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Voorwoord 

Burgers zijn al sinds de jaren zestig een belangrijke actor in internationale samenwerking. De 

maatschappelijke energie van die betrokken burgers was aanleiding tot de oprichting van de voorloper 

van NCDO in 1970. En die maatschappelijke energie is nog steeds een belangrijke leidraad voor ons 

werk anno 2014.  

 

Wat mij is opgevallen in het jaar dat ik nu bij NCDO werkzaam ben, is de energie van alle betrokken 

lezers, partners, burgerinitiatieven en organisaties waarmee we samenwerken. Met een groep zeer 

bevlogen professionals realiseren we hier bij NCDO publicaties, platforms, onderzoeken en trainingen.  

 

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, hebben we ons in 2013 voorbereid op de toekomst van NCDO na 

het aflopen van de huidige subsidieafspraken per 1 januari 2015. Na een fase van richten, ‘doen we de 

goede dingen?’,  komen we nu in de fase van inrichten – waarvoor we gelukkig ook afspraken hebben 

kunnen maken met onze belangrijkste huidige financier. Het verrichten is ondertussen doorgegaan, 

zoals u kunt zien aan de resultaten die we hebben geboekt in 2013.  

 

Dit jaarverslag is grotendeels tot stand gekomen in een periode waarin er nog geen helderheid was 

over een overgangsfinanciering voor kernactiviteiten voor de jaren 2015-2017. We zijn blij dat die 

afspraken er nu wel zijn en we gaan met goede moed op weg naar een financieel duurzame toekomst 

voor onze platforms en een aantal andere activiteiten.  

 

Ik wijs u er graag op dat u in ons online jaarverslag op jaarverslag.ncdo.nl/2013/ nog enkele 

aanvullingen kunt vinden op dit jaarverslag.  

 

 

prof.dr. Arie de Ruijter 

 

directeur/bestuurder NCDO ad interim  
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NCDO betrekt burgers bij internationale samenwerking. We zijn een laagdrempelig 
kennis- en adviescentrum dat weet wat er speelt in de Nederlandse samenleving op 
het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling. Samen met partners informeren en 
ondersteunen we burgers, overheid en bedrijfsleven. We zien het als onze taak burgers 
te attenderen en te motiveren om in het dagelijks leven (werk en privé) bij te dragen aan 
grensoverschrijdende uitdagingen als duurzaamheid en armoede. Hieronder leest u op 
hoofdlijnen de resultaten van 2013.

HigHligHts 2013



HigHligHts 2013

Post-2015 en Nacht van de VN
In aanloop naar het UN High Level-panel over de 
toekomstige agenda voor internationale samenwerking 
en duurzame ontwikkeling, stimuleerde NCDO een 
verbreding van het debat in Nederland. We peilden de 
meningen van Nederlanders, faciliteerden consultaties 
onder particuliere initiatieven (via MyWorld), 
jongeren (met de NJR) en de diaspora (met Afrikaanse 
diaspora-organisaties) en brachten opinies bij elkaar 
op het goed gelezen OneWorldblog ‘2015: The Future 
We Want’. Tijdens de Nacht van de VN (samen met de 
NJR) gingen 500 jongeren met elkaar en experts in 
gesprek over belangrijke VN-thema’s. Een speciale 
OneWorld Live-talkshow over de watervoetafdruk gaf 
inzicht in de hoeveelheid water die nodig is voor de 
productie van kleding en voedsel; water dat wij via deze 
producten importeren uit droge gebieden in de wereld.

Samsam
Ruim 80% van de scholen in het basisonderwijs heeft 
een abonnement op de lesmethode Samsam. Met 
tijdschrift en de website zijn Samsam en Samsam 
junior sterke educatieve platforms over mondiale 
verbondenheid en hebben samen een bereik van 
540.000 leerlingen. Rond de Internationale Dag van 
de Rechten voor het Kind bundelden Samsam en 
UNICEF de krachten door samen een nummer uit 
te brengen over het belang van schoon drinkwater. 
Hierin is voor het eerst geëxperimenteerd met een 
advertentie voor een goed doel, de ONEforONE water-
flesjes, gekoppeld aan een lesopdracht over mediawijs-
heid. Met het vinden van verdienmodellen, uitgaande 
van gedeelde verantwoordelijkheid, bereiden we ons 
voor op de toekomst. We doen het samen: sam-sam!

Damn Food Waste
Met het festival Damn Food Waste, afgelopen juni op 
het Museumplein, zette NCDO voedselverspilling als 
wereldwijd probleem op de kaart. Door het uitdelen 
van 6500 gratis lunches van voedsel dat anders zou 
zijn weggegooid, bereikten we miljoenen mensen via 
radio, social media, dagbladen en televisie (o.a. Hart 
van Nederland, NOS Journaal en speciaal ingelaste 
uitzendingen van Kassa Groen). NCDO en haar 
netwerk van jonge voedselinitiatieven, FoodGuerrilla, 
waren de initiatiefnemers van een gelegenheids-
coalitie waarin het Voedingscentrum, Wageningen 
UR, Youth Food Movement, Natuur & Milieu, Feeding 
the 5000/EU Fusions en NCDO ieder vanuit eigen 
expertise bijdroegen.

NCDO Onderzoek
“Verplichte kost voor iedereen die zich professioneel 
met duurzaamheid bezighoudt”, aldus Earth Matters  
over het NCDO-onderzoek over de invloed van inkomen 
op duurzaam gedrag van de Nederlandse bevolking. 
Hogere inkomensgroepen recyclen bijvoorbeeld meer 
dan de lagere, maar lagere inkomensgroepen gaan 
weer minder vaak met het vliegtuig op vakantie. 
Nederlanders die zich verantwoordelijk voelen voor 
het oplossen van problemen in de wereld gedragen 
zich duurzamer. In mei hield NCDO naar aanleiding 
van de tragische gebeurtenissen in de kledingfabrieken 
in Bangladesh een opiniepeiling onder Nederlanders. 
Het onderzoek maakte inzichtelijk dat driekwart van 
de Nederlandse consumenten bereid is meer te betalen 
voor eerlijke en duurzame kleding. Het onderzoek 
stimuleerde de discussie over de rol van producenten 
en consumenten rondom een eerlijke en duurzame 
productiemethode met (nieuwe) feiten en kreeg brede 
media-aandacht.
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Young professionals en sociaal ondernemers
In de zomer van 2013 verzorgde NCDO drie trainings-
programma’s: de Summer School van Ondernemen 
zonder Grenzen (waarbinnen we samenwerken met 
BID Network, Ernst&Young en MVO Nederland), de 
Partnership Academie (samenwerking met Punchy 
Pack, ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO) en 
Your Bricks (in partnerschap met ASN Bank, Timu 
Kota en Greenwish). Dit alles om ondernemende 
ideeën door te ontwikkelen tot een sterk businessplan. 
Zeventig startende ondernemers en 18 partnerschappen 
van bedrijven en ngo’s dienden een ondernemingsplan 
in. De finalisten presenteerden hun plannen op het 
gezamenlijke Make It Happen-event voor mensen uit 
bedrijfsleven, overheid en ngo’s. Jeroen Janssens won 
de publieksprijs met zijn idee om verkoolde kokosbasten 
te gebruiken als brandstof voor barbecues en Mido 
Dairy pakte de MKB-Partnership Award met het plan 
voor een zuivel fabriek in Afghanistan.

