Stichting BEDDERfoundation
Beleidsplan 2022-2025

ANDEREN HELPEN HET GOEDE TE DOEN.
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1. Doel van Stichting BEDDERfoundation
Stichting BEDDERfoundation (RSIN 8626.31.269 / KvK 82857911) is in 2021 opgericht met als doel
het helpen en laten ontwikkelen en stimuleren van concepten voor sociale-en
maatschappelijke innovatie, en beoogd daarmee maatschappelijke impact te realiseren op
terreinen als Mens, Kerk, Werk en Maatschappij. De focus ligt daarbij op gedragsontwikkeling c.q.
-verandering, waarbij de stichting zich geroepen voelt individuen en of groepen van individuen te
helpen en te ondersteunen teneinde hogere doelen te concretiseren en in de praktijk te brengen
zowel op persoonlijk gebied als op professioneel gebied.
Educatie en training (coaching, vorming en toerusting) zijn fundamentele factoren van
maatschappelijke en economische ontwikkeling. Ze verhogen de productiviteit en creativiteit van
mensen en bevorderen ondernemerschap c.q. ondernemend gedrag en technologische en
maatschappelijk vooruitgang. Bovendien spelen de factoren een zeer cruciale rol bij het veiligstellen
van economische en sociale vooruitgang en het verbeteren van de inkomensverdeling, zowel
nationaal als internationaal. Economen zijn het erover eens dat investeringen in onderwijs en
(persoonlijke) ontwikkeling of beter gezegd: menselijk kapitaal, een belangrijk element zijn in het
economische ontwikkelingsproces.
Er is sprake van een learning transfer gap van 70-90% ‘verdamping’: veel effect of impact van
training en coaching, zo blijkt uit internationaal onderzoek, blijkt slechts van korte duur te zijn en/of
vervliegt snel in de hectiek van alle dag. Zeker in de hedendaagse maatschappij die gekenmerkt
wordt door een informatie overload en grote mate van vluchtigheid.
Daardoor lekt veel sociaal en maatschappelijk kapitaal – in de vorm van inzicht, inspiratie en
‘actiebereidheid’ – weg bij grote groepen volwassenen en jongeren. Terwijl veel van dit sociale en
maatschappelijke kapitaal belangrijke bouwstenen zijn voor ontwikkeling, zowel op individueel als
collectief niveau.
In tal van omgevingen, zowel in profit als non-profit contexten, worden weliswaar steeds vaker
recente ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde en (digitale)
technologie ingezet, maar het daadwerkelijk toepassen van alle opgedane kennis blijft in verhouding
(sterk) achter. Het blijkt in heel veel gevallen moeilijk voor mensen om te komen van weten en willen
naar doen.
De volgende drivers zijn leidend bij de activiteiten van Stichting BEDDERfoundation:
1.
2.
3.
4.

Inspirerend
Innovatief
Verbindend
Impactvol

De statutaire doelstelling van Stichting BEDDERfoundation luidt:
De stichting heeft ten doel het (laten) ontwikkelen en stimuleren van concepten voor sociale-en
maatschappelijke innovatie, en beoogd daarmee maatschappelijke impact te realiseren op terreinen als:
Mens, Kerk, Werk en Maatschappij. De focus ligt daarbij op gedragsontwikkeling casu quo verandering,
waarbij de stichting zich geroepen voelt individuen en of groepen van individuen te helpen en te
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ondersteunen teneinde hogere doelen te concretiseren en in de praktijk te brengen zowel op persoonlijk
gebied als op professioneel gebied, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting BEDDERfoundation heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk.
Het is de Stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten
worden verricht om het doel van de Stichting te bevorderen. In dat geval komen de inkomsten uit
de commerciële activiteiten binnen redelijke termijn ten goede aan het doel van de stichting.
Overeenkomstig artikel 2:285 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van het doel uitgesloten het doen
van uitkeringen aan de oprichter of bestuurders van de Stichting, met uitzondering van een
eventuele vergoeding aan bestuurders voor gemaakte onkosten.

