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 Vrienden van
Hartekind



Hartekind
Vriend:

"Zinvol zaken doen en
maatschappelijk

verantwoord
ondernemen in één!"

Elk jaar worden er in Nederland

1.500 kinderen met een hartafwijking

geboren. 90% van deze kinderen

wordt volwassen, maar helaas sterft

10% nog altijd aan de gevolgen van

deze afwijking. Dat maakt een

hartafwijking doodsoorzaak nummer

1 bij kinderen tot 15 jaar. Stichting

Hartekind wil hier verandering in

brengen en zet zich in voor kinderen

met een hartafwijking. Wij

financieren wetenschappelijk

onderzoek en projecten met als doel

de overlevingskansen van

hartekinderen te vergroten en de

kwaliteit van leven te verbeteren.

Stichting Hartekind



Onderzoek
 

Stichting Hartekind heeft als ambitie
alleen het beste en meest impactvolle

onderzoek te financieren. Dit
realiseren wij door te werken met de

‘Landelijke Onderzoeksagenda
Hartafwijkingen Bij Kinderen’ die

nauwkeurig is opgesteld in
samenwerking met de Academische

Kinderhartcentra in Nederland. 
Jaarlijks in januari schrijven wij een

onderzoekscall uit, waarop
onderzoekers hun aanvragen kunnen

indienen. Een Ouderraad en
(internationale) Wetenschappelijke

Adviesraad bepalen vervolgens in de
loop van het jaar welke onderzoeken
voldoen aan onze criteria, voldoende

draagvlak hebben en het verschil maken
voor de hartekinderen. Deze

onderzoeken financieren wij en dat
kunnen we niet alleen! 

 
 
 

NB. Klik hier om de landelijke
onderzoeksagenda te downloaden

https://www.hartekind.nl/files/documenten/LandelijkeonderzoeksagendaHartekind.pdf


Tal van mogelijkheden

In deze brochure nemen wij u mee in
de zakelijke mogelijkheden bij

Stichting Hartekind om samen met u
onderzoek met impact mogelijk te

maken.

Arno Roest, kindercardioloog in het
LUMC en Beatrijs Bartelds,

kindercardioloog in het Erasmus UMC:
‘Kinderen met een aangeboren
hartafwijking hebben dankzij

wetenschappelijk onderzoek een veel
hogere levensverwachting dan 40 jaar

geleden. Van sommige afwijkingen is de
levensverwachting nog steeds beperkt,
de enige manier om dat te verbeteren is

onderzoek.'

Graag maken wij geheel vrijblijvend
kennis met u. Ook voor vragen en

meer informatie kunt u contact
opnemen met ons via 

085-877 22 18 of mail naar
info@hartekind.nl



Het zakelijk lidmaatschap van Stichting Hartekind biedt bedrijven
de mogelijkheid samen met nieuwe en bestaande relaties spectaculaire
avonden en sportieve evenementen te beleven met grote impact voor

kinderen met een hartafwijking. 
 

Onderscheidend
Veelal bestaan reguliere zakelijke clubs uit diverse ondernemingen,

groot en klein, waarbij bedrijven een aanbod krijgen in de vorm van een
sponsorpakket. Stichting Hartekind werkt niet met sponsorpakketten,

maar zet in op duurzame samenwerking waarbij de relatie met
ondernemers én zinvol zaken doen centraal staat.

 

Strategisch partnerschap 
Stichting Hartekind streeft naar een bestand van maximaal 50 leiders van

Nederlandse bedrijven welke zich als vriend en partner aan ons willen
verbinden. Als vriend betaalt u niet alleen een lidmaatschap fee, maar

zien wij u als strategisch partner waarmee wij samen het verschil willen
maken. 

 

Doelen
Samen onderzoek financieren en impact creëren in een omgeving waarin
u geïnspireerd raakt en zinvol zaken kunt doen. Van elkaar leren en direct

een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en
het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen. 

Dát is waar Vrienden van Hartekind voor staan!

Vrienden van Hartekind 



Inspireren en zinvol zaken doen  
 

Drie keer per jaar een bijeenkomst op locatie bij een van de leden
Als partner en leider is zinvol zaken doen belangrijk. Wij stellen u dan ook
graag in de gelegenheid uw unieke verhaal met andere partners te delen

ter inspiratie, om van te leren en mogelijke samenwerking te onderzoeken.
   