MyWorld
Het online platform MyWorld brengt ruim 2500 
particuliere initiatieven op het gebied van  
ontwikkelingssamenwerking bijeen. NCDO was met 
Partos initiatiefnemer van dit platform. Founding 
partners zijn daarnaast Wilde Ganzen, Cordaid, 
Impulsis, Oxfam/Novib en Aqua for All. Op het 
platform voorzien deelnemers elkaar van kennis die 
dagelijks groeit. Vierhonderd van hen kwamen in 
maart naar het ‘live’ event van MyWorld waar kennis-
uitwisseling en leren van elkaar centraal stond. 

Duurzaam Journaal en Open Data
Samen met De Nieuwe Pers, De Betere Wereld, 
Urgenda, 1% Club, Duurzaam Nieuws en The Optimist 
lanceerden we de app Duurzaam Journaal met 
dagelijks duurzame berichtgeving. Verder werkte 
OneWorld met verschillende initiatieven aan het 
beschikbaar maken van (Open) Data voor een breed 
publiek. De app Where does my aid go op basis van 
IATI-data is geüpdatet. En eind juni lanceerden we de 
OneWorld Data Atlas, een geavanceerde opvolger van 
de NCDO millenniumdoelenatlas. Deze nieuwe Atlas 
met een keur aan visualisaties is allereerst gevuld met 
data rond thema’s voedsel en water. Bronnen zijn de 
Wereldbank, OESO, de IATI-bestanden van donoren 
en ngo’s, maar ook individuele onderzoekers kunnen 
hun data aan de Atlas leveren.

OneWorld
Ons crossmediale platform met een oplage van 
120.000 en een online bezoekersaantal van meer dan
140.000 per maand wordt steeds meer ontdekt. Ook in 
het afgelopen jaar wisten we inzichten, kennis, nieuws 
en (carrière-)advies op de kaart te zetten. OneWorld 
bracht in het oktobernummer een door Hivos 
gesponsorde special over bloementeelt in Oost-Afrika, 
geheel op basis van redactionele onafhankelijkheid. 
Hivos riep lezers op een groter aanbod van eerlijke 
bloemen te eisen. Bijna twee-duizend OneWorld-
lezers gaven gehoor aan de oproep. De kaarten zijn op 
de Afrikadag overhandigd aan minister Ploumen. 
OneWorld was nog meer succesvol in het aanboren 
van nieuwe geldbronnen, met ondersteuning van het 
ministerie van Economische Zaken (voor website 
Feed The World) en de Bill and Melinda Gates 
Foundation (voor een project over de MDG’s).



Postbus 94020, 1090 AD  Amsterdam
tel +31 (0)20 568 87 55
info@ncdo.nl, www.ncdo.nl verbindt en versterkt - be part of it!

Explanimation Grondstoffenschaarste
Hoe kan – ook vanuit Nederland – worden bijge-
dragen aan een verstandige omgang met kritieke 
grondstoffen? Wat kunnen consumenten, bedrijven, 
internationale organisaties en overheden doen?  
In november publiceerde NCDO een kennisdossier 
over grondstoffenschaarste en lanceerde het een 
explanimation over dit onderwerp. Het animatie-
filmpje laat zien dat we steeds dieper moeten graven 
voor producten die we hier gebruiken en dat dit 
vaak gebeurt in conflictgebieden. Dit zorgt voor 
aantasting van het milieu, oneerlijke handel en 
kinderarbeid. In een maand tijd is de explanimation 
ruim 9000 keer bekeken en de komende jaren wordt 
het voor diverse doeleinden ingezet, waaronder het 
voortgezet onderwijs.

“Ik was betrokken bij het kennisdossier over  
grondstoffenschaarste. Deze dossiers van NCDO zijn
van grote meerwaarde omdat hierin een mondiaal 
thema op toegankelijke wijze en vanuit verschillende 
perspectieven belicht wordt: een goed startpunt voor 
verdere analyse en discussie”.

Prins Jaime de Bourbon de Parme,  
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sustainability Challenge en DJ100
Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van duur-
zame oplossingen voor hun business cases en steeds 
meer jonge talenten kunnen hieraan bijdragen. De 
Sustainability Challenge benut jong talent in het 
oplossen van duurzame business cases en brengt 
verschillende sectoren én generaties samen om aan 
duurzaamheidsvraagstukken te werken. In 2013 gingen 
honderd studenten met kennis van duurzaamheid 
twee maanden lang aan de slag bij vijf grote 
Nederlandse bedrijven. De Sustainability Challenge 
is een initiatief van SustainableMotion in samen-
werking met NCDO en Alliander. NCDO werkte 
daarnaast samen met de DJ100, een lijst met 100 
jonge koplopers op het gebied van duurzaamheid, 
om hen een podium te bieden en te koppelen aan 
mensen uit bedrijfsleven en politiek. Op 15 november 
publiceerden NRC en NRC Next de DJ100-lijst én 
vond de lancering en netwerkbijeenkomst plaats, 
waarbij #dj100 op 15 november trending topic was.
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1. Context, Beleid en Strategie 

1.1. De omgeving van NCDO in 2013 
 

NCDO is een kennis- en adviescentrum op het snijvlak van mondiale duurzaamheid en 

burgerbetrokkenheid. Zowel mondiaal als nationaal is ons werkveld in ontwikkeling. De vijf 

belangrijkste trends: 

 

Trend 1: De doe-democratie bruist 

 

Het bruist van de energie in Nederland: jonge (sociaal) ondernemers, innovatieve netwerken, een 

florerende deeleconomie: van onderop groeit een nieuwe, meer duurzame samenleving. Dat burgers 

eigen initiatief nemen is op het gebied van internationale samenwerking niets nieuws onder de zon. 

We kennen een rijke traditie van particuliere initiatieven, waarvoor een duurzaam financieel model 

steeds belangrijker wordt. Opvallend zijn de vele nieuwe initiatieven op het snijvlak tussen hier en 

daar; een groeiend aantal, veelal jonge, mensen die een verhaal vertellen over mondiale 

verbondenheid – vaak aan de hand van een duurzaam product. Soms vrijwilligersinitiatieven, maar 

enkele groeien ook uit tot bloeiende sociale ondernemingen. Het zijn kinderen van de 

netwerksamenleving; online en offline, sociaal én zakelijk vinden ze elkaar. Dat zie je onder andere bij 

de FoodGuerrilla’s met wie wij in juni 2013 samen met een aantal andere partners het Damn Food 

Waste evenement organiseerden. 

