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‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers
Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK
54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing,
waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



1. Inleiding

Wij waarderen het dat onze medewerkers maatschappelijk betrokken zijn en zich buiten werktijd als vrijwilliger

inzetten. PwC wil de inzet van deze medewerkers graag belonen met een financiële bijdrage. Door de partners

van PwC is daarom in 2012 de stichting What Matters 2U in het leven geroepen die twee soorten Rewards

uitreikt: de What Matters 2U action

rewards (€250) en de What Matters 2U

donations (> €1000).

In hoofdstuk 2 geven wij een toelichting

op deze verschillende Rewards.

Vervolgens kun je in hoofdstuk 3 lezen

wat de voorwaarden zijn voor jouw

aanvraag. Tot slot wordt stap voor stap

uitgelegd hoe de procedure voor jouw

aanvraag van een Reward eruit ziet.

Ben je benieuwd naar ervaringen van

jouw collega’s, dan kun je hier een video

bekijken.

Vragen over de voorwaarden en/of de

procedure? Neem dan contact op met:

Marianne van der Vaart

Afdeling Corporate Sustainability

marianne.van.der.vaart@nl.pwc.com

088 792 56 03
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https://www.youtube.com/watch?v=yp_MiFlOmDM&feature=youtu.be


2. Rewards

Hieronder geven wij een toelichting op de twee soorten Rewards. Hierbij worden enkele voorbeelden gegeven.

2.1 What Matters 2U Action Rewards

Medewerkers die zich eenmalig inzetten voor een maatschappelijke actie of evenement van een

maatschappelijke organisatie of vereniging, komen in aanmerking voor de uitreiking van een What Matters 2U

Action Reward. De stichting doneert een bedrag van € 250 aan de organisatie indien aan de voorwaarden wordt

voldaan.

Een aantal voorbeelden zijn:

Meedoen aan een sponsorloop, het verzorgen van ouderen tijdens een leuke middag in een verzorgingstehuis,

liedjes aanvragen bij een radiozender in ruil voor een donatie op Nationale Actiedag giro 555, een

benefietconcert geven, meedoen aan de ALS City Swim of spelbegeleider zijn bij een sport- en speldag voor

kinderen in een achterstandswijk.

2.2 What Matters 2U Donations

De What Matters 2U Donations worden uitgereikt aan medewerkers die zich actief inzetten voor een

maatschappelijke organisatie of vereniging. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, doneert de stichting een

bedrag van > €1000 aan de maatschappelijke organisatie of vereniging.

Een aantal voorbeelden zijn:

Voorlezen aan kinderen met een taalachterstand, het begeleiden van een wintersportvakantie voor

gehandicapten, penningmeester zijn van een stichting die zich inzet voor kwetsbare jongeren, het organiseren

van activiteiten voor vluchtelingen of het organiseren van een sportevent voor schoolkinderen op de

sportvereniging.
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3 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een What Matters 2U Action Reward of Donation dien je aan een aantal

voorwaarden te voldoen. Ten eerste dient de organisatie waarvoor jij je inzet een non profit organisatie te zijn

met een breed gedragen maatschappelijk belang. Hieronder wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld.

Vervolgens kun je, afhankelijk van de aard van jouw inzet, een What Matters 2U Action reward of Donation

aanvragen met behulp van het desbetreffende aanvraagformulier.

Daarnaast zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing.

3.1 Non profit organisatie

De WM2U-Rewards zijn bedoeld voor collega’s (tot en met director level) die zich in hun vrije tijd inzetten voor

organisaties of verenigingen die een breed gedragen maatschappelijk belang dienen. Maatschappelijke

organisaties zijn bijvoorbeeld goededoelenorganisaties, ontwikkelingshulporganisaties, culturele instellingen,

belangenorganisaties, social enterprises of ledenorganisaties. Ook verenigingen kunnen een maatschappelijk

belang dienen. Sportverenigingen of muziekverenigingen spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de

ontwikkeling van jonge mensen. De samenleving heeft baat bij sport-, spel- en muziekactiviteiten die worden

georganiseerd door verenigingen. Organisaties of verenigingen met een te specifieke doelstelling komen niet in

aanmerking. Denk hierbij aan doelstellingen die te sterk verbonden zijn met een specifieke religie, (politieke)

overtuiging of groepering, waardoor er geen sprake meer is van een breed gedragen maatschappelijk belang.

Enkele voorwaarden voor de vrijwilliger en organisatie:

● De PwC’er speelt een significante rol binnen de vereniging, zoals onderdeel zijn van een commissie of

project.

● De Reward wordt aangevraagd voor een specifiek doel met een maatschappelijk profiel. Het

maatschappelijke profiel* wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van niet-reguliere activiteiten

waarbij er een significante participatie bestaat van niet-leden

*bepaling ter discretie van het bestuur

Tot slot merken wij het volgende op:

● De organisatie of vereniging dient primair geen winstoogmerk te hebben. In het geval van social enterprises

kan er een winstoogmerk aanwezig zijn, maar de maatschappelijke doelstelling moet voorop staan.

● Voor maatschappelijke organisaties is een ANBI-status niet verplicht. Instellingen met deze status zetten

zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut (zie de website van de Belastingdienst voor een nadere

toelichting).

● Een maatschappelijke organisatie hoeft geen SBBI te zijn. SBBI staat voor sociaal belang behartigende

instelling (zie de website van de Belastingdienst voor een nadere toelichting).

● De organisatie of vereniging dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en dient al enige tijd te

bestaan.

● De organisatie dient financieel ordentelijk te zijn.