2. Aandachts- en kennisgebieden van Stichting BEDDERfoundation
De Stichting heeft specifieke aandacht voor en ontwikkelt kennis van met name, echter niet beperkt
tot, methoden en (software-)technieken t.a.v. gedragsontwikkeling c.q. -verandering. Een leidende
slogan hiervoor is Bridging the Gap and Closing the Loop.
Hiermee wordt bedoeld dat de Stichting inzet op:
a) Het verkleinen van de kloof tussen ‘weten en willen’ en het daadwerkelijk ‘doen’,
b) Alsmede de feedback loop wil sluiten tussen interventies en de waarneembare effecten en
zo gedragsontwikkeling en -ontwikkeling te kunnen (bij)sturen.
Door dit heel gericht, gepersonaliseerd en laagdrempelig te doen op individueel niveau, kan dit
cumulatief gezien bijdragen aan effecten op collectief en maatschappelijk niveau. Over de principes
van ‘N=1 en R=Groep’, is terug te lezen in o.a. het boek New Age of Innovation van Prahalad en
Krishnan (lees meer hierover op Wikipedia)
Vier belangrijke pijlers om dit te concretiseren zijn:
1. Evoke
Het ontlokken en laten uiten van verandertaal, door personen te vragen naar hun motivatie
voor een gedragsverandering.

2. Nudgen
Nudgen is het aanbrengen van factoren in iemands omgeving die bewust of onbewust tot andere,
betere beslissingen leiden. In een wereld die voortdurend verandert en nieuwe uitdagingen
presenteert, helpen nudges – aangevuld met zogenaamde boosters, korte inhoudelijke stukjes
informatie – mensen om bij hun inzicht, inspiratie en goede voornemens te blijven.
Het model van B.J. Fogg laat zien dat nudgen en boosten helpt om grote(re) doelen te vertalen in
kleine stapjes (zodat de ‘ability’ toeneemt) en succesvolle verandering minder afhankelijk wordt van
de blijvend hoge motivatie van iemand.
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3. Meten
Door heel laagdrempelig te meten wat de effecten en (subjectieve) beoordelingen en ervaringen
zijn van of met de nudges en boosters, kan data verzameld worden die de basis is voor
beoordeling, reflectie en bijsturing. Meer dan slechts data over de output van bepaalde training- en
coaching interventies, biedt de aldus verzamelde data inzicht in de outcome ervan. M.a.w. deze data
geeft beter, rijker en tijdiger bij de daadwerkelijke effecten of impact van de interventies.
4. Monitoren
Op basis van de verzamelde meta-data en meet-data kan aan individuen inzicht geboden worden
over hun persoonlijke gedragsverandering c.q. -ontwikkeling. Dit wordt in de gedragswetenschap
zelfmonitoring genoemd en kan een belangrijke impuls of stimulans zijn voor het voortzetten of
doorzetten bij een bepaalde beoogde verandering. Tegelijkertijd kan betreffende data of
informatie, al dan niet anoniem, geaggregeerd worden op groepsniveau, wat het mogelijk maakt om
bepaalde (systeem-)verandering inzichtelijk en stuurbaar te maken.
Middels het combineren van de drie pijlers wordt het mogelijk om nieuwe, innovatieve methoden en
technieken te ontwikkelen en implementeren, bijvoorbeeld voor gamification, nieuw vormen van ecoaching, social-learning, etcetera.

3. Rol van de stichting
In het kader van haar missie, vervult Stichting BEDDERfoundation de volgende rollen:
Inspirator
Bij partijen aanwakkeren en verder versterken van enthousiasme voor sociale- en maatschappelijke
vernieuwing door middel van nudgen, meten en (zelf-)monitoring en andere relevante methoden en
(digitale) technieken.
Initiatiefnemer
Nieuwe (onderzoeks-)projecten opzetten met of projecten versterken van partners wier
doelstellingen/visie complementair zijn met die van de Stichting;
Verbinder
Expertise en slagkracht bij elkaar brengen door verschillende partijen te verbinden, zowel publieke,
privaatrechtelijke als onderwijs- en ontwikkelpartners.
Facilitator
Creëren van bewustwording van de potentie van nieuwe manieren van educatie en training - met
een sterk onderbouwd verhaal - en ook het voorzien in middelen om technieken en middelen in te
zetten bij/door bepaalde mensen en partijen.