 

Trend 2: Mediaconsumptie verandert 

 

Met technologie en individualisering als drijvende kracht verandert het patroon van mediaconsumptie 

in rap tempo. Mensen consumeren media in toenemende mate mobiel. Met behulp van social media 

selecteren moderne nieuwsconsumenten steeds vaker met elkaar welke filmpjes te bekijken en welke 

niet. Dat een traditioneel mediakanaal dat voor je selecteert, is niet langer vanzelfsprekend.  

 

In de mediasector wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen en nieuwe verdienmodellen. We 

zien de monopolie positie van grote dagbladen en opinietijdschriften verminderen. Nieuwe spelers 

krijgen vaker erkenning. Daarbij is de grens tussen commerciële en idealistische initiatieven diffuus. 

Het gaat niet alleen om nieuwe vormen van ondernemen; financiële duurzaamheid van media en het 

belang van kwaliteitsjournalistiek zijn van groot maatschappelijk belang in een veranderende 

democratische samenleving. Hoe bewogen wij ons in deze trend? OneWorld stond tussen de ‘Grote 

Namen’ bij verschillende journalistieke prijsuitreikingen en we zochten samenwerkingsmogelijkheden 

met nieuwe journalistieke initiatieven.  

 

Trend 3: Innovatieve partnerschappen op snijvlak hulp en handel 

 

De mondiale uitdagingen van deze tijd zijn uitermate complex en kunnen al lang niet meer door één 

partij alleen worden aangepakt. Dat vraagt om samenwerken; om werken in netwerkverbanden en 

sector-overstijgend werken. Bedrijven en ngo’s weten elkaar daarin steeds beter te vinden. Zij vormen 

nieuwe, innovatieve partnerschappen. De komende jaren ligt er een grote taak in het verbinden, 

versterken en vergroten van de sociale impact van partijen die cross-sectoraal werken aan 

internationale samenwerking. Jonge mensen zijn vaak de drijvende kracht achter deze innovaties. 

Toen we in november de lancering van de Duurzame Jonge 100 ondersteunden, viel het grote aantal 

ondernemers op die lijst op. Een duurzame baan creëer je anno nu veelal zélf. Op de lijst van 100 

duurzame initiatieven vinden we ook The True Price, een initiatief voor het berekenen van de eerlijke 

prijs van producten, dat in haar beginfase door NCDO is ondersteund.  
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Trend 4: Ontwikkeling = duurzaam 

 

In 2013 zijn belangrijke stappen gezet om duurzaamheid beter in te bedden in het hart van 

internationale samenwerking. Eigenlijk weten we al sinds de commissie Brundtland hoe belangrijk 

duurzame ontwikkeling is. Met het nieuwe kader ‘post-2015’ is dat niet langer een belangrijk zijpad 

naast internationale samenwerking, maar wordt duurzaamheid tot de kern van de zaak gemaakt. 

Vanzelfsprekend daarbij is dat internationale samenwerking niet alleen gaat om problemen van 

mensen ‘daar’, maar juist om uitdagingen voor de gehele wereldbevolking, nu en straks. Dus ook voor 

onszelf en onze kinderen. Van de grote opgaven waar we voor staan, is er geen enkele die we kunnen 

oplossen zonder een wereldwijde aanpak. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Het 

vraagt om sector overstijgend denken. En het vraagt om erkenning van de rol van burgers. Als 

consumenten, als kiezers, als initiatiefnemers. Want ook burgers zijn een actor in internationale 

samenwerking.  

 

Trend 5: Burgers blijven internationale solidariteit belangrijk vinden 

 

Net als de afgelopen jaren vond ook in 2013 twee derde van de Nederlanders het, ondanks de 

economische crisis, belangrijk dat mensen in arme landen geholpen moeten worden zich te 

ontwikkelen. Daarnaast daalde in 2013 het percentage ten opzichte van 2012 van Nederlanders dat 

vóór bezuinigen is op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Een meerderheid van de 

Nederlanders vindt het een goed idee dat er na het aflopen van de millenniumdoelen in 2015, nieuwe 

internationale afspraken worden gemaakt om armoede in de wereld tegen te gaan. Veel mensen zien 

daarbij echter geen link tussen armoedevraagstukken en duurzaamheidsvraagstukken. Waar onder 

OneWorld-lezers juist de combinatie van ‘groen&lokaal’ en ‘ontwikkelingsvraagstukken’ wordt 

gewaardeerd, zien we dat dit in de breedte de Nederlandse samenleving nog niet vanzelfsprekend is. 

Daarom blijven we inzetten op het verbreden van onze doelgroepen en op samenwerking met andere 

media, zoals met het Damn Food Waste evenement.   

 

Nog geen trend, maar wel een kansrijke voorloper daarvan: We zien steeds meer voorzichtige tekenen 

van een nieuw elan voor mondiale betrokkenheid. Het chagrijn in de samenleving over globalisering en 

migratie lijkt in hevigheid af te nemen. Utopisch denken, delen in plaats van hebben, nieuw idealisme; 

in de stedelijke voorhoede zijn dat de trends. Dat is nog onder kleine groepen mensen, maar het is 

geen geïsoleerde trend meer. We zien deze nieuwe idealisten steeds vaker in mainstream 

televisieprogramma’s. Sociaal ondernemers zijn de rolmodellen van nu. Dit idealisme van nu is meer 

gefocust op de Nederlandse samenleving dan op mensen elders. Of we mondiaal verbonden zijn, is 

voor de generatie van nu geen vraag meer maar een feit. Duurzaam doen verbindt de lifestyle hier met 

mondiale duurzame ontwikkeling.  

 

1.2. Positionering 
 

NCDO positioneert zich als verbinder tussen burgers en professionele organisaties die zich 

bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheidsvraagstukken. Dat doen we al ruim 

veertig jaar. In die tijd veranderde de samenleving, veranderde de sector, en veranderde NCDO.  

Tot en met 2010 was NCDO een subsidievertrekkende organisatie, met slechts een beperkt aantal 

taken op het gebied van onderzoek, training en publiekscommunicatie. Vanaf 2011 heeft NCDO een 

nieuwe rol gekregen, die van een kennis- en adviescentrum. In 2013 was het tijd om de balans op te 

maken en onze positionering aan te scherpen. Dat heeft geleid tot een aanscherping van onze positie, 

zoals samengevat in de notitie ‘NCDO: Bruggenbouwer tussen Burger, Overheid en Bedrijfsleven’ van 

augustus 2013. Die positionering wordt op de volgende pagina’s verder toegelicht. In paragraaf 1.3 

benoemen we de strategische keuzes die we hebben gemaakt op basis van deze aangescherpte 

positionering.  
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1.2.1. NCDO als Bruggenbouwer 
 

NCDO is een kennis- en adviescentrum dat dicht bij burgers en burgerinitiatieven staat. Als 

bruggenbouwer verbinden en versterken we de relaties tussen maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven enerzijds en burgers en burgerinitiatieven anderzijds.  

