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. Universiteiten
(her)ontdekken de
alumnus als gulle gever.. Zo wil de TU Delft ‘uit
nood’ €3 mln tot €5 mln
ophalen om toponder
zoekers aan te trekken.. De bedragen staan in
schril contrast met wat
Amerikaanse universi
teiten ophalen.. Dat komt deels door
een cultuurverschil,
maar ook doordat
de aanpak hier nog
onprofessioneel is.

O N D E R W I J S

Universiteit werft
Na de campagne van de Erasmus Universiteit
om €100 mln op te halen bij oud-studenten,
ontdekken ook andere universiteiten de
alumnus als wedoener. Ze kunnen nog veel
leren van het Angelsaksische model.

In het kort

M
argot vanSluismoet ‘evenop
haarwoorden letten’ als ze ant-
woordgeeft opde vraaghoehet
RotterdamseErasmusTrust-
fonds al die geldschieters vindt
die eenmiljoenwillendone-

ren.Het is eendelicaat privacyonderwerp.De
meestenkomenuit het eigennetwerk, zegt de
algemeendirecteur. ‘Maar ja’, vervolgt ze, ‘je
kunt alles tegenwoordig op internet vinden.Wij
houdenuiteraardook indegatenwat er inde
Quote 500 staat’.

De strategiewerkt.Het fonds liet ruimeen
jaar geledenweten€25mln tehebbenopge-
haaldbij rijke oud-studenten vandeErasmus
Universiteit ende teller staat nuop€30mln.De
alumni spekkendekas vanhetnieuweEndow-
ment Fundenhet geldmoet geheel tengoede
komenaanonderzoek enonderwijs. Aanambi-
tie ontbreekthet deRotterdammersniet.Door
slim tebeleggenennieuwegiftenbinnen teha-
lenmoet er in 2025€100mln inhet fonds zitten.

Innavolging vanRotterdam (her)ontdekken
ookandereuniversiteitende alumnus als geld-
schieter, een inkomstenbrondie inAmerika al
generatieslang gangbaar is. Zoheeft het Leids
Universiteits Fonds (LUF) deorganisatie om-
gegooid eneennieuwedirecteur aangenomen,
dienet als inRotterdamdeQuote 500door gaat
spitten. Tilburgheeft alumnus enNS-bestuur-
derBertGroenewegenaangetrokkenomtwee
keer zoveel giftenop tehalen,Maastricht start
een crowdfundingplatformenalumni inTwen-
te zijn een investeringsfonds gestart.

Formeel zijnhetniet deuniversiteitendie
geldophalen,maar aparte stichtingendie onaf-
hankelijk zijn vandeuniversiteit. Tochkruipen
de twee in veel gevallennaar elkaar toe. ‘Wij zijn
er immers voordeuniversiteit’, zegtDiederik
vanWassenaer, penningmeester vanhet LUF.

BROODNODIG VOOR TALENT
Dieband zal dekomende jarennoghechter
worden. ‘Dat is uit noodgeboren’, zegt Timvan
derHagen.De voorzitter vanhet college van
bestuur vandeTUDelftwil €3mln tot €5mln
aan toezeggingenper jaar ophalenmet fondsen-
werving, forsmeerdande toegezegde€1,7mln
vorig jaar.Het geld is broodnodig omtalentvolle
onderzoekersnaarDelft te halen en te zorgen
dat dat talent ookblijft, zegt hij. ‘Vroeger, in
2005, had jedaar gewoongeld voor liggen.Nu
hebbenwenul potjes, geen vrij geld.’

Universiteiten zittenklem, zo is de ervaring
vanbestuurders. Ze leiden steedsmeer studen-
tenop,maardefinanciering vanhetRijk loopt
nietmetdeze groei indepas.Wetenschappers
klagenover dewerkdruk ende tijd enmoeite die
het kost omonderzoeksgeld te vinden. Studen-
tenwillenmeerwaar voorhungeldnude stu-
diebeurs is afgeschaft.Danheeft deuniversiteit
ooknog veel oudegebouwendie aan vervan-
ging toe zijn enwaardekomende vijf jaar ruim
€3mrd voornodig is.

In tegenstelling tot sommigeuniversiteiten
inhet buitenlandkunnendeNederlandse geen
obligaties uitgevenofheel hoge collegegelden
vragen.Dat komtdoordat zebijna allemaal

publiek zijn. Zekrijgengeld vanhetRijk en vul-
lendit aanmet euro’s vanwetenschapsfinan-
ciers, bedrijven enpubliekeorganisaties diemet
deuniversiteitwillen samenwerken.De vierde
pot is fondsenwerving,waarhet geld vanalumni
onder valt.

