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Oplossen, verbinden en vernieuwende inzichten

Wat krijg je als je succesvolle ondernemers en bestuurders  

laat nadenken over de vraagstukken van goede doelen?  

Heel veel inspiratie en nieuwe ideeën, weten we inmiddels. 

De hackathon van ons jubileumevent op 4 november was voor onze 

relaties én drie goede doelen – War Child, Free a Girl en Plastic Soup 

Foundation – een bijzondere ervaring. Geheel in de geest van onze 

oprichter Pieter van Doorne. 

Pieter wist in zijn leven mensen en organisaties sterker te maken en 

bouwde samen met hen aan verantwoorde en duurzame oplossingen. 

Dat talent zit nog altijd verankerd in het DNA van kantoor Van Doorne,  

zegt managing partner Saskia Laseur. Het is dan ook de missie 

geworden van het vorig jaar opgerichte Pieter van Doorne Fonds. 

Vanuit dit fonds ontvangen War Child, Free a Girl en Plastic Soup 

Foundation juridische ondersteuning. Daarnaast krijgen ze een 

financiële bijdrage om hun ambities waar te maken.

Tijdens ons jubileumevent was het mooi om te zien hoe die missie 

werd uitgedragen. Er werd vol energie gebrainstormd en in elke zaal 

vlogen prachtige ideeën over tafel. Voor de aanwezige goede doelen 

betekende dit inspiratie uit een nieuwe hoek, gebaseerd op kennis en 

jarenlange ervaring. In deze whitepaper lees je met welke uitkomsten 

de doelen verder gaan én wat de hackathon voor hen betekende. 

Inhoud Voorwoord 
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Via onze cliënten hebben we kennis gemaakt met de techniek van 

een hackathon. Al heel vlug kwam het idee om ons lustrum ook op 

deze wijze te vieren. 

Het mooie van een hackathon is dat iedereen in de zaal een bepaalde 

invalshoek krijgt toebedeeld. Dankzij de kracht en diversiteit aan 

persoonlijkheden in zo’n groep kom je in extreem korte tijd tot 

vernieuwende inzichten. 

Tijdens de hackathon hebben we dit proces letterlijk kunnen 

waarnemen en elkaar nog beter leren kennen. Daardoor werd de 

samenkomst aan het einde van de dag voor alle partijen heel levendig. 

Mensen hebben samen iets beleefd en spraken elkaar vervolgens 

veel makkelijker aan. Voor alle aanwezigen is het netwerk en hun 

perspectief gegroeid. Vanuit Van Doorne hadden we ons, vooral in deze 

tijd, geen mooiere jubileumviering kunnen voorstellen.

Internationaal verder bouwen

Kinderen uit de oorlog halen is stap één, maar daarmee zijn hun 

traumatische ervaringen niet vergeten. Ze worstelen met het 

vertrouwen van anderen, hebben een gebrekkige concentratie en/of 

slaapproblemen. 

War Child weet hoe je hen kunt helpen, dankzij hun jarenlange 

ervaring en onderzoek. Jaarlijks helpt de organisatie rond de 300.000 

kinderen die getroffen zijn door oorlog en geweld. 

Zingend, spelend en dansend stimuleren zij met hun programma’s 

de veerkracht, en bouwen zo samen aan een vreedzame toekomst. 

Dat is hard nodig, want bijna 200 miljoen kinderen groeien op in 

conflictgebieden. Zij leven in angst en onzekerheid. Het aantal kinderen 

dat dringend bescherming nodig heeft, is de afgelopen twintig jaar 

verdubbeld. Daarom staat groei bij de organisatie hoog op de agenda. 

In 2025 wil War Child vijf miljoen kinderen bereiken. Om dat voor 

elkaar te krijgen, moet de organisatie de komende jaren grote stappen 

zetten, ook door haar bewezen interventies open te stellen voor andere 

hulporganisaties. Maar hoe kan War Child haar merk uitbouwen als 

expert én tegelijk trouw blijven aan haar roots?

Eén van de genoemde ideeën vindt de organisatie niet minder 

dan ‘briljant’. Sinds 2019 heeft het goede doel een leerstoel aan 

de universiteit van Amsterdam. Vanaf die plek doet professor en 

Director Research & Development Mark Jordans vanuit War Child 

veldonderzoek in crisisgebieden over de hele wereld. Hij onderzoekt 

of de projecten van War Child het gewenste positieve effect hebben 

Saskia Laseur (Van Doorne) War Child 

Saskia Laseur 

(Van Doorne): 

‘We hadden ons geen 
mooier jubileum 
voor kunnen stellen’
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op kinderen en waar dat eventueel beter kan. Kun je niet op meer 

internationale universiteiten zo’n leerstoel instellen, vroeg een deelnemer 

van de hackathon zich af. Vanuit dat gegeven kan War Child de expertrol 

claimen. Een heel sterk en haalbaar idee waar de organisatie graag mee 

verder gaat. In dezelfde lijn zit het plan om een wetenschappelijk instituut 

op te richten, ‘Powered by War Child’. Het opzetten van zo’n apart label 

zal in de komende periode zeker ter tafel komen. 

