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1. Wat vooraf ging 

De stichting Transactieland.nl is in 2014 ontstaan bij wijziging van statuten van de in 2004 opgerichte 
stichting Handelsland.nl. Statutaire doelstelling van de stichting, zoals in 2014 vastgelegd is: 

“Het bevorderen van het fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en 
– onderwijs in Nederland op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het 
leggen van waardevolle verbindingen. Dit zal een bron van innovatie en welvaart 
kunnen zijn en er daarmee toe bijdragen dat Nederland haar rol als kennisleider op dit 
gebied verder kan uitbouwen en versterken.” 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het ontwikkelen van partnerprogramma’s met één of meer wetenschappelijke instituten in 
Nederland en daarbuiten, gericht op het – over een langere periode – ondersteunen van 
onderzoek- en onderwijsprogramma’s met betrekking tot transactiemanagement in al zijn 
facetten; 

b. Het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten die leiden tot een positieve kasstroom 
zodanig dat het beoogde wetenschappelijke onderzoek over een langere termijn kan worden 
gestimuleerd en/of gefinancierd; 

c. Het ondersteunen van en/of participeren in maatschappelijke-, economische- en bestuurlijke 
verbanden die kunnen bijdragen aan de realisering van de doelstelling.   

 

In de periode 2004 tot 2014 is – in het kader van de toenmalige stichting Handelsland.nl -  gewerkt 
aan een stevige wetenschappelijke fundering van het domein waarop de stichting zich wil richten. Dit 
is uitgemond in een reeks van wetenschappelijke publicaties, o.m. verzorgd door het Research 
Institute for Trade and Transactionmanagement van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 2014 
is gewerkt aan het operationaliseren van één en ander in: 

- Een set van wetenschappelijk goed gefundeerde en in de praktijk getoetste concepten, 
methoden, aanpakken en werkvormen 

- Het ontwikkelen van concrete dienstverlening aan klanten 
- Het ontwikkelen van relevante maatschappelijke, economische en bestuurlijke verbanden, te 

weten: 
o BETERnu: gericht op het fundamenteel verbeteren van de zorg krachtens de WMO 

en Jeugdwet na de decentralisatie-operatie van 2015 
o Het Bootcamp-lab Circulaire Economie: gericht op het aanbieden van competenties 

aan management in bedrijven en instellingen die vorm moeten geven aan de 
transitie naar een circulaire economie  

 

2. Uitgevoerde activiteiten 

Vanaf begin 2019 is een managementteam van vier personen beschikbaar geweest om te komen 
tot een uitbouw van de activiteiten. Dit heeft geleid tot: 

- Een gunstige omzet-ontwikkeling  
- De start van de ontwikkeling van een bestand van geassocieerden 
- Verdere uitbouw en operationalisering van het gedachtengoed 



Op basis hiervan kon het definitieve besluit worden genomen om te komen tot splitsing van de 
activiteiten van de stichting, waarbij: 

- Commerciële dienstverlening wordt ondergebracht in een afzonderlijke BV (Waardevol 
Verbinden BV) die tegen afdracht van 10% van haar omzet het recht verkrijgt om op basis 
van het gedachtengoed van de stichting te komen tot concrete dienstverlening aan klanten 
in bedrijfsleven, de not-for-profit sector en de overheid.  

- De stichting zich als kennisinstituut voor transactie-innovatie concentreert op haar – not for 
profit – taken waar het gaat om het beheer en de doorontwikkeling van het gedachtengoed. 

Deze splitsing zal per 1 januari 2020 worden doorgevoerd. 

De concrete concept-ontwikkeling had betrekking op: 

- Generieke ketenwaarde-aanpak: De stichting beschikt over een consistent stelsel van 
methoden en technieken om voor en met klanten de waardelekken in ketens te kunnen 
detecteren en deze te kunnen vervangen door waardevolle verbindingen; 

- Deze aanpak wordt beschikbaar gesteld door training en opleiding (Masterclass), zowel als 
via directe begeleiding 

- BETERnu: is een op de generieke ketenwaarde-aanpak gebaseerd programma, dat door de 
stichting wordt aangeboden om urgente problemen in de WMO en Jeugdzorg te kunnen 
oplossen. Deze benadering wordt – in afstemming met landelijke beleidsverantwoordelijken 
- beschikbaar gesteld aan gemeenten en door deze gemeenten gecontracteerde 
zorginstellingen.  

- Bootcamplab Circulaire Economie: bedrijven en instellingen die voor de taak staan om in hun 
eigen organisatie vorm te geven aan de transitie naar een circulaire economie kunnen door 
de deelname aan dit bootcamp-lab hiervoor de juiste competenties verwerven.  

Daarnaast is een systematische groei van de dienstverlening aan klanten tot stand gekomen, die in 
de omzet-ontwikkeling wordt weerspiegeld. Voor 2019 wordt een omzet van ca. € 220.000 verwacht. 
Voor 2017 en 2018: zie jaarrekeningen.  

 
 

3. Institutionele ontwikkelingen 

In 2019 heeft het managementteam zijn definitieve vorm gekregen. Dit bestond uit: N. Boerma, Mw. 
E.E.C. Vervoort-Nijsen, R.E. Kwak en Mw. H.L. van Dalen. Dit managementteam heeft vorm gegeven 
aan de hierboven genoemde activiteiten. 

Het bestuur van de stichting werd in deze periode gevormd door N. Boerma (vz) en Mw. E.E.C. 
Vervoort-Nijsen. 

In juni 2019 heeft een personele wisseling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De heren 
Hylkema en De Boon hebben afscheid genomen van de Raad. De heer D. Scherjon heeft het 
lidmaatschap van de Raad gecontinueerd. Toegetreden tot de Raad zijn de heren E. Lücke, P. 
Mosterd en H. Kooiman. In afstemming met en met instemming van de Raad is het traject ingezet dat 
heeft geleid tot de hierboven aangeduide splitsing van activiteiten van de stichting. 

 

 



4. Perspectief 2020 en verder 

In 2020 zal de afsplitsing van de commerciële activiteiten van de stichting in Waardevol Verbinden BV 
zijn beslag krijgen. In de mate waarin de dienstverlening van de BV zich ontwikkelt zullen – door de 
afdracht van 10% - fondsen binnen de stichting beschikbaar komen voor het realiseren van de 
wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen. Voor 2020 zal het nog over beperkte 
bedragen gaan. Afhankelijk van de mate waarin deze fondsen beschikbaar komen wordt verwacht 
dat in het najaar van 2020 een congres/seminar kan worden georganiseerd waarin de stichting zich 
zelf en haar wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen kan presenteren. 

 


