Amersfoort, 17 december 2014
--- PERSBERICHT --Matchpoint Amersfoort en Stater N.V. geven invulling aan maatschappelijke betrokkenheid
Recent hebben Stater en Matchpoint Amersfoort een samenwerkingsovereenkomst getekend
voor de komende jaren. Daarmee is Stater als marktleider hypothecaire dienstverlening, founder
geworden van Matchpoint, wat betekent dat verschillende activiteiten alleen nog worden
georganiseerd via Matchpoint bij maatschappelijke ondernemingen in Amersfoort. Mede door
deze samenwerking maakt Stater het Matchpoint mogelijk het bestaande Matchpoint-netwerk
voor maatschappelijk betrokken ondernemers verder te verduurzamen door meer en meer
bedrijven te verbinden. De verbinding wordt daarbij gelegd tussen Amersfoortse bedrijven en
regionale organisaties met een maatschappelijke droom of wens. Juist die organisaties kunnen
de hulp van enthousiaste vrijwilligers zoals van Stater, goed gebruiken.
Het verschil maken
Stater vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de samenleving. “We zijn een commercieel
bedrijf, maar wel een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Samen met
Matchpoint kunnen we het verschil maken in de regio.”, aldus Erwin Dreuning (CEO Stater). “Ik
sluit me hier geheel bij aan. Het verschil kunnen maken en van toegevoegde waarde kunnen zijn
voor de maatschappij, dat is waar Matchpoint om draait. Als je je bedenkt dat we met een kleine
organisatie ruim 35.000 uur aan vrijwillige inzet bemiddelen, dan maakt dit je trots.”, aldus Carin
Kampman (directeur Matchpoint).
Naast duurzaam ook regionaal betrokken
Dat Stater waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt uit de eerdere
inspanningen. Het Stater-pand heeft bijvoorbeeld het energielabel A. Lege inktcartridges worden
gedoneerd aan Stichting Aap, Stater sponsort al enige tijd Stichting CliniClowns en medewerkers
krijgen de mogelijkheid om (een deel van) hun kerstpakket te doneren aan Voedselbank
Amersfoort. Vanaf nu organiseert Stater personeelsuitjes en externe vergaderingen uitsluitend in
samenwerking met Matchpoint. Zij doen dit bij goede doelen, stichtingen en organisaties met een
maatschappelijk karakter. Adith van Vuuren (intermediair, Matchpoint): “Ik vind het bijzonder dat
een landelijk werkend bedrijf als Stater zich echt betrokken voelt bij de Amersfoortse
samenleving. De medewerkers gaan op pad met ouderen, klussen bij de kinderboerderij, met
kinderen uit het speciaal basisonderwijs op excursie, te veel om op te noemen. Met zoveel inzet
van medewerkers kan Stater bij veel stichtingen en goede doelen echt een bijdrage leveren”.
Over Stater
Stater is de onafhankelijke end-to-end dienstverlener voor de hypothecaire markt. Stater
ondersteunt internationaal meer dan 35 hypothecaire geldverstrekkers bij de behandeling en
securitisatie van hypotheekportefeuilles en ondersteunt daarmee ruim dertig procent van alle
hypotheken in Nederland met haar hypotheeksysteem. Haar hypothecaire dienstverlening is door
Fitch beoordeeld met de hoogste rating voor ‘primary servicing’ in Europa. De hoofdvestiging
bevindt zich in Amersfoort, waar ruim 950 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast heeft Stater
een vestiging in Brussel. Stater is 100% dochter van ABN AMRO. Meer informatie over Stater
vindt u op www.stater.nl.
Over Matchpoint
Matchpoint bestaat sinds 2001 en brengt Amersfoortse bedrijven in contact met lokale
organisaties, in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijven stellen
werknemervrijwilligers beschikbaar, kennis en kunde, middelen etc. wat stichtingen, goede
doelen, en maatschappelijke organisaties goed kunnen gebruiken. Matchpoint realiseert zo met

haar netwerk jaarlijks 150 projecten en bemiddelt daarnaast ongeveer 1000 scholieren naar hun
maatschappelijke stage.
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