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Ondersteunen met denkkracht en donaties 
Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse 

praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we 

leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. 

Want niemand heeft er wat aan om te leven in armoede, 

achterstand of buitensluiting. Daarom ondersteunen we 

sociaalmaatschappelijke projecten die door de VINCI 

medewerkers in Nederland worden aangedragen en die als 

doel hebben om mensen terug te laten keren naar de 

arbeidsmarkt of de maatschappelijke betrokkenheid verhogen.

En dankzij deze VINCI medewerkers komt de VINCI 

Foundation NL in aanraking met prachtige organisaties en 

stichtingen die elk een bijzonder verhaal hebben en onze hulp 

goed kunnen gebruiken. Niet alleen met financiële 

ondersteuning, maar ook door fysieke support van onze 

medewerkers kunnen we zo organisaties helpen om de mooie 

doelen die zij hebben te behalen. 

Opnieuw drie mooie projecten ondersteund 
in 2021
Heel mooi om te zien dat we ook in het afgelopen jaar weer 

drie projecten hebben kunnen helpen. Over deze 

uiteenlopende projecten kun je verderop in dit jaaroverzicht 

lezen. Ik ben trots op de groeiende interesse in onze stichting 

en op het feit dat we in staat zijn om als stichting 

ondersteuning te bieden aan de initiatieven die in de 

omgeving van onze medewerkers bestaan. Het doet me goed 

dat veel VINCI medewerkers in privésfeer betrokken zijn bij 

een vrijwilligersorganisatie en op die manier hun steentje 

bijdragen bij het vergroten van de maatschappelijke 

betrokkenheid in onze samenleving. 

 Ik wil iedereen die zich hiervoor inzet dan ook hartelijk 

bedanken voor hun betrokkenheid en steun. 

Voorzitter VINCI Foundation NL

Rob van Kaathoven
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Voorwoord

6
AANVRAGEN

3
GESPONSORDE PROJECTEN

€ 46.625
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€
3
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Wat drijft ons?

De VINCI Foundation NL is een initiatief van de VINCI bedrijven in Nederland. Elke VINCI bedrijf of business unit doneert hiervoor elk 

jaar een bedrag. 

Toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen
Een eigen plaats in de samenleving vinden, betekent eerst en 

vooral werk hebben. Daarom ondersteunt de VINCI Foundation 

NL projecten die werken aan:

-  Integratie naar werk
 Het helpen en ondersteunen van mensen, die 

buitengesloten zijn van de arbeidsmarkt, om ze weer 

mogelijkheden te bieden waarmee ze kunnen terug te 

keren naar de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door 

ze opleidingen en de professionele ondersteuning te 

bieden die ze nodig hebben. Projecten die de 

werkgelegenheid bevorderen door middel van 

economische activiteiten vallen ook onder deze 

categorie.

-  Training en kwalificatie
 Ondersteunen van projecten die een basisopleiding 

aanbieden en begeleiding bieden aan mensen zonder 

opleiding/kwalificaties. Ook projecten voor omscholing 

vallen hieronder.

Bouwen aan een betere samenleving
Vaak legt men er de nadruk op dat onze samenleving 

gekenmerkt wordt door een toenemend individualisme. Toch 

ijveren talrijke organisaties al sinds jaren in moeilijke buurten 

om van de sociale cohesie een realiteit te maken. De VINCI 

Foundation NL ondersteunt projecten die werken aan:

-  Maatschappelijke betrokkenheid
 het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid 

bij bijvoorbeeld jongeren, waardoor ze zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen en de regels respecteren voor 

het samenleven.

-  Sociale integratie
 Organisaties helpen die mensen bijstaan die in een 

toestand van uitsluiting leven, en dat om hen weer 

zelfvertrouwen te geven, een behoorlijk leven te laten 

leiden en dagelijkse taken kunnen oppakken en 

geleidelijk terugkeren naar de samenleving.

Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken werkt de VINCI Foundation NL met twee thema’s werken in de strijd 

tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

VINCI Foundation NL is altijd op zoek naar nieuwe projecten en mooie 
initiatieven om te ondersteunen. Ben jij betrokken bij zo’n project of ken 

jij een project dat ondersteuning zou kunnen gebruiken? 

www.vincifoundation.nl/project-indienen

Dien een aanvraag in >

www.vincifoundation.nl/project-indienen


De regie op het leven met of na 
kanker terugkrijgen
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Gesponsorde projecten

Organisatie: IntermeZZo Zwolle

Sponsor: Heidy Domine

Plaats: Zwolle

IntermeZZo is een nazorgcentrum voor mensen met kanker en 

hun naasten. De organisatie helpt hen om de regie op het 

leven weer terug te krijgen na of met kanker. Met behulp van 

verschillende activiteiten in verschillende thema’s – zoals 

omgaan met kanker, ontspannen en welbevinden, ontmoeten 

en relaties of terugkeer in de samenleving – in diverse vormen, 

wordt beoogd om mensen te helpen de draad van het leven 

weer op te pakken, maar ook te ondersteunen tijdens het 

gehele proces en een plek te bieden voor vragen, ontspanning, 

begrip en contact.

