

• Financiële ondersteuning van in het buitenland geregistreerde charitatieve 
organisaties die ‘Skills to Succeed’ in hun doelstellingen hebben opgenomen;  

• Financiële ondersteuning van in Nederland of in het buitenland geregistreerde 
charitatieve organisaties waar medewerkers van Accenture BV zich voor inzetten; 
 

In het actuele beleid van stichting Accenture Foundation bestaan de volgende 
kostenposten:  
 

• Financiele steun: geregistreerde charitatieve of sociale organisaties die passen bij 
de Skills to Succeed doelen, kunnen een aanvraag doen bij de Foundation en vanuit 
de Foundation een financiële ondersteuning krijgen. Toekennigen worden per 
fiscaal jaar beoordeeld. 

• Medewerkersbetrokkenheid: medewerkers van Accenture vinden het fijn om bij 
te kunnen dragen aan een betere wereld. Dit kunnen zij doen door zich op vrijwillige 
basis in te zetten voor een initiatief naar keuze. Vanuit Accenture BV mogen 
medewerkers zich 24 uur per persoon per fiscaal jaar inzetten voor een 
geregistreerde organisatie. Daarnaast kunnen medewerkers geld inzamelen 
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(‘crowdfunding’) onder collega’s voor een initiatief naar keuze. Het bedrag dat zij 
ophalen, wordt door de stichting Accenture Foundation verdubbeld, met een 
maximum van € 1000,- per persoon per fiscaal jaar, en een maximum van  
€ 5000,- per initiatief wanneer 5 of meer collega’s crowdfunden.  

• Netwerken en lidmaatschappen: de bestuursleden en ondersteuners van 
Stichting Accenture Foundation participeren in netwerken van bijvoorbeeld andere 
corporate Foundations om zodoende kennisdeling en samenwerking te stimuleren.  

• Ondersteunende diensten: voor het besturen en promoten van de Stichting 
Accenture Foundation worden jaarlijks kosten gemaakt, zoals Kamer van 
Koophandel kosten, externe audit kosten, kosten voor gebruik en beheer van een 
crowdfunding platform voor medewerkers en algemene PR en 
communicatiekosten.  

 

3. Uitvoer van werkzaamheden  
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de sociale of charitatieve organisatie welke 
de gelden heeft ontvangen. De ontvangende partij rapporteert minimaal één keer per jaar 
aan de Stichting Accenture Foundation op de gerealiseerde doelen en voortgang. De 
werkzaamheden die verbonden zijn aan de Stichting Accenture Foundation, zoals 
evaluatie, communicatie en verslaglegging vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur.  

 

4. Gelden op rekening van Stichting Accenture Foundation 
De Stichting Accenture Foundation ontvangt elk jaar van Accenture BV een bedrag (de 
afgelopen vijf jaren was dat $ 225.000 per jaar) dat is afgeleid van de bedrijfswinst van 
Accenture BV. Er worden verder geen fondsen geworven door de Stichting Accenture 
Foundation. De Stichting Accenture Foundation heeft ten tijden van de beursgang in 2001 
eenmalig een hoeveelheid Accenture aandelen ontvangen van Accenture Ltd 
(tegenwoordig Accenture PLC). Het periodiek ontvangen dividend en de eventuele 
koerswinst van de aandelen die in bezit zijn, worden gebruikt ten behoeve van de 
maatschappelijke doelstellingen.  

 

5. Bestemming van liquidatiesaldo  
 
In het geval van ontbinding zal het bestuur aan een eventueel batig saldo een bestemming 
geven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting, dan wel 
het batig saldo uitkeren aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet 
Inkomstenbelasting 2001. Besluiten dienaangaande dienen te worden genomen met 
algemene stemmen (tekst conform zoals vermeld in de statuten van de stichting). 
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6. Bestuur en Raad van Toezicht 

 
Het Bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende personen: 

- G. Batterink  
- J. Blenken Blijdenstein  

 
De Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden en hebben geen 
recht op een onkostenvergoeding. Het bestuur komt elk kwartaal bij elkaar, waarvan 
verslag wordt gelegd in notulen. 
 
De Raad van Toezicht wordt momenteel gevormd door de volgende personen: 

- R. Bark 
- K. Kas 
- P. Bosch van Drakestein 

 
De Raad van Toezicht leden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden en 
hebben geen recht op een onkostenvergoeding. 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur voor wat betreft de realisatie van 

gestelde organisatiedoelen, mogelijke riscio’s en het financieel rapportage proces. De 

Raad van Toezicht leden komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar, waarvan verslag 

wordt gelegd in notulen. 

De Stichting Accenture Foundation heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur 

wordt ondersteund door de Corporate Citizenship manager van Accenture BV.  

7. Rechtsvorm  
 

• De Stichting Accenture Foundation is geregistreerd als een Stichting bij de 
belastingdienst onder Fiscaal nummer 8062.18.010 

 
• De Stichting Accenture Foundation staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel 

onder nummer 41160437 
 

• De Stichting Accenture Foundation heeft per 1 januari 2010 het Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) keurmerk  

 

8. Contact 

Stichting Accenture Foundation, T.a.v. L. van den Hurk, P.O. Box 75797, 1070 AT 
Amsterdam  