3.2 Jouw inzet

Hoe zet jij je in voor een maatschappelijke organisatie?

● What Matters 2U Action Rewards: Jij zet je eenmalig in voor een maatschappelijke organisatie of

vereniging. Dit betekent dat jij je voor één keer inzet voor een maatschappelijke actie of evenement dat door
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of voor de organisatie wordt georganiseerd. Als de aanvraag wordt ingediend in relatie tot een vereniging

dan gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

o Je hebt een structurele rol binnen de vereniging. Je bent bijvoorbeeld bestuurslid of commissielid.

o De Reward wordt aangevraagd in relatie tot een specifieke ‘maatschappelijke’ activiteit of

doelstelling van de vereniging. Hiermee wordt bedoeld dat de Reward wordt aangevraagd voor iets

dat buiten de reguliere activiteiten van de vereniging valt en dat niet alleen de leden van de

vereniging ten goede komt. Een maatschappelijke activiteit wordt daarom gedefinieerd als een

niet-reguliere activiteit waarin voor een significant deel ook niet-leden betrokken zijn.

● What Matters 2U Donations: Jij zet je actief in voor een maatschappelijke organisatie. Dit houdt in dat jij,

op het moment van de aanvraag, in totaal meer dan 20 uur per jaar vrijwilligerswerk hebt verricht (of gaat

verrichten) voor jouw maatschappelijke organisatie. Als de aanvraag wordt ingediend in relatie tot een

vereniging dan gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

o Je hebt een structurele rol binnen de vereniging. Je bent bijvoorbeeld bestuurslid of commissielid.

o De Reward wordt aangevraagd in relatie tot een specifieke ‘maatschappelijke’ activiteit of

doelstelling van de vereniging. Hiermee wordt bedoeld dat de Reward wordt aangevraagd voor iets

dat buiten de reguliere activiteiten van de vereniging valt en dat niet alleen de leden van de

vereniging ten goede komt. Een maatschappelijke activiteit wordt daarom gedefinieerd als een

niet-reguliere activiteit waarin voor een significant deel ook niet-leden betrokken zijn.

3.3 Algemene voorwaarden

Naast de voorwaarden ten aanzien van de non profit organisatie en jouw inzet, zijn er een aantal algemene

voorwaarden van toepassing op jouw aanvraag:

● Je ontvangt voor jouw inzet geen vergoeding in de vorm van geld of enig andere vorm van beloning. Wel is

het toegestaan dat jij bijvoorbeeld een kilometervergoeding of een kerstpakket ontvangt.

● Ten tijde van toekenning van de donatie ben je nog steeds in dienst bij PwC. Bij een tijdelijk contract, komt

jouw aanvraag in aanmerking als jouw contract een looptijd van minimaal zes maanden heeft.

● Als je op sabbatical of zwangerschapsverlof bent, komt jouw aanvraag in aanmerking als je voornemens

bent na de onderbreking weer te gaan werken.

● Je kan voor dezelfde activiteiten niet meerdere malen dezelfde Reward aanvragen in een kalenderjaar. Wel

kun je in opeenvolgende jaren voor dezelfde activiteiten dezelfde Reward aanvragen, indien aan de

voorwaarden wordt voldaan.

● In één kalenderjaar kan per organisatie niet meer dan € 5.000 aan Rewards worden toegekend. Dit

betekent dat maximaal 5 aanvragen voor What Matters 2U Donations van verschillende PwC’ers voor

dezelfde maatschappelijke organisatie in één jaar kunnen worden goedgekeurd (of maximaal 20 aanvragen

in het geval van What Matters 2U action Rewards).

● Jouw inzet als vrijwilliger voldoet aan de voorwaarden van de PwC Global Independence Policy. Meer

informatie hierover vind je onder ‘Personal independence’ op de Spark-pagina van NL Compliance &

Independence Office (NLCIO). Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met NLCIO via:

NLCIO@nl.pwc.com of 088 792 8769.
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4 Procedure

Hieronder is stap voor stap weergegeven hoe jouw aanvraag verloopt.

Stap 1 Jij vult het aanvraagformulier voor een Reward in.

Stap 2 Jij levert het aanvraagformulier in vóór de volgende data:

31 maart / 30 juni / 30 september / 31 december

Stap 3 CS office controleert of jouw aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden en of jouw aanvraag

volledig is.

● Zo ja, dan wordt jouw aanvraag ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de

stichting What Matters 2U. Je ontvangt hierover een e-mail.

● Zo nee, dan ontvang je een e-mail met een toelichting. Indien mogelijk, wordt je in de

gelegenheid gesteld om jouw aanvraag aan te vullen waar nodig en opnieuw in te

dienen.

Stap 4 In de eerstvolgende vergadering beoordeelt het bestuur van de stichting What Matters 2U jouw

aanvraag. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Mogelijke beslissingen:

● Toekenning.

● Voorlopige afwijzing. Jouw aanvraag voldoet nog niet aan alle voorwaarden. Je wordt in

de gelegenheid gesteld om jouw aanvraag aan te vullen waar nodig.

● Afwijzing.

Stap 5 CS office stelt jou per e-mail op de hoogte van beslissing van het bestuur. In geval van een

voorlopige afwijzing of afwijzing ontvang je een toelichting hierop.

Stap 6 Bij toekenning van een What Matters 2U Action Reward of een What Matters 2u Donation stelt

CS office jouw organisatie per brief op de hoogte van de donatie.

Stap 7 Jouw maatschappelijke organisatie ontvangt de donatie van de stichting What Matters 2U.

PwC Pagina 7 van 7