Ook het beeldmerk speelt een rol bij het benaderen van bedrijven. 

Het effect van het huidige logo kan heftig bevonden worden. Het is 

herkenbaar, maar lang niet alle bedrijven willen geassocieerd worden  

met oorlog. In de landen waar War Child actief is hebben ze het woord 

‘War’ soms doorgekruist. Daarnaast hebben de medewerkers van  

War Child mooie gesprekken gehad met verschillende aanwezigen van 

de hackathon. De organisatie kijkt ernaar uit om verder te praten met 

eenieder die daarvoor open staat. Deelnemers van de hackathon vroegen 

na afloop of er een terugkomdag georganiseerd kan worden met  

War Child om samen te bespreken wat er uit de plannen is gekomen.  

Dat wordt in de komende periode opgezet. Concluderend noemt het 

goede doel de dag erg waardevol. 

Een groeiend zakelijk netwerk

Voor Free a Girl kreeg het evenement een gouden randje, toen 

Annemieke Schoonderwoerd van Mogelijk Vastgoedfinancieringen 

tijdens het optreden van De Speld de mysterieuze Gouden Tapir 

kreeg uitgereikt. 

Haar eerste goede daad na het ontvangen van die prijs? Een 

advertentiecampagne financieren voor Free a Girl. Vlak na het 

evenement voegde ze de daad bij het woord. Inmiddels is de eerste  

van vier advertenties verschenen in Het Financieele Dagblad. 

Een belangrijke stap, want hoewel Free a Girl onder het grote publiek 

bekend is, blijven ze in het bedrijfsleven vrij onzichtbaar. Dit terwijl 

hun werk grote impact heeft op de levens van vele jonge meisjes en 

vrouwen. Wereldwijd zitten er twee miljoen kinderen – vooral meisjes 

– vast in een situatie van seksuele uitbuiting. Free a Girl werkt hard om 

deze kinderen te bevrijden en hen daarna te steunen in het juridische 

proces tegen de daders. Hoe zorgt de organisatie ervoor dat dit ook 

een gewilde missie wordt voor het bedrijfsleven? Met die vraag gingen 

verschillende groepen aan de slag. 

Eén van de ideeën viel op. Het aanspreken van bedrijven om hun 

imago te versterken, door een samenwerking aan te gaan met Free 

a Girl. Zoals het ontwikkelen van een product, waar de naam van de 

organisatie aan verbonden wordt. Free a Girl zoekt iets wat goed past 

bij hun doelstellingen. Bijvoorbeeld een kledingstuk of een sieraad. 

Harde eis is dat het product op verantwoorde wijze is gemaakt. 

Free a Girl 
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Mooi vindt de organisatie de creatieve namen die in de sessies 

voorbijkwamen, zoals ‘Building a Future’ en ‘Girl in Business’. Sommige 

input zorgt direct voor interessante plannen. Zo heeft Free a Girl het 

School for Justice-programma waarvan de eerste lichting meiden 

binnenkort afstudeert. Hoe gaat die groep vrouwen straks verder? Kan 

Free a Girl ze helpen aan werkervaringsplekken? Dat is één van de 

plannen waar het goede doel graag mee aan de slag gaat, vooral ook 

door te kijken naar multinationals die actief zijn in verschillende landen. 

Zo biedt de hackathon de organisatie veel mogelijke oplossingen voor 

hun vraagstuk.  

Aan de slag met rebranden

De tsunami van plastic soep moet zo snel mogelijk stoppen.  

Dat is de grote missie van de Plastic Soup Foundation. 

Lukt dat niet, dan zadelen we de toekomstige generaties op met een 

verschrikkelijke plaag. Dus wil de organisatie de relatie tussen plastic en 

de menselijke gezondheid benadrukken. Via educatie, campagnes en 

gesprekken met de overheid en industrie. 

Maar hoe wordt één enkele Plastic Soup-beleving de start van 

alle, vroeg de Plastic Soup Foundation aan de deelnemers van de 

hackathon. Het goede doel merkt dat hun naamsbekendheid bij 

particulieren niet zo groot is. Dit terwijl hun apps Beat the Microbead 

en My Little Plastic Footprint samen meer dan 500.000 keer zijn 

gedownload. Een afgevaardigde van Management Scope doet het 

goede doel bij de hackathon meteen een prachtig aanbod; gratis 

advertentieruimte in het magazine. Plastic Soup Foundation maakt 

daar dankbaar gebruik van.  