4. Hoofdactiviteiten van de stichting
Stichting BEDDERfoundation richt zich primair, maar niet uitsluitend, op de volgende drie
hoofdactiviteiten om haar doelstelling te verwezenlijken:
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Onderzoeken
We stimuleren en faciliteren onderzoek naar methoden en middelen voor gedragsontwikkeling die
beter beklijft. We voeren experimentele projecten uit en delen inzichten o.a. door het publiceren
van artikelen en het organiseren van seminars.
Samenwerken
We verbinden partijen en initiatieven, over de grenzen van levens- en maatschappelijke domeinen
heen. We zijn een katalysator in het ontwikkelen van een ecosysteem dat gericht is op het creëren
van impact op systeemniveau.
Toepassen
Op basis van het onderzoek helpen we de methoden te vertalen naar (software)technieken en
middelen die bijdragen aan het realiseren van meer impact. De technieken en middelen worden ter
beschikking gesteld aan bepaalde partijen en mensen in de hierboven genoemde vier domeinen
Mens, Kerk, Werk en Maatschappij.
Daar waar relevant en nodig kan de Stichting opdracht geven aan derden voor het opzetten c.q.
uitvoeren van (delen van) de drie genoemde activiteiten.

5. Plan 2022-2025 (op hoofdlijnen)
De Stichting beoogt de volgende activiteiten te (gaan) ontplooien voor de periode 2022-2025.
Daarbij is onderscheid gemaakt in wat op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn
voorzien is om te realiseren.
Korte termijn (2022)
•
•
•
•

Tenminste 1 nationaal en/of internationaal project starten in samenwerking met andere
organisaties - zowel publieke, privaatrechtelijke als onderwijspartners - uit Nederland en in
de landen waar de projecten worden geïnitieerd;
De aandacht voor het belang van en de potentie van (technologische) innovaties voor
educatie en training vergroten door het realiseren van tenminste één netwerkbijeenkomst;
Opzetten van een Impact-meting voor activiteiten die, vanuit het gedachtengoed van
Stichting BEDDERfoundation worden verricht;
Fondsen werven voor de activiteiten die op middellange en lange termijn moeten worden
gerealiseerd.

Middellange termijn (2023-2024)
•
•
•

Tenminste 2 nationale en/of internationale projecten per jaar realiseren in samenwerking
met andere organisaties - zowel publieke, privaatrechtelijke als onderwijspartners - uit
Nederland en uit de landen waar de projecten worden geïnitieerd;
Impact meten van activiteiten die, vanuit het gedachtengoed van Stichting
BEDDERfoundation worden verricht;
Fondsen werven voor de activiteiten die op middellange en lange termijn moeten worden
gerealiseerd.

Lange termijn (2025)
•
•
•

Een netwerk/ecosysteem creëren van partijen die samenwerken in het kader van het
gedachtegoed van de Stichting en activiteiten organiseren binnen dit netwerk (zoals
rondetafelgesprekken, jaarlijks netwerkevenement).;
Tenminste 3 internationale projecten per jaar realiseren in samenwerking met andere
organisaties - zowel publieke, privaatrechtelijke als onderwijspartners - uit Nederland en uit
de landen waar de projecten worden geïnitieerd;
Fondsen werven voor de activiteiten die op lange termijn moeten worden gerealiseerd.
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•

De kennis en visie van de Stichting delen met opleiders, trainers, coaches, auteurs etc door
het ontwikkelen en geven van o.a. (gast)colleges/lessen, digitale trainingsmodules en
innovatieve (software) technieken.

Onder andere via de website van de Stichting, www.bedderfoundation.org, wordt informatie over
de projecten gedeeld.

6. Organisatie
Het bestuur van Stichting BEDDERfoundation bestaat uit:
•
•
•

Krijn Donker (voorzitter)
Harry van der Velde (secretaris)
André de Rooij (penningmeester)

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behoudens een eventuele
vergoeding voor gemaakte onkosten.

7. Financieel
Het vermogen van Stichting BEDDERfoundation wordt onder meer gevormd door:
•
•
•

Schenkingen, giften, subsidies, sponsoring, legaten en erfstellingen, waarbij erfstellingen
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
Inkomsten uit activiteiten;
Andere wettig verkregen inkomsten en baten.

Het vermogen van Stichting BEDDERfoundation wordt door het bestuur beheerd. De voorzitter en
penningmeester doen de uitvoering daarvan en zijn gemachtigd tot de bankrekening van Stichting
BEDDERfoundation.
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