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Bestuursverslag
De Helden van de Wil is de kapstok waaraan ADG haar sociaal maatschappelijke initiatieven onder
schaart. De stichting Helden van de Wil ontwikkelt landelijk schaalbare burgerkrachtinitiatieven, gerealiseerd door het collectieve Nederlandse bedrijfsleven buiten de regelgeving van de overheid om, waarbij het uitgangspunt is dat de onderliggende maatschappelijke businesscase meetbare waarde toevoegt
aan zowel burgers, lokale overheden en het bedrijfsleven.
Deze burgerkrachtinitiatieven worden telkens mogelijk gemaakt door een kleine groep van aanjagende
ondernemers. De aanjagers bouwen en financieren complete sociaal-maatschappelijke proposities, die
zo eenvoudig mogelijk, inclusief alle benodigde middelen en instrumenten, geïmplementeerd kunnen
worden binnen te werven deelnemende bedrijven met een actieve participatie van burgers en lokale
overheden.

Op deze wijze neemt het bedrijfsleven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in een samenleving
waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt en verbindingen in de samenleving steeds losser worden. Het bedrijfsleven bouwt hiermee bruggen naar burgers en overheid en stimuleert hiermee de cohesie in de samenleving op een natuurlijke manier. ADG wil dan ook een echte maatschappelijke beweging organiseren met de Helden van de Wil door niet te praten maar vooral te doen.

ADG pakt daarmee de rol van verbinder op. Wij gebruiken onze omvang, onze slagkracht en ons netwerk als antwoord op de rol van de terugtrekkende overheid. Door verbindingen te leggen tussen bedrijfsleven en burgerinitiatieven maken we deze groter, krachtiger en vergroten we de impact.

Binnen De Helden van de Wil zijn er al verschillende initiatieven ontplooid:
-

‘fiKks’, een landelijk platform om de burgerschuld in Nederland aan te pakken;

-

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM): een initiatief dat wetenschappelijk onderzoek doet
naar de werkzame ingrediënten van een succesvol inclusiviteitsbeleid voor werkgevers;

-

Het Nationaal Integratiediner (NID): een landelijk initiatief, waarbij mensen van verschillende
achtergronden voor elkaar koken en samen eten om meer begrip voor verschillende culturen te
realiseren.

fiKks
In Nederland kampt 20% van alle huishoudens met problematische schulden. Dit gaat verder dan af en
toe een betalingsherinnering. Het gaat hier om mensen die zelf niet meer uit de problemen kunnen
komen. Ook binnen ADG zien we met (te) grote regelmaat dat er loonbeslagen worden gelegd bij onze
collega’s. En dan is het eigenlijk al te laat. Daarom heeft ADG fiKks ontwikkeld: een schuldenplatform
dat mensen helpt met hun geldzaken voordat het geldzorgen zijn.
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FiKks wordt begin 2018 landelijk uitgerold. Vanaf dat moment kunnen schuldenaren samen met een
buddy via het digitale fiKks platform werken aan het oplossen van hun schuldenlast. FiKks is ontwikkeld
in samenwerking met experts op het gebied van schuldenproblematiek. Er zijn vele initiatieven rondom
schuldhulpverlening in Nederland, deze zijn echter ofwel lokaal, ofwel gesubsidieerd door overheden,
waardoor de continuïteit niet gewaarborgd is. Wat fiKks uniek maakt, is dat het alle stakeholders rondom
schuldenproblematiek samen brengt.

Stakeholders
Voor werkgevers zijn medewerkers met schulden minder productief en vaker ziek. Los van goed werkgeverschap is er maatschappelijke motivatie om deze mensen te helpen. De rol van werkgevers is om
fiKks onder de aandacht van hun medewerkers te brengen. Enerzijds om mensen met schulden richting
fiKks te leiden voordat de schulden problematisch worden, anderzijds om buddy’s te werven. Er zijn
voor werkgevers geen kosten aan fiKks verbonden, commitment om het tot een succes te maken is de
enige voorwaarde.

Schuldeisers zien vaak maar een klein deel van hun vorderingen terug als schuldenaren te diep in de
problemen komen. Daarnaast maken zij hoge kosten voor het (proberen te) innen van de vorderingen.
Via speciaal voor fiKks ontwikkelde koppelingen wordt het voor schuldenaren gemakkelijker om betalingsregelingen te treffen met schuldeisers en wordt ervoor gezorgd dat schuldenaren niet nog dieper
in de problemen komen. Voor schuldeisers nemen de administratieve kosten af en zal een hoger percentage van hun vorderingen geïnd kunnen worden. Schuldeisers betalen om van deze dienst gebruik
te kunnen maken.

Ook voor gemeenten zijn mensen met schuldenproblematiek een uitdaging. Zij komen vaker dan gemiddeld in aanraking met verschillende soorten hulpverleners en maken meer gebruik van sociale voorzieningen. De rol van gemeenten in fiKks is beperkt tot die van facilitator. Deelnemende gemeenten
faciliteren daar waar mogelijk het lokale bedrijfsleven om de schuldenproblematiek bij werkgevers onder
de aandacht te brengen en werkgevers aan te sporen deel te nemen aan fiKks.

Nederlandse InclusiviteitsMonitor
Diverse bedrijven presteren beter. Dit wordt door verschillende wetenschappelijke studies aangetoond.
Diversiteit gaat niet alleen over verschillende culturen, maar ook over de man/vrouw balans, leeftijdsdiversiteit en de inzet van mensen met een beperking. Diversiteit leidt tot betere oplossingen voor de
uitdagingen waar bedrijven voor komen te staan en meer feeling met de klantenkring. Maar het is voor
werkgevers vaak moeilijk om diversiteit binnen de organisatie te creëren, dit vast te houden en hier
optimaal gebruik van te maken. ADG, als grote werkgever met meer dan 100 nationaliteiten en andere
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soorten van diversiteit, wil andere bedrijven helpen de positieve effecten van een divers personeelsbeleid te vinden en te gebruiken.