 

Uit de groepen die hun vraagstuk verder behandelden, kwam vooral 

vaak de term ‘rebranden’. In zee gaan met een goed reclamebureau zou 

de Plastic Soup Foundation verder kunnen helpen. Om vervolgens met 

hen alle uitingen van de organisatie onder dezelfde paraplu en look-

and-feel te vatten. Op die manier is voor de gemiddelde particulier bij 

ieder initiatief duidelijk dat de Plastic Soup Foundation de afzender is. 

De organisatie is het daar zelf helemaal mee eens. Momenteel zijn ze 

met een reclamebureau bezig om dat traject in te gaan. 

Plastic Soup Foundation  
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Een andere aansprekende uitkomst is het opzetten van een keurmerk 

voor particulieren, waar meerdere groepen mee kwamen. Zo kan de 

consument in de winkel makkelijk zien welke producten microplastics 

bevatten. Dit is iets waar het goede doel al langer over nadenkt, maar 

wat complex is om uit te rollen. Zo zijn er verschillende bedrijven  

die hebben aangegeven om plasticvrij te willen produceren, maar in  

de meeste gevallen lukt dat toch niet helemaal. Produceren zonder 

plastic blijft ingewikkeld. Wel zet dit idee de Plastic Soup Foundation 

aan het denken over de zichtbaarheid van hun eigen app, waarin  

veel producten staan die op een goede manier geproduceerd worden. 

De komende periode onderzoeken ze of deze app nog meer mensen 

kan bereiken.  

Ook vindt de organisatie het een interessant idee een game te 

verzinnen om mensen in beweging te krijgen voor ons plastic 

probleem. Daarnaast zullen ze aansprekende namen zoals Plastic 

Useless, SuperTrouperGames en No Time to Waste zeker onthouden 

voor volgende acties. De Plastic Soup Foundation vond het evenement 

verrassend en is blij met alle input.  

10



De moedigste manier van dromen, is doen. Een hackathon als deze 

is daarbij een waardevolle eerste actie. Maar de échte meer-, of zeg 

maar meestwaarde, schuilt in het ‘doen’ dat daarop volgt. 

Het werkelijke knoeien en kladden. Dingen proberen, bijsturen en 

opnieuw proberen. De interactie tussen je denken en daadwerkelijke 

doen, leidt tot inzichten en doorbraken die je rationele geest op 

voorhand niet kan voorspellen. Maar dat het de moeite loont, is bij 

voorbaat zeker. 

Mijn oproep? Blijf met elkaar verbonden. Investeer zo nu en dan een 

uurtje om bij te springen, om mee te kaatsen en boetseren aan wat 

zich gaandeweg ontvouwt. Je geeft er de goede doelen, maar ook 

jezelf, een geweldig groot cadeau mee.

Karl Raats (dagvoorzitter) 

Dagvoorzitter Karl Raats: 

‘Blijf met elkaar 
verbonden’
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Tijdens het jubileumevent van Van Doorne sprak filosoof  

Lammert Kamphuis over ‘De kracht van verbinden’. Dit thema  

past bij een kantoor dat zich al 90 jaar lang steeds weer verbindt 

met de samenleving en zich tijdens het event verbond aan drie 

goede doelen.

Lammert benadrukte onder andere het belang van spelen in het 

aangaan van verbinding. De mens is immers volgens veel filosofen een 

‘homo ludens’ (spelend wezen). Dit bleek wel toen Lammert tijdens 

zijn interactieve lezing de zaal uitdaagde om te spelen met hun eigen 

oordelen en de deelnemers hun verrassende lenigheid in denken lieten 

zien. Bovendien vlogen tijdens de speelse hackathon de creatieve 

ideeën over tafel. Zoals Einstein ooit zei: ‘Creativity is intelligence having 

fun.’ Aan het eind van het event kregen de deelnemers Lammerts 

bestseller ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ mee om zich thuis 

verder te bekwamen in de speelsheid van hun denken.

Lammert Kamphuis (spreker)

Spreker Lammert Kamphuis:

‘Dat is de kracht  
van verbinding’
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Tot slot...
Zie je naar aanleiding van deze whitepaper mogelijkheden  

om een van onze goede doelen verder te helpen? 

Neem dan contact op met Sigal Wijgand (wijgand@vandoorne.com)  

of managing partner Saskia Laseur (laseur@vandoorne.com). 

Bekijk hier de video van het Pieter van Doorne Fonds  

over onze goede doelen. 

Meer weten over het Pieter van Doorne Fonds? Klik hier

Free a Girl
Evelien Hölsken

Oprichter en CEO
evelien.holsken@freeagirl.com

www.freeagirl.nl

Plastic Soup Foundation
Annemarie Nederhoed

Head of operations
annemarie@plasticsoupfoundation.org

www.plasticsoupfoundation.org

War Child
Ernst Suur

Managing Director 
ernst.suur@warchild.nl

www.warchild.nl

Direct contact met de goede doelen?

https://vimeo.com/663287578/b3160729f6
https://www.vandoorne.com/over-u-en-ons/pietervandoornefonds/