 

 
 

 

1.2.2. Missie en visie 
 

De transformatie naar een doe-democratie en de vervlechting van agenda’s van ongelijkheid en 

duurzaamheid maken het in de statuten neergelegde takenpakket van NCDO relevanter en actueler 

dan ooit. De missie van NCDO blijft - in de context van de ‘zelforganiserende burger’ - onveranderd: 

als kennis- en adviescentrum levert NCDO een belangrijke bijdrage aan het inzicht in, de kennis over, 

de betrokkenheid bij internationale samenwerking en duurzame mondiale ontwikkeling, inclusief de 

rol die Nederland daarin speelt ten behoeve van de Nederlandse burger en overheid.  

 

NCDO vult deze missie in vanuit de visie dat goed geïnformeerde burgers - ieder op eigen wijze - 

belangrijke bijdragen kunnen leveren aan een duurzame wereld. Goed geïnformeerde en actieve 

burgers hebben immers zicht op de consequenties van hun handelen en op beslissingen die door 

maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid worden genomen. Het gaat hierbij om 

kwesties als toegang tot en zorg voor mondiale publieke goederen zoals bijvoorbeeld milieu, 

grondstoffen, veiligheid en voedselzekerheid.  

 

NCDO als 
bruggenbouwer 

kennisinstellingen 

bedrijfsleven  

burger 

    overheid  

maatschappelijke 
organisaties 
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NCDO ontsluit niet alleen kennis maar ontwikkelt ook methoden om kennis over te dragen en toe te 

passen, methoden die aansluiten bij behoeften van verschillende doelgroepen. We zijn daarbij steeds 

op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met en waarde toe te voegen aan inspanningen van 

anderen. Daarbij hanteren we een heel scala aan media en middelen: tijdschriften, lesmaterialen, 

websites, masterclasses, leerinterventies, online platforms, events, competities, blogs en social media 

(Facebook, Twitter).  

 

1.2.3. Opdracht en mandaat 
 

NCDO geeft vorm aan haar missie door uitvoering van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken 

gesubsidieerd programma in het kader van het overheidsbeleid voor ‘Burgerschap en 

Ontwikkelingssamenwerking’. In oktober 2013 werd duidelijk dat de minister voor Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking niet van plan was de subsidierelatie in huidige vorm voort te 

zetten. Voor een aantal onderdelen van NCDO hebben we afspraken kunnen maken over een 

overgangsregeling. Zowel met betrekking tot de onderdelen die we moeten afbouwen, als óók met 

betrekking tot die onderdelen die we kunnen voortzetten, geldt dat in 2013 nogmaals heel helder werd 

dat de huidige afhankelijkheid van BZ-subsidie een risico vormt voor de continuïteit van onze 

activiteiten.  

 

Tot en met 2014 opereert NCDO binnen het kader van de afspraken tussen NCDO en het ministerie 

van Buitenlandse Zaken, met de opdracht om: ‘Als kennis- en adviescentrum bij te dragen aan het 

vergroten van burgerschap in relatie tot internationale samenwerking’. Die opdracht strekt zich uit 

over vier domeinen: 

 

 Kennis over mondiaal burgerschap 

NCDO stimuleert professionals om kennis over mondiaal burgerschap en mondiale vraagstukken 

te gebruiken in hun werkpraktijk en die kennis met elkaar te delen. 

 

 Vermaatschappelijking van het debat over internationale samenwerking (verbreding en 

verdieping). NCDO betrekt nieuwe doelgroepen in het debat over mondiale vraagstukken 

(verbreding) en zorgt voor verdere verdieping van bestaande kennis. 

 

 Jeugd en jongeren: mondiaal burgerschap in het onderwijs en bij jeugd & jongeren 

NCDO werkt samen met scholen, jongerenorganisaties en bedrijven om te zorgen dat mondiaal 

burgerschap een vaste plaats krijgt in de schoollessen, in activiteiten voor jongeren in hun vrije tijd 

en in werkzaamheden van jonge professionals. 

 

 Interventiemethoden, effect en evaluatie 

NCDO ondersteunt professionals en actieve burgers met kennis van en trainingen in (effectiviteit 

van) interventies op het gebied van mondiaal burgerschap. 

 

Een terugblik op de prestaties van de afgelopen twee jaar leert dat NCDO deze opdracht succesvol 

uitvoert en dat het takenpakket van NCDO onverminderd belangrijk blijft. Dit impliceert echter op 

generlei wijze dat NCDO achterover kan leunen en routinematig op dezelfde voet verder kan gaan. De 

wereld verandert immers continu en NCDO zal daar rekening mee moeten houden.  
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1.3. Strategische keuzes 
 

In 2013 hebben we de in 2011 ingezette transitie naar een kennis- en adviescentrum aangescherpt. 

Vanuit een positionering dicht bij de burger zijn we ons gaan voorbereiden op een verdere 

hybridisering van de organisatie. We hebben gekozen voor een sterkere concentratie op onze 

kernactiviteiten en voor versobering en verzakelijking. Inhoudelijk zetten we de lijn door om ons te 

concentreren op die thema’s die een duidelijke relatie leggen tussen hier en daar. We focussen op 

thema’s die aansluiten bij de alledaagse leefwereld, en die vanuit een positieve insteek laten zien dat 

iedereen kan bijdragen aan een betere wereld. Hieronder lichten we deze strategische keuzes toe. 

 

1.3.1. Dicht bij de burger 
 

We zijn een netwerksamenleving geworden waarin de zelforganiserende burger een cruciale schakel is 

geworden. Er zijn, mondiaal en nationaal, grote verschuivingen gaande die een nieuwe dimensie geven 

aan de rol van de burger hier. Tegelijk zien we dat niet alle burgers automatisch aanhaken bij dit 

veranderende werkveld van internationale samenwerking. Er bestaan nog grote kennisverschillen 

tussen burgers. En met steeds meer nieuwe actoren kan het ook voor geïnteresseerden lastig zijn hun 

weg in alle beschikbare informatie te vinden. Wij zien dan ook een belangrijke taak weggelegd in het 

blijven informeren en betrekken van de burger in al zijn of haar rollen, waarbij we zowel kennis 

vertalen als overzichtelijk ‘sorteren’.  

 

Concreet betekent dit: 

 Dat we niet langer aan directe beleidsbeïnvloeding doen; 

 Dat het plan om NCDO als merk bekendheid te geven bij bredere publieksgroepen is losgelaten; 

 Dat we kiezen voor alledaagse thema’s: water, SRGR, voedsel.  