Heidy Domine, werkzaam bij Omexom en sponsor van dit 

project, heeft zelf een zeer goede ervaring met IntermeZZo en 

wilde graag iets terug doen voor de organisatie. Zij ging in 

gesprek met de organisatie en ontdekte dat er een wens was 

om podcasts op te nemen, om op deze manier ook de jongere 

doelgroep van de organisatie te bereiken. Hiervoor was echter 

speciale apparatuur nodig, waarvoor Heidy een aanvraag 

indiende bij de VINCI Foundation NL.

Sponsor Heidy: “Door gesprekken met lotgenoten heb je de 

kans om vrijblijvend te praten over allerlei zaken waar je 

tegenaan loopt. Je herkent veel van elkaar. Herkennen en 

erkennen helpt echt. Toen ik hoorde van de wens om podcasts 

in te gaan zetten om meer mensen te ondersteunen, dacht ik 

gelijk aan de VINCI Foundation NL. Super dat dit project is 

ondersteund.”
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Een plek van gedeelde smart en 
gedeelde vreugde, maar bovenal 
een eigen plek
Stichting Ons Plan is opgericht door ouders die een woon-

voorziening wilden ontwikkelen voor jongvolwassenen met 

een verstandelijke beperking. De belangrijkste uitgangspunten 

van de stichting zijn individuele zelfstandigheid, onderlinge 

betrokkenheid en maatschappelijke integratie. Met ‘Thuis de 

Amstel’ wordt een kleinschalig woon- en zorgcomplex 

gecreëerd met 14 appartementen, gezamenlijke ruimtes en 

een gezellige tuin waar de jongvolwassenen zich prettig en 

veilig kunnen voelen. Met behulp van professionele zorg en 

begeleiding wordt gestreefd om een woonomgeving te creëren 

waar de bewoners van Thuis de Amstel worden gestimuleerd 

om volledig zichzelf te zijn en waar tevens ruimte is voor 

zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. Om dit te kunnen 

realiseren werd door Gert Lebbink een aanvraag gedaan bij de 

VINCI Foundation NL voor de inrichting van de gezamenlijke 

ruimtes van de woonomgeving.

Sponsor Gert: “Er komt zoveel bij kijken als je als ouders een 

zo’n initiatief start. Heel fijn dat ik mijn ervaring met hen kon 

delen.”

Organisatie: Stichting Ons Plan

Sponsor: Gert Lebbink

Plaats: Waalwijk
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Veilig op pad met de Klusbus
Bij Stichting Werken Metzorg worden volwassenen 

gestimuleerd om (weer) deel te nemen aan het dagelijkse 

leven. Zij krijgen begeleiding waarmee ze worden 

aangemoedigd om datgene te doen waar ze plezier aan 

beleven en energie van krijgen. Stichting Werken Metzorg 

biedt diverse mogelijkheden, zoals werkgerelateerde 

dagbestedingsprojecten of ambulante zorg bij mensen thuis. 

Om de dagbestedingsprojecten mogelijk te maken, rijdt de 

stichting met de volwassenen rond in een klusbus, waarmee 

ze bij mensen met een kleine beurs klusjes in en rondom huis 

aanpakken om zo beide partijen van dienst te kunnen zijn. 

Echter voelen veel volwassenen zich niet meer echt veilig in de 

oude klusbus die de stichting tot haar beschikking heeft. 

Annet Brookman, Executive Assistant bij VINCI Energies en 

sponsor van dit project, diende een aanvraag in voor de 

financiering van een tweedehands klusbus, zodat de stichting 

de deelnemers weer op een veilige en verantwoorde manier 

kan vervoeren.

Sponsor Annet: “Toen ik in aanraking kwam met deze stichting 

wist ik meteen dat dit een prachtig project was voor de VINCI 

Foundation NL om te ondersteunen. De mensen achter 

Werken Metzorg hebben een hart van goud en enorm veel 

doorzettingsvermogen om alles in het werk te stellen om de 

deelnemers een echte kans te geven weer onderdeel te laten 

zijn van de samenleving. Daar zet ik me graag voor in.”

Organisatie: Stichting Werken Metzorg

Sponsor: Annet Brookman

Plaats: Groningen
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Dit jaarverslag is gemaakt in opdracht van de Stichting VINCI

Foundation NL.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname,

of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming

van VINCI Foundation NL.

De gebruikte foto’s in dit jaarverslag  zijn genomen met 

inachtneming van alle plaatselijke gezondheidsvoorschriften 

die op dat moment van kracht waren.

www.vincifoundation.nl
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