‘Deoverheid zorgt voor goed, fatsoenlijk
onderwijs,maarniet voor excellentie’, zegt
VanSluis vanhetRotterdamseTrustfonds.Om
mee tedoenaande internationale strijd omde
bestewetenschappers en studentenhebben
universiteiten extra geldnodig, stelt VanSluis.
‘Enalumni zijnbereiddat te doneren.’

Eenbijkomend voordeel vangiften is dat uni-
versiteiten vaak zelf kunnenbeslissenhoe zehet
uitgeven.Dat is bij geld vanandere geldschie-
terswel anders.Denkaande eisendie subsidie-
verstrekkers enbedrijven stellen aanhet onder-
zoeksthemaofde samenwerkingspartners.
VanSluis: ‘Als universiteitwil je juist vrije onder-
zoeksruimte.Die kunnenalumni creëren.’

REÜNISTENCLUB
Denoodzaak is er dus, toch staat fondsenwer-
ving inNederlandnog indekinderschoenen.
Universiteiten inRotterdam,LeidenenAmster-
dam lopenquaomvang iets voorop,maarde
jaarlijks opgehaaldebedragen staan in schril
contrastmetdemiljardendieuniversiteiten in
deVerenigde Staten enhetVerenigdKoninkrijk
ophalen.

Deuniversiteit vanTilburgbijvoorbeeld is al
blij als het lukt volgend jaar €1mlnaanparticu-
liere giftenbinnen tehalen.Het universiteits-
fonds vanWageningenkreeg vorig jaar bijna
€2mlnbinnenenmikt dit jaar op ruimzeven
ton.HetUbboEmmiusFonds (UEF) inGronin-
genhaalde vorig jaar €1,7mlnopbij alumni.
Eendoel voor volgend jaar is er niet. Andere
universiteiten, zoals inNijmegenenEindhoven,
willenwelmeer geldophalenbij alumni,maar
worstelennogmetdeorganisatie. InLeiden
heeft het jarengeduurdomhet fonds ‘uit de
kleilagen’ te trekken, zegt penningmeesterVan
Wassenaer. ‘Hetwerd gerundals een reünisten-
club,maardat kannietmeermet een vermogen
van€37mln.’

Illustratief is de verhuizing vanhet LUFnaar
het bestuursgebouwvandeuniversiteit, die
veel emotie opriepbij oud-bestuursleden. Zij
vondendathet fonds tedicht opdeuniversiteit
kroop.Dat rectormagnificusCarel Stolker sinds
dit jaar inhet LUF-bestuur zit, is eenkleine
revolutie.

HayleyRoseweetwelwaaromhet verschil
in ambitiemetAngelsaksischeuniversiteiten
zogroot is. ‘Er is hier geen cultuur van terugge-
ven’, zegt ze. Rosehaaldemet collega’s bijna
£200mlnop voorBritseuniversiteiten enadvi-
seert nuals zelfstandig fondsenwerverNeder-
landseuniversiteiten. Vooral inAmerikawordt
studenten vanaf dag1gewezenophunmorele
plicht omterug te geven. ‘Het is learn, earn and
return’, zegtRose.

TochkunnenNederlandseuniversiteiten
zichniet verschuilen achter dat cultuurverschil.
‘Fondsenwerving is volledig afhankelijk van
relaties opbouwen.Dat besef is er niet’, vervolgt

“
‘Nederlandse alumni
gevengeengeld, omdathet
zenooit is gevraagd,maar
ze zijn snel enthousiast’
Michiel Muller
Voorzitter Erasmus Trustfonds
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Giften:
van kleine

donaties van €15
tot grote vanmeer

dan €1mln

Giften
in natura:

100 horloges
die het slaapritme

van vrouwen
meten

Erfenis

Rendement uit
beleggingen:

vermogensbeheer
door ABNAmro en
Wealth Management

Partners, rende-
ment in 2017:

3,39%

Het Erasmus Trustfonds toont grote ambitie.
Wat komt er binnen enwat gaat eruit?
FOTO: ISTOCK

Dit ishet laatstedeel ineenserie vandrie.