 

1.3.2. Verdere hybridisering 
 

NCDO is sinds haar oprichting een hybride organisatie geweest in de zin van een maatschappelijke 

organisatie buiten de overheid. NCDO heeft altijd zeer dicht tegen de overheid geopereerd, maar was 

er geen onderdeel van. Als verbinder tussen overheid en burgerinitiatief heeft NCDO van oudsher 

minder aandacht gehad voor de commerciële randen van het maatschappelijk middenveld. In 2013 is 

een proces in gang gezet om dit te veranderen. We gaan heel nadrukkelijk een meer zakelijk aanbod 

ontwikkelen: voor lezers, voor maatschappelijke organisaties, voor bedrijven. We onderzoeken in 

externe gesprekken waar kansen liggen en experimenteren met nieuw aanbod. Dat betekent dat we 

naast een aanbodgerichte organisatie, ook meer en meer vraaggericht gaan werken. We stimuleren 

ondernemerschap binnen NCDO en de pioniersgeest die hoort bij het ontdekken van nieuwe 

verdienmodellen.  

 

Concreet bekent dit:  

 Dat we de externe gerichtheid van de organisatie versterken; 

 Dat we voor alle producten die we continueren business modellen ontwikkelen, veelal gebaseerd 

op inkomsten van markt én overheid.   
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1.3.3. Concentratie op kernactiviteiten 
 

Meer aandacht voor de inkomstenkant, voor de vraag uit de markt en voor de financiële duurzaamheid 

van NCDO dwong ons in 2013 om ons portfolio te stroomlijnen. We identificeerden daarbij vier 

kerngebieden:  

 

1) Onderzoek 

2) Cross-sectoraal samenwerken en de multimediale platforms  

3) OneWorld 

4) Samsam 

 

Sommige activiteiten zijn per 2013 stilgezet of niet eens opgestart (bijvoorbeeld het idee van een 

Burgertop), andere activiteiten worden in de loop van 2014 afgebouwd. We blijven hierbij binnen de 

afspraken met het ministerie of stemmen nadrukkelijk af waar nodig. Concentratie op kernactiviteiten 

betekent dat we onze aandacht richten op datgene dat toekomstbestendig kan worden. Het betekent 

ook dat we onze interne organisatie vereenvoudigen.  

 

Concreet betekent dit: 

 Dat we de indeling naar strategische sectoren (zoals in jaarplan 2013/2014) loslaten; 

 Dat we duidelijk kiezen voor het primaat van programma’s ten opzichte van domeinen; 

 Dat we onze energie richten op programma’s die toekomst hebben.  

 

1.3.4. Versoberen en verzakelijken 
 

Over de gehele linie zijn kosten gereduceerd. Ook zijn we meer gaan werken met cofinanciering van 

derde partijen. Dat betekent dat we sommige activiteiten alleen nog doen als we daarvoor betaald 

worden door anderen. Daarnaast is over de gehele linie van de organisatie een versoberingsbeleid 

doorgevoerd.  

 

Concreet betekent dit: 

 Dat we hebben besloten de frequentie van de papieren OneWorld terug te brengen; 

 Dat we het aantal events hebben verminderd; 

 Dat we waar mogelijk tijdelijke dienstverbanden en externe opdrachten hebben stopgezet;  

 Dat we meer kosteneffectief zijn gaan uitvoeren: hetzelfde product voor minder geld;  

 Dat we OneWorld verdiepingsspecials en evaluatieonderzoek alleen nog in opdracht doen;  

 Dat we het partnerbeleid van OneWorld hebben geprofessionaliseerd; 

 Dat we vaker marktconforme tarieven zijn gaan vragen voor producten en diensten.  

 

1.4. Vooruitblik naar 2014 
 

In het de winter van 2013-2014 heeft de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie  

(IOB) een evaluatie naar NCDO uitgevoerd. We verwachten dat de bevindingen van deze evaluatie in 

het tweede kwartaal van 2014 worden gepubliceerd.  

 

In haar brief ‘Samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context’ van oktober 

2013 kondigde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan in het 

voorjaar van 2014 met een besluit te komen over enkele belangrijke functies van NCDO. Op basis van 

constructieve gesprekken, onder andere gebaseerd op de bevindingen van de IOB, en een brief van het 

ministerie aan NCDO verwachten wij medio 2014 een verlenging van onze subsidiebeschikking tot en 

met 2017. Dit zal gebeuren op basis van een door NCDO aan te leveren plan. De financiële kaders 

zullen aanzienlijk beperkter zijn dan die voor de periode 2011-2014.    
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De ingezette strategische richting zal met oog daarop verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Dat betekent nog meer nadruk op verdienen en versoberen. Ook betekent het een afslanking van ons 

portfolio. Dat zal voor NCDO een ingrijpende reorganisatie betekenen. We verwachten zo in 2014 een 

belangrijke basis te kunnen leggen voor een financieel gezonde en maatschappelijk onverminderd 

relevante organisatie. 

 

1.5. Thematische speerpunten 
 

Op basis van het visiestuk ‘NCDO: Bruggenbouwer tussen Burger, Overheid en Bedrijfsleven’ hebben 

we vanaf de zomer van 2013 gewerkt aan NCDO-brede thematische programma’s. Voor het najaar van 

2013 en het gehele jaar 2014 zijn de thematische speerpunten Water, SRGR en Voedsel.  

 

Overkoepelend is de post-2015 agenda leidend in ons werk. Jongeren zijn een speerpunt-doelgroep en 

Open Data is een speerpunt wat betreft innovatie en marktontwikkeling.  
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2. Resultaten programma’s NCDO  

2.1. Resultaten naar domeinen  
 

2.1.1. Algemeen 
 

Met onze producten en diensten dragen we bij aan maatschappelijke ontwikkelingen op vier 

domeinen, die specifiek staan omschreven in de opdracht die het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

NCDO heeft gegeven (zie hiervoor het subsidiebeleidskader met de titel ‘Kennis voor Burgerschap en 

Ontwikkelingssamenwerking’ van juli 2010). De eerste paragraaf van dit hoofdstuk geeft een korte 

samenvatting van de resultaten van NCDO op deze domeinen in 2013. De vervolgparagrafen 

beschrijven hoe de verschillende programma’s daaraan bijdroegen.  

 

Onderstaande tabel laat voor elk domein zien wat de beoogde resultaten zijn, en welke programma’s 

daar in 2013 aan bijdroegen. 

 

Domein Outcome Programma 

1 Kennis over mondiaal  

 burgerschap 

 

A Professionals gebruiken kennis over mondiaal 

burgerschap en kennis van interventies en 

interventiemethoden ten behoeve van de 

versterking van mondiaal burgerschap. 

