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Ambassadeur ild care foundation: 
zo vader zo zoon

Thomas van der Graaf aarzelde geen moment toen hij de kans 
kreeg op zijn werk met een pitch een lans te breken voor  
een goed doel. Dat zou zonder twijfel de ild care foundation 
worden. Hij heeft daar een bijzondere band mee. Bovendien 
kon hij hier een prijs mee winnen. Hij won en de stichting 
ontving van het bedrijf ‘the Hup’ maar liefst 4000 euro! 
Proficiat en natuurlijk heel erg bedankt!

DOOR: MARJON ELFFERICH 

Op dit moment (december 2020) is 
Thomas van der Graaf werkzaam bij The 
Hup. The Hup is een thuis- en uitvals-
basis voor professionals waar meerdere 

organisaties werken met allemaal een eigen vakgebied 
binnen een eigen markt. Alle bedrijfsonderdelen zijn 
ontstaan vanuit de drang naar ondernemen. Want bij The 
Hup houden ze van ondernemen en daarom stimuleren 
ze dit graag! Het is een bedrijf dat jonge professionals in 
Finance een functie aanbiedt bij grote banken en 
verzekeraars. The Hup (de ‘p’ staat voor ‘people’) zet zich 
niet alleen in voor professionals op de arbeidsmarkt, 
maar heeft ook een uitgebreid duurzaam-, of maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid. 
Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de 
aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst geba-
lanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de 
stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. 
MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij 
het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), 
ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is 

verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfs-
beslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschil-
lende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken 
personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk, 
het is een proces en geen eindbestemming. Er wordt door 
de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

The Hup stelt jaarlijks een budget ter beschikking om te 
doneren aan goede doelen waar haar werknemers achter 
staan. Om een keuze te maken welk goed doel gesteund 
mag worden, wordt er elk jaar een pitch gehouden door 
werknemers die dit zien zitten en een goed doel in het 
zonnetje willen zetten. Thomas deed in 2020 mee voor 
het ild care foundation en heeft gewonnen! Hij heeft in 
zijn pitch beschreven waarom hij het zo belangrijk vond 
om juist dit goede doel te steunen. Hij vindt dat de 
stichting oog heeft voor het individu en verhalen van 
patiënten erg persoonlijk brengt. Het is geen stichting 
die miljoenen patiënten representeert, maar juist een 
stichting die een op een met haar patiënten contact heeft. 
Je voelt je daar als patiënt gehoord. Zo vertelde hij het 
verhaal van Anton, die te horen had gekregen dat hij 
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Thomas van der Graaf (1998) heeft de middelbare schoolopleiding aan CSG Het Streek in Ede  

gedaan. Na het behalen van het diploma met focus op economie heeft hij de bacheloropleiding Econo-

mie & Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit gevolgd. Vervolgens heeft hij een half jaar aan 

Western University in Canada gestudeerd en heeft zijn masteropleiding in Corporate Finance & 

Control gehaald. Inmiddels is hij als Reporting Analist gestart bij de ING. Zijn hobby’s zijn wande-

len, Kerst, reizen en blijven leren. email: tvandergraaf@upcmail.nl

longfibrose had. Ook werd hem op dat moment verteld 
dat hij waarschijnlijk nog slechts vijf jaar te leven had. Dat 
is inmiddels 12 jaar geleden. De oorzaak van de longfibrose 
bij Anton was onbekend. Het is een aandoening die 
vooralsnog niet te genezen is. Ondanks al deze tegenslagen, 

staat hij positief in het leven, blijft optimistisch en zijn 
lijfspreuk is: ‘je bent meer dan je ziekte.’ U zult zich 
wellicht afvragen waarom dit verhaal Thomas zo raakt? 
Anton is de vader van Thomas. Bovendien is Anton am-
bassadeur van de ild care foundation.

De ild care foundation 
stimuleert zorg op maat, voorlichting en onderzoek.

Help mee, steun de ild care foundation met een donatie!
www.ildcare.nl

Je bent meer dan je ziekte: koken met de chef!

foundation
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donatie die richting de stichting komt. Ik weet zeker dat dit goed gebruikt kan worden.’ Aldus Thomas van der Graaf. 
De ild care foundation dankt Thomas voor zijn inzet en feliciteert hem met de winst van de pitch in 2020. We kunnen 
mensen zoals hij heel goed gebruiken om onze doelen te verwezenlijken.

Zie ook:
De video van de pitch: www.youtube.com/watch?v=U89oy7OdZEc 
Wat doet de ild care foundation?: www.youtube.com/watch?v=lx6DzrBU6O4
Meer weten over donatie mogelijkheden ild care foundation: 
www.ildcare.nl/index.php/sponsormogelijkheden/