Financieringvanuniversiteiten
Leesde eerste tweedelenop fd.nl

d

fondsen bij alumni
Een donatie
van $1,8 mrd

MichaelBloomberg
stort binnenkort
$1,8mrd inde schatkist
vande JohnsHopkins
University, zijn alma
mater.De grootste gift
aan eenuniversiteit in
deVSooitmoet goede
studentenuitminder-
bedeelde gezinneneen
kans geven. Inde schat-
kist vandeuniversiteit
zit straks ruim$6mrd.
Dat is nogniets verge-
lekenmet Stanford in
Californië ($27mrd)
enkoploperHarvard in
Boston ($36mrd). Inhet
afgelopenboekjaar ont-
ving Stanford$1,13mrd
aannieuwegiften van
76.000donoren. Voor-
al privé-universiteiten
zijn rijk. Veel studenten
houdeneen sterkeband
methununiversiteit en
hebbenerbelangbij dat
diehaar goedenaam
behoudt. Teams vande
universiteitenbenade-
ren voortdurendalumni
omtedoneren endie
gevennaast geld vaak
hele gebouwen.Drie-
kwart vanhet geld gaat
naar doorde schenkers
bepaaldedoelen, ver-
spreidover 8000univer-
siteitsfondsen.DeKoch-
broers bijvoorbeeld
gevengeld aanuniversi-
teitenomzohetRepu-
blikeinse gedachtegoed
onder jongeren— ‘de
politici vanmorgen’—
te verspreiden. Amerika-
nengeven ietsmeerdan
2%vanhet bbpaangoe-
dedoelen, tegen0,85%
inNederland. Vooral
kerkenen—opafstand
—universiteiten zijn
populair.Debelastingen
zijn lager dan inEuropa,
deoverheid speelt een
minder grote rol enhet
besteedbaar inkomen is
hoger. Er zijn 585miljar-
dairs indeVS, tegen tien
inNederland.Driekwart
vandeAmerikanen is
vrijgevig en vorig jaar tel-
dedat op tot $410mrd.

KlaasBroekhuizen is
FD-correspondent
inSanFrancisco.

Rose. Ze zaghet inRotterdam,waar zehetEras-
musTrustfonds adviseerde.Nadat eenalumnus
eenpaarmiljoenhad toegezegd,wildehet fonds
meteenop zoeknaarprojecten voordat geld.
‘Ik zei: wacht even, hebben jullie al eenbedank-
mailtje gestuurd?’

VIZIER OP DE GROTEN
Nog zoiets:Nederlandseuniversiteiten zijndol
opkortetermijncampagnes, bijvoorbeeld via
crowdfunding.Daarbij leggen veel alumni een
kleinbedrag in. ‘Maarhet zijndegrotebedragen
diedewereld veranderen.Richt je eerst opde
groteredonoren, treeddaarmeenaarbuiten en
laat anderenaanhaken’, adviseertRose.

Watuniversiteiten als gulle gevers zien, ver-
schilt nogal. Zobelandt eenNijmeegse alumnus
al inde categorie ‘major donor’ als hij €500per

jaar inlegt. InLeiden is dat €2500, inRotterdam
enGroningen€5000, inMaastricht €25.000 en
bij het AmsterdamsUniversiteitsfonds zelfs
€50.000.

Dat het ErasmusTrustfonds alumnibij de
start heeft gevraagd€1mln in te leggen, is ‘heel
on-Nederlands,maardes teRotterdamser’, zegt
initiatiefnemer en voorzitterMichielMuller
lachend.Enhet is gelukt. ‘Nederlandse alumni
gevengeengeld, omdathet zenooit is gevraagd.
Maar als jemet zepraat, zijn zeheel snel en-
thousiast.Wat ookhelpt, is datmensendiebe-
reid zijn omdit soort bedragen tedoneren, am-
bitiewillen zien. €100mln isniet “easypeasy”,
maar voor €20.000komtniemandzijnbeduit.’

Universiteitenmoetenwel beter laten zien
wat er opde campusgebeurt, vindtMuller, die
zelf in 1989 afstudeerde als bedrijfseconoom.

‘Alumnidenken somsdat er iemandergens in
een stoffigkantoortje onderzoek zit te doendat
nergens toe leidt.Dat is echt veranderd.Univer-
siteitenpakkenallerlei ingewikkeldeproble-
menaan, vanobesitas tot luchtverontreiniging
inAfrikaanse steden.Datmoet je als universiteit
wel vertellen.’

Erasmus

Trustfonds

2018:
€30mln

opgehaald

Doel 2025:
€100mln

Prijzen voor
wetenschappers,

docenten en
studenten

Onderzoekers
die naar een congres
gaan of onderzoeks-
stage doen in het

buitenland

Bijzonder
hoogleraren

Studenten
met een

bestuursfunctie

Studenten-
verenigingen

Studiebeurzen
RotterdamPort

Fund voor
snelgroeiende

bedrijven

Grote
onderzoeks-

projecten, zoals
naar obesitas, snel-
groeiende bedrijven
en het volgen van
de gezondheid
van 10.000

Rotterdammers
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