Onderzoek, 

Capaciteitsversterking  

B Er is een levendige en geïnformeerde community of 

practice binnen de sector op het gebied van de 

versterking van mondiaal burgerschap 

Capaciteitsversterking 

2 Vermaatschappelijking  

 van het debat 

 

 

C Er is een levendig debat over Internationale 

Samenwerking dat gevoerd wordt op verschillende 

publieksniveaus en waarbij de deelnemers steeds 

zorgen voor verbreding.  

OneWorld 

D Deelnemers (opinieleiders) zorgen daarbij ook voor 

verdieping van het debat, zodat het debat gaat over 

relevante thema’s en gebruik maakt van 

betrouwbare bronnen. 

Onderzoek 

3 Mondiaal burgerschap 

onder jeugd en jongeren 

 

 

E Docenten en scholen geven wereldburgerschap een 

vaste plaats in hun les- en schoolplannen. 

Samsam en Onderwijs 

F Intermediaire organisaties hebben kennis over 

wereldburgerschap en geven het een plaats binnen 

hun activiteiten voor jongeren. 

OneWorld, 

Capaciteitsversterking 

4 Interventies en  

 interventiemethoden  

 gericht op mondiaal  

 burgerschap 

G We slagen er beter in om interventies gericht op 

mondiaal burgerschap te evalueren. 

Onderzoek 

H Kennis en vaardigheden op het gebied van 

evalueren en evalueerbaarheid van deze interventies 

wordt vergroot, zowel op individueel niveau als op 

dat van organisaties. 

Capaciteitsversterking  
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2.1.2 Samenvatting Resultaten per domein 
 

Domein 1: Kennis over burgerschap in relatie tot internationale vraagstukken 

 

De meeste streefwaarden zijn gehaald en (ver) overschreden. De doelgroep professionals gebruikt 

kennis over mondiaal burgerschap en mondiale vraagstukken in de praktijk en wisselt actief kennis 

onderling uit, zelfs internationaal. Ook in de media is er veel aandacht voor onderzoek op dit terrein, 

vooral waar onderzoek gecombineerd wordt met mediagenieke activiteiten. Een belangrijk 

onderscheid is wel dat er vooral aandacht is voor de thema’s en niet zozeer voor mondiaal burgerschap 

zelf. De term wordt nauwelijks gebruikt in de media.  

 

In beleidsstukken van de overheid komt NCDO-onderzoek nauwelijks voor, wel in beleidsstukken van 

de organisaties waar professionals voor werken. Vergeleken met 2012 is de mate waarin professionals 

kennis gebruiken redelijk stabiel gebleven. Onze inzet voor verbetering van disseminatie van kennis uit 

onderzoeksrapportages en het stimuleren van meer kennisuitwisseling heeft wel geleid tot een 

actievere community of practice. We zullen in 2014 nog verder inzetten op disseminatie van 

onderzoeksproducten en de toegankelijkheid daarvan verder verbeteren. 

 

Outcome Outcome indicator Behaald 2012 
Norm 
2013 

Behaald 2013 

A 
Aantal verwijzingen naar onderzoek over 
burgerschap in relatie tot mondiale 
vraagstukken in beleidsstukken. 

17 5 441 

A 
Verwijzingen naar onderzoek over 
burgerschap in relatie tot mondiale 
vraagstukken in de media. 

246 250 237 

A 
% Professionals dat aangeeft dat ze 
mondiaal burgerschap (MB) kennis 
gebruiken in hun werkpraktijk. 

92% 75% 83% 

B 
Aantal deelnemende professionals aan 
online en offline MB kennisuitwisseling. 

14 100 201 

 

 

Domein 2: Vermaatschappelijking van de dialoog over mondiale vraagstukken en versterking van 

betrokkenheid 

 

De streefwaarden gericht op het algemeen publiek blijven achter, met name waar het verbreding 

betreft. De lezingen en debatten die worden georganiseerd bereiken een publiek dat al relatief 

betrokken is. Deze bezoekers spreken vervolgens minder over wat ze aan nieuwe kennis hebben 

opgedaan met anderen dan verwacht. De mate waarin de kennis wordt vergroot van deelnemers aan 

NCDO-activiteiten en van de OneWorld lezers en bezoekers is stabiel gebleven ten opzichte van vorig 

jaar.  

 

NCDO lijkt wel een groter ‘marktaandeel’ in te nemen in de media op de thema’s die wij als relevant 

hebben aangemerkt. Vooral op specifieke onderwerpen, zoals voedselverspilling, profileert NCDO zich. 

Nu NCDO keuzes heeft gemaakt voor meer focus met betrekking tot thema’s, programma’s en 

doelgroepen, kunnen we doelgroepen ook specifieker benaderen en bedienen.  

  

                                                             
1 In 2012 betrof dit verwijzingen naar onderzoek dat ging over mondiaal burgerschap. Het is later verbreed naar 
mondiale vraagstukken. 
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Outcome Outcome indicator 
Behaald 

2012 
Norm 
2013 

Behaald 
2013 

C 
% NL dat over internationale 
samenwerking/duurzame ontwikkeling 
(IS/DO) spreekt met anderen 

65% 70% 32%2 

C 
% Toename van bijdragen aan relevante 
thema's in debat. 

-20% +20% +25%3 

D 
% Nederlanders wiens kennis wordt 
vergroot over IS/DO door deelname aan 
activiteiten.  

62% 70% 66% 

D 
% Nederlanders wiens kennis wordt 
vergroot over IS/DO door informatie in 
media. 

57% 65% 65% 

 

Domein 3: Mondiaal burgerschap onder jeugd en jongeren 

 

Er is nog te weinig informatie beschikbaar om uitspraken te kunnen doen over het effect van ons werk 

als het gaat om de verankering van mondiaal burgerschap in het onderwijs. Wel blijkt dat Samsam veel 

gebruikt wordt in het basisonderwijs. Dit gebruik is ook toegenomen vergeleken met 2011. Ook op 

lerarenopleidingen wordt relatief veel aandacht besteed aan mondiaal burgerschap en mondiale 

vraagstukken in vergelijking met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.  

 

In de loop van 2014 staat een vervolgonderzoek gepland onder een representatieve groep leraren in 

Nederland met betrekking tot de verankering van mondiaal burgerschap in het onderwijs. Het is dan 

ook interessant om te zien of er verschillen zijn tussen leraren die recent of langer geleden hun 

opleiding hebben afgerond. 

 

Outcome Outcome indicator Behaald 2012 
Norm 
2013 

Behaald 2013 

E 

% leraren dat structureel aandacht 
besteedt aan MB in reguliere lessen, 
onderscheiden naar basisonderwijs (BO) 
en voortgezet onderwijs (VO) 

BO 43% 
VO 58% 

BO 50% 
 VO 60% 

BO 85%4 

E 
% lestijd dat leraren besteden aan MB 
(van de leraren die structureel aandacht 
besteden aan MB in reguliere lessen) 

BO 12% 
VO 31% 

BO 15% 
VO 35% 

Geen 
informatie 

F 

% Vertegenwoordigers van intermediaire 
organisaties gericht op jongeren dat 
aangeeft dat MB kennis gebruikt wordt in 
de werkpraktijk.  