Samen met Naomi Ellemers, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is de Nederlandse InclusiviteitsMonitor opgesteld. Werkgevers kunnen hun organisatie laten onderzoeken op instroom, doorstroom en uitnutting van divers talent. Er wordt gekeken naar beleid, maar ook naar de uitvoering hiervan. Naast deze monitor krijgen deelnemende organisaties een rapport met concrete aanbevelingen en
waar nodig hulp om deze uit te voeren. Al deze bedrijfsspecifieke onderzoeken samen vormen ieder
jaar de Nationale InclusiviteitsMonitor, een thermometer die de situatie in de B.V. Nederland rondom
het thema diversiteit laat zien.

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor is de opvolger van het Nationaal Integratiefonds (NIF) en start
begin 2018 met de eerste onderzoeken. www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl.

Nationaal Integratiediner
In 2011 kreeg het maatschappelijke karakter van ADG echt vorm met de start van het Nationaal Integratiediner. Vanuit haar 100+ nationaliteiten wilde de organisatie zowel intern als extern laten zien dat
diversiteit een positieve uitwerking op de organisatie heeft. Op de tweede donderdag van oktober koken
mensen met verschillende achtergronden met elkaar en eten ze gezamenlijk. Ze gaan in gesprek over
hun verschillen, waarbij ze als vanzelf uitkomen op de overeenkomstige behoeften, wensen en dromen
die mensen hebben. Zo wordt er meer begrip gekweekt en tegengas gegeven tegen vooroordelen.

Inmiddels doen meer dan 200 organisaties mee met het Nationaal Integratiediner. Meer dan 20.000
mensen koken en eten samen en ervaren de kracht van het verschil.

Almelo, 12 april 2018

De heer J.B. Kroeze

De heer R.C.A. Steenkuijl

De heer J. van Leeuwen
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Balans per 31 december 2017
(voor resultaatsbestemming)
(Bedragen in EUR)

Activa

31 december 2017

Ref.

Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen

0

Liquide middelen

126.999

126.999

Passiva

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

0

Resultaat boekjaar

(367.486)

(367.486)

Kortlopende schulden

4

494.485

126.999
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Staat van baten en lasten over 2017
(Bedragen in EUR)

2017
(periode 26 april 2017 t/m
31 december 2017)

Baten

Baten als tegenprestatie voor
de levering van goederen en/of
diensten

0

Subsidiebaten

0

Sponsorbijdragen

0

Giften en baten uit fondsenwerving

100.000

Financiele baten

0

Overige baten

0

Som der baten

100.000

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde

0

producten
Personeelskosten

0

Afschrijvingen op vaste activa

0

Verstrekte subsidies of giften

0

Financiële lasten

0

Overige lasten

5

(467.486)

Som der lasten

(467.486)

Exploitatieresultaat

(367.486)
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(Bedragen in EUR)

2017
(periode 26 april 2017 t/m
31 december 2017)

Belastingen
exploitatieresultaat

Netto resultaat

0

(367.486)

Bestemming resultaat:
Toegevoegd (onttrokken) aan

(367.486)

de overige reserve
(367.486)
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Toelichting op balans en staat van baten en lasten
1

Algemeen

1.1

Activiteiten

De stichting is statutair gevestigd te Almelo aan de Plesmanweg 24. De stichting is opgericht per
26 april 2017 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68640307.

De stichting heeft ten doel het in het algemeen belang ondersteunen van particulieren met problematische schulden om deze op duurzame wijze te verminderen. De stichting tracht haar doel onder
meer te bereiken door:
-

Het bijeenbrengen van bedrijven, burgers, schuldeisers, schuldhulpinstanties, helpende
burgers en gemeenten op een platform dat voorziet in informatie en regelingen om de burgerschuld te verminderen;

-

1.2

Coaching, voorlichting en advisering over de schuldpositie van particulieren.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2017.

1.3

Vergelijkende cijfers

De vennootschap is opgericht per 26 april 2017 en derhalve zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen.

1.4

Groepsverhoudingen

Stichting Helden van de Wil behoort tot de ADG dienstengroep SE. De financiële gegevens van de
vennootschap zijn tevens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van ADG dienstengroep
SE.

1.5

Toegepaste standaarden

Stichting Helden van de Wil is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het
betreft geen commerciele stichting en kiest er vrijwillig voor om een jaarrekening op te stellen in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
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financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

1.6

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

2.2

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor moge-lijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen wor-den
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

2.3

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

2.4

Eigen Vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken
voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

2.5

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.1

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten
na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten
uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. Opbrengsten voortvloeiend uit de
verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen
naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

Het saldo (exploitatieresultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
4

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben met name betrekking op schulden aan groepsmaatschappijen
(Rekening-Courant verhouding). Over de schulden aan groepsmaatschappijen wordt geen rente
verrekend.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

5

Overige lasten

De overige lasten zien met name toe op de ontwikkeling platform fiKks.

6

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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Ondertekening van de jaarrekening
Almelo, 12 april 2018

J.B. Kroeze
Bestuurder Stichting Helden van de Wil

R.C.A. Steenkuijl
Bestuurder Stichting Helden van de Wil

J. van Leeuwen
Bestuurder Stichting Helden van de Wil
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Plesmanweg 24, 7602 PE Almelo
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