PERSBERICHT
Heerlen, 4 juni 2021
VOOR Parkstad wordt Stichting VOOR Parkstad
Vandaag was het dan zover. Ten overstaan van Notaris Fleuren (Zuyd Notarissen) uit Heerlen, die de oprichting overigens
belangeloos heeft gedaan, werd de Akte van Oprichting ondertekend en is de Stichting VOOR Parkstad een feit.
De Stichting richt zich op het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare kinderen én ouders die in een
kwetsbare en kansarme positie zitten, op talentontwikkeling en het sociaal levendiger maken van buurten en wijken in
Parkstad.
Door te verbinden met organisaties, gerelateerd aan kinderen én ouders in een dergelijke omgeving wil de Stichting de
zogenaamde generatie-armoede doorbreken.
Theo van Kessel (APG), bestuurslid en voorzitter van de Stichting: “Voor ons gaat pensioen over mensen, over leven en over
samen leven. Wij willen werken aan een toekomst waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen. Als pensioenuitvoerder
is APG altijd bezig met de lange termijn. Dan is het ook logisch om actief bij te dragen aan een toekomstige wereld waarin
het prettig leven is.
Een wereld met gelijke kansen voor iedereen, een wereld waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Daarnaast
zijn we met ons kantoor in Heerlen al ruim vijftig jaar diep geworteld in de Zuid-Limburgse samenleving. Met onze
deelname aan “VOOR Parkstad” kunnen wij onze toekomstambities en onze historische wortels prima met elkaar
verbinden. En ons samen met de andere participerende organisaties inspannen om de generatie-armoede in Parkstad te
doorbreken en alle jongeren uitzicht te bieden op een gezonde en gelukkige toekomst.”
Antony de Beijer (Obvion), bestuurslid en secretaris van de Stichting: “Ik ben heel blij met de oprichting van de Stichting.
Het hebben van een gedragen ambitie vergroot de kans op deelname van andere partijen aan projecten die de ambitie van
de Stichting ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking is dat alle deelnemers en stakeholders
dezelfde emotie delen. Ik ben trots om te ervaren hoeveel beleving en authenticiteit VOOR Parkstad met zich meebrengt.
Bedrijven die meedoen, doen mee vanuit hun hart, hoofd, handen, kennis, kunde en financiële middelen. VOOR Parkstad
past ook helemaal met het gedachtegoed van Obvion. We zien het als onze morele plicht krachten te bundelen en
zoekende samenwerking op met maatschappelijke organisaties. Dat doen we door o.a. door een MENSGERICHT-netwerk te
stimuleren door met VOOR Parkstad diverse initiatieven te ontplooien gericht op kinderen die opgroeien in een kansarme
omgeving. Samenwerken en leren is hierbij belangrijk”.
Willem van Zuijlen (Accenture), bestuurslid en penningmeester van de Stichting: “Het oprichten van de Stichting zie ik als
een verdere vervolgstap in ons VOOR Parkstad traject. Naast de prachtige bedrijven & instanties die nu al meedoen, hopen
we hiermee ook dat er nog meer bedrijven en instanties zich zullen gaan aansluiten om nog meer te kunnen gaan
realiseren.
VOOR Parkstad past ook helemaal met het gedachtegoed van Accenture. Als Accenture zijn we een wereldwijd bedrijf met
meer dan 500.000 mensen waarbij we ons gecommitteerd inzetten voor gelijkheid in onze wereld. Het creëren van kansen
op banen, diversiteit en inclusie zijn hierbij zeer belangrijke uitgangspunten.
Samen met de 150 Accenture Heerlen mensen en met alle andere mensen van de aangesloten bedrijven en instanties
willen we graag gaan bijdragen aan de doelstellingen van VOOR Parkstad!”
Tiny Beenackers (Stichting Leergeld Parkstad), bestuurslid van de Stichting: “Leergeld Parkstad ervaart als geen ander elke
dag het belang van maatschappelijk draagvlak voor het aanpakken van armoede en het bevorderen van sociale inclusie. Wij
zijn dan ook ontzettend blij met de komst van VOOR Parkstad en de inzet die vanuit diverse partijen tot nu toe al is geleverd
om het leven van kinderen aangenamer maar zeker ook kansrijker te maken voor de toekomst.
Bedrijven die participeren vanaf de start zijn:
Gemeente Heerlen, Accenture, APG, Brightlands Smart Services Campus, Heerlen mijn Stad, Medtronic, Obvion Hypotheken,
Rabobank Zuid-Limburg Oost en West, Vebego, Zuyderland, Samen VOOR Maastricht, Gemeente Kerkrade. Wil je aansluiten,
meld je dan bij jolanda.franken@obvion.nl.

Door de komst van deze Stichting pakt het bedrijfsleven zich samen om met maatschappelijke organisaties de effecten van
armoede in gezinnen, daar waar kinderen worden belemmerd in hun participatie, te verkleinen. Samen zorgen we er voor
dat kinderen kunnen MEEDOEN op school en in hun vrije tijd en geen extra achterstand oplopen door het ontbreken van
mogelijkheden thuis.”
Op 4 juni a.s. organiseert de Stichting een wandeling, waarbij de deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties
met elkaar in gesprek gaan. De opgedane inzichten zullen in de Kerngroep van VOOR Parkstad verder opgepakt worden.
Over VOOR Parkstad
VOOR Parkstad zorgt voor een duurzame balans tussen economische en sociale belangen in Parkstad. Daardoor bouwen wij
aan een hechtere en gezondere samenleving. Die balans maken we door schouder aan schouder, hand in hand, een match
te realiseren tussen sociale en economische organisaties. VOOR Parkstad bundelt krachten op het gebied van kennis,
kunde, hoofd, handen, hart en financiële middelen. Daarmee is ze een krachtige partner voor mens en maatschappij. VOOR
Parkstad verbindt, inspireert, organiseert en adviseert. Met VOOR Parkstad begint morgen écht vandaag. Met maar 1 doel:
samen de generatie-armoede voorkomen én doorbreken. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: matchen, delen,
stimuleren en ontplooien.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, VOOR Parkstad, telefoonnummer
06 13668005 of mail naar jolanda.franken@obvion.nl.
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