NA 60% 97%5 

F 

% Intermediaire organisaties gericht op 
jongeren dat MB aanbod heeft aangepast 
n.a.v. een interventie: kennis, training, 
advies  

30% 40% 
Geen 

informatie6 

F 
% kinderen en jongeren dat zich 
wereldburger voelt op basis de stelling 'Ik 
ben een wereldburger'  

45% 60% 
 

40% (jongeren) 

 

                                                             
2 Afwijking komt deels door andere manier van vraagstelling in de surveys onder publieksgroepen. 
3 T/m augustus 2013, daarna vervallen als indicator. 
4 DUO Onderwijsonderzoek 2013: 85% van de abonnee / leerkrachten zegt Samsam het afgelopen jaar te hebben 
gebruikt in de les (N=1095). Geen informatie voor voortgezet onderwijs 
5 Dit is geen representatief percentage i.v.m. de lage N. 
6 De indicator is in de loop van 2013 vervallen met oog op aankomende veranderingen in 2014 
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Domein 4: Interventies en interventiemethoden gericht op mondiaal burgerschap 

 

Op het gebied ‘interventies op mondiaal burgerschap en de effectiviteit daarvan’ zijn de resultaten over 

het algemeen overeenkomstig de verwachting en verbeterd ten opzichte van 2012. Zo is het percentage 

deelnemers van activiteiten dat aangeeft dat monitoring en evaluatie invloed heeft op de opzet van hun 

activiteiten aanzienlijk gegroeid vergeleken met vorig jaar. Deelnemers van activiteiten op dit gebied 

gebruiken de kennis die ze krijgen met name om hun evaluatieaanpak te verbeteren. Ook wisselen 

deelnemers van NCDO-activiteiten onderling veel informatie uit over interventies rondom mondiaal 

burgerschap en het bepalen van het effect daarvan.  

 

Wat betreft kennisuitwisseling in netwerken over interventies op het gebied van mondiaal burgerschap 

doet MyWorld het goed (een hoog en groeiend aantal leden), maar de groep echt actieve leden is 

beperkt. In 2014 wil NCDO steviger inzetten op haar rol als makelaar in netwerken rondom mondiale 

vraagstukken, specifiek rondom de speerpunten water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve 

rechten. 

 

Outcome Outcome indicator 
Behaald 

2012 
Norm 2013 

Behaald 
2013 

G 

% deelnemers dat aangeeft dat de 
uitkomsten van eigen monitoring en 
evaluatie veel invloed heeft op de opzet en 
uitvoering van hun activiteiten 

 
 

27% 35% 36% 

G 
% deelnemers dat aangeeft kennis over 
monitoring en evaluatie te gebruiken in de 
werkpraktijk 

 
78% 85% 73% 

H 

% professionals dat aangeeft dat kennis over 
uitkomsten van monitoring en evaluatie van 
andere organisaties veel invloed heeft op de 
opzet en uitvoering van hun activiteiten 

 
 

5% 15% 18% 

H 
Aantal deelnemers aan online en offline 
kennisuitwisseling over MB interventies 

 
436 250 395 

 

Verantwoording 

De resultaten van 2013 komen tot stand op basis van kwantitatief onderzoek (zoals bijvoorbeeld via 

websurveys) onder publieksgroepen van NCDO en in mindere mate van kwalitatieve onderzoeken. 

Verificatie (analyse) vindt plaats via triangulatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevensbronnen. 

We aggregeren in een aantal gevallen resultaten van diverse activiteiten (de antwoorden op dezelfde 

vraag die publieksgroepen van die verschillende activiteiten is voorgelegd) om tot een gewogen 

gemiddelde voor een bepaalde outcome-indicator te komen.  
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2.2. Programma Onderzoek 
 

2.2.1. Rol en strategische keuzes 
 

Ondanks kritiek op ontwikkelingssamenwerking in het publieke debat blijft een zeer grote groep 

Nederlanders van maar liefst 66 procent het onverminderd belangrijk vinden dat mensen in arme 

landen worden geholpen zich te ontwikkelen. De Nederlandse consument is bereid om gemiddeld 4,50 

euro meer te betalen voor een spijkerbroek van 50 euro in ruil voor de garantie dat deze gemaakt 

wordt in een veilige werkomgeving in bijvoorbeeld Bangladesh. En de Nederlander kocht ook in 2012 

weer meer Fair Trade producten dan in het jaar ervoor.  

 

In 2013 publiceerden we veel in het oog springend onderzoek. Daarnaast droeg het onderzoek van 

NCDO bij aan publieke discussies gebaseerd op feiten. Bijvoorbeeld met een hip animatiefilmpje over 

het gebruik van conflictgrondstoffen in mobiele telefoons. Het onderzoek van NCDO brengt 

Nederlandse trends in kaart en haakt daarbij voortdurend aan op actuele ontwikkelingen. En we zijn 

voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de Nederlandse discussie over internationale thema’s 

te voorzien van feiten die door onze onderzoekers bij elkaar worden gebracht en op een toegankelijke 

manier worden gepresenteerd. 

 

2.2.2. De omgeving van programma onderzoek in 2013 
 

In het werkveld was op het gebied van onderzoek relatief veel aandacht voor de Post MDG-agenda en 

prioriteiten van de minister als Voedsel en Water. Dit werd niet alleen zichtbaar in de publicaties van 

NCDO, maar ook in de discussies die door bijvoorbeeld The Broker en SID Nederland werden 

georganiseerd. Er was in het onderzoeksveld relatief weinig aandacht voor de wisselwerking tussen 

Hulp en Handel, zeker gezien het feit dat ook dit een prioriteit van de Minister betreft en gezien de 

dramatische gebeurtenissen in de kledingindustrie Bangladesh april 2013. Wel aandacht voor 

aanpalende thema’s als inclusieve groei, de rol van vakbonden en het belang van werkgelegenheid. 

 

Het onderzoek van NCDO voedde professionals en media met helder toegelichte opiniepeilingen, 

trendonderzoek en toegankelijke, goed onderbouwde publicaties over mondiale issues. Dat het 

onderzoek van NCDO in 2013 bijna 14.000 keer door externe relaties is gebruikt en dat een 

mediabereik is gerealiseerd van bijna 2 miljoen lezers, kijkers en luisteraars geeft aan dat ons 

onderzoek in een behoefte voorziet en bijdraagt aan een evidence based debat. 