Partners zitten samen in de Vrienden van Hartekind app en ontvangen
jaarlijks het jaarverslag van Stichting Hartekind

Wij blijven graag in contact als basis voor een duurzame relatie en bieden
u de mogelijkheid elkaar te vinden indien gewenst.

 
Vrienden hebben toegang tot de netwerkkalender

Elke bijeenkomst combineren wij met een heerlijk diner en/of een
sportieve activiteit. Het bezoek aan telkens een nieuwe inspirerende

locatie maakt elke bijeenkomst bijzonder en een fantastische avond uit.

Ons aanbod 
 



Impact en samenwerking
 

Inspirerende sprekers
Stichting Hartekind neemt u mee in de actualiteiten rondom onderzoek en
de status en impact van lopende onderzoeken. Hierbij komen inspirerende

sprekers aan het woord.
   

Samen financieren we noodzakelijk onderzoek
Samen met u willen wij onze doelen voor de hartekinderen realiseren. Het

financieren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten
staat daarin centraal. Wij vragen geen minimale inbreng ten aanzien van

een onderzoek, maar wel een financiële bijdrage om met elkaar onderzoek
mogelijk te maken. Uiteraard kiest u aan welk onderzoek uw gift wordt
besteed of wellicht financieren we als partners met elkaar een specifiek

onderzoek!
      

Stichting Hartekind onderneemt samen met u acties/events op maat om
wederzijds naamsbekendheid te vergroten. 

Iedere onderneming en elk bedrijf heeft zijn eigen unieke identiteit en
propositie. Dit geldt ook voor onze vrienden. Graag creëren wij een

samenwerking die aansluit bij uw wensen en identiteit en verder gaat dan
alleen een lidmaatschap van de Vrienden van Hartekind.

 

Ons aanbod 
 



Exposure
       

Strategische partners zijn prominent zichtbaar via verschillende social
media kanalen

Successen delen wij graag. Dat betekent dat wij acties/events en
onderzoeksresultaten, welke wij samen met u realiseren, delen op onze
social media kanalen. Uiteraard is deze content tevens beschikbaar voor

uw eigen gebruik. 
 

Strategische partners zijn prominent zichtbaar op onze website
De logo’s van onze partners staan op de website van Stichting Hartekind

met een link naar uw web omgeving.
 

Als strategisch partner krijgt u twee stoelen op het Hartekind Gala
Een jaarlijks terugkerend evenement, dat plaatsvindt rond of op 14
februari. Indien gewenst zal uw bedrijfslogo op deze avond in beeld

worden gebracht.
 
 

Ons aanbod 
 



Onze voorwaarden 
 

Als vriend van Stichting Hartekind kiest u niet voor een doorsnee
lidmaatschap, maar voor een strategisch partnership, een echte

vriendschap. Hierbij staan de thema's inspireren, zinvol zaken doen,
impact creëren, samenwerking en exposure  genereren centraal. 

 
Een duurzame relatie als trouwe partner, waarmee wij samen het verschil

willen maken voor alle hartekinderen in Nederland.
 

Als vriend en partner betaald u per jaar een bedrag ad. EUR 3.000,- incl.
BTW. Daarnaast financieren wij gezamenlijk met u onderzoek (inbreng

vrije keuze). Van onze businesspartners verwachten wij dat zij het
opbouwen van een duurzame relatie en goede samenwerking net zo

waarderen als Stichting Hartekind. Om die belofte waar te maken is de
inzet en aanwezigheid bij de drie jaarlijkse bijeenkomsten niet

vrijblijvend.



Als Hartevriend en strategisch partner van Stichting Hartekind financier je niet alleen noodzakelijk wetenschappelijk
onderzoek, maar creëer je ook een samenwerking die aansluit bij uw wensen en identiteit en die verder gaat dan alleen

een lidmaatschap. Onderstaande vriend van Hartekind ging u voor!

Zij gingen u voor!

Samenwerking Stichting Hartekind 
en Zeeuw & Zeeuw

Jan Hofstede, CEO Zeeuw & Zeeuw en strategisch
partner van Stichting Hartekind: “Samen écht

impact maken voor hartekinderen en hun omgeving
en daarnaast zinvol zaken doen. Dát is waar

"Vrienden van Hartekind" voor staat en dat is
waarom wij trotse partner zijn!”



Bent u geïnspireerd door de mogelijkheden en heeft u interesse om ook

toe te treden als Vriend van Hartekind? Graag maken wij geheel

vrijblijvend kennis met u! Neem contact op met ons via 

085-877 22 18 of mail naar info@hartekind.nl

Contact