 

Het programma onderzoek heeft in 2013 geïnvesteerd in zowel een betere aansluiting van haar 

onderzoeksagenda op de in- en externe behoefte, als in een betere verspreiding van het onderzoek en 

in het verder verkennen van verdienmogelijkheden. In toenemende mate mondt onderzoek niet 

(alleen) uit in een rapport of kennisdossier, maar leidt het tot een nieuwsartikel, blog, interview, 

factsheet of zoals eind 2013 in een explanimation (informatief animatiefilmpje) van OneWorld over 

grondstoffen. De samenwerking met OneWorld is in 2013 verder uitgebouwd en zal in 2014 verder 

worden verdiept in verschillende samenwerkingstrajecten van redacteuren en onderzoekers. De 

investeringen in een betere verspreiding van het onderzoek hebben onder meer geleid tot nieuwe 

manieren van verspreiding van bijvoorbeeld de Globaliseringsreeks, het beter inventariseren van de 

gebruikers van ons onderzoek (opdat we deze gebruikers beter leren kennen) en tot het ook via 

commerciële kanalen (zoals Bol.com) aanbieden van onze publicaties. Voor wat betreft het realiseren 

van nieuwe verdienmogelijkheden hebben we ook in 2013 onderzoek in opdracht kunnen doen en is er 

meermalen ingeschreven op projecten die mogelijk door de EU gefinancierd gaan worden. De 

resultaten van deze innovaties op het gebied van verspreiding en verdienen zullen zich in 2014 laten 

zien. 

 



 
 

 

25 / 42 
 

 

Naast ons partner- en mede eigenaarschap met Worldconnectors, SID en Socires heeft NCDO vanuit 

het onderzoeksprogramma veel samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (met name 

DSO en DME) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zoals met betrekking tot de nota over de 

Doe Democratie).  Op uiteenlopende wijzen wordt ook samengewerkt met de universiteiten van 

Nijmegen (CIDIN), Leuven (HIVA) en de Vrije Universiteit (Geven in Nederland). Binnen Europa 

werken onderzoekers van NCDO veel samen met partners uit het GENE-netwerk en het EADI-

netwerk. 

 

Daarnaast heeft het programma onderzoek in 2013 een begeleidingscommissie in het leven geroepen. 

Het voorzitterschap wordt bekleed door prof. dr. B. de Gaay Fortman (Universiteit Utrecht). De 

overige leden zijn mw. prof. dr. J. Gupta (Universiteit Amsterdam), dr. K. Biekart (Institute of Social 

Studies) en prof. dr. ir. A.E.J. Wals (Wageningen University).  

 

2.2.3. Resultaten op outcome niveau 
 

De onderzoeksactiviteiten van NCDO dragen bij aan verschillende outcomes. Het opinie- en 

trendonderzoek draagt bij aan Outcome A (onderzoek van NCDO wordt gebruikt door professi0nals en 

in de media). Het evaluatieonderzoek draagt bij aan Outcome A en G (kennis van NCDO over 

Planning, Monitoring en Evaluatie wordt gebruikt door professionals in het veld). Het onderzoek naar 

mondiale issues en het ontsluiten van kennis dragen bij aan Outcome D (het vergroten van kennis van 

Nederlanders over IS/OS). Met name ten aanzien van Outcome G en D geldt dat de behaalde 

resultaten in belangrijke mate medeafhankelijk zijn van andere NCDO-activiteiten, zoals 

capaciteitsversterking (Outcome G) en OneWorld, events en netwerken die NCDO faciliteert (Outcome 

D). 

 

Er wordt niet alleen goed verwezen naar onderzoek van NCDO in beleidsstukken en de media, maar 

het wordt ook goed gebruikt. Van de professionals uit het netwerk van NCDO geeft 83% aan dat ze de 

toegereikte kennis over Mondiaal Burgerschap gebruiken in hun werkpraktijk. Voor de lezers van de 

nieuwsbrief van het programma onderzoek ligt dit percentage nog hoger (93%). Dit is meer dan was 

beoogd. Ook van de specifieke PME-kennis geven pr0fessionals aan dat zij deze gebruiken (73 %), al is 

dit lager dan beoogd. Het percentage Nederlanders dat aangeeft dat hun kennis over Internationale 

samenwerking/duurzame ontwikkeling is vergroot, correspondeert met de verwachting en vertoont 

een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar.  

 

2.2.4. Best practices en lessons learned 
 

Samenwerken loont. Door samen te werken met externe partners wordt het bereik groter, vaak tegen 

aanzienlijk lagere kosten. Een belangrijke les is dat we nog meer kunnen investeren in communicatie 

en het actief en veelzijdig onder de aandacht brengen van de kennis die is vergaard in bijvoorbeeld de 

kennisdossiers. Zo heeft de communicatieve vertaling van kennis uit het dossier Grondstoffen naar een 

laagdrempelig animatiefilmpje, dat op positieve wijze een serieuze boodschap brengt, een geheel 

nieuwe doelgroep bereikt. Het filmpje is via social media breed uitgewisseld, wat in die mate niet 

eerder is gelukt met NCDO-onderzoek. 

 

Met name eind 2013 werden voorbereidingen getroffen om de merkstrategie van NCDO anders in te 

richten. Onder welk merk NCDO onderzoek uitgebracht moet worden is een belangrijk besluit in het 

kader van die strategie, waarbij verdergaan onder een titel die expliciet verwijst naar OneWorld zeker 

een optie is. 
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2.2.5. Prognose en aanpassingen voor 2014 
 

Het trend- en opinieonderzoek zal in 2014 grotendeels worden gecontinueerd. Evaluatieonderzoek zal 

in toenemende mate alleen nog worden uitgevoerd indien dit extern gefinancierd wordt. Voor wat 

betreft het onderzoek naar Mondiale Issues zal de focus meer worden gelegd op het ‘hertalen’ van 

inmiddels opgebouwde kennis. Dit betekent dat de Globaliseringsreeks tot een afronding komt en dat 

er meer aandacht komt voor kortere, veelzijdige producten, op maat gemaakt voor externe 

opdrachtgevers of events.  

 

In 2014 starten we op OneWorld.nl met een ‘onderzoekskanaal’. Dit biedt een goede kans om het 

onderzoek van NCDO breder onder de aandacht te brengen. 
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2.3. Programma Samsam en Onderwijs 
 

2.3.1. Rol en strategische keuzes  
 

De verankering van de mondiale dimensie van actief burgerschap in de Nederlandse samenleving 

wordt bij uitstek gewaarborgd aan de basis: het onderwijs. Samsam vervult die rol al bijna veertig jaar. 

Bijna 85% van de scholen maakt actief gebruik van Samsam in hun lessen (wereld)burgerschap en het 

domein ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Ook bij levensbeschouwing speelt Samsam vaak een rol. 

Daarom is Samsam de belangrijkste drager van het beleid van NCDO binnen domein 3. Het bereik is 

onverminderd groot: 550.000 leerlingen lezen de zeven respectievelijk twee nummers die wij elk jaar 

uitgeven, en de waardering bij leerkrachten én leerlingen komt gemiddeld uit boven de 8. 

 

De strategie voor de komende jaren is erop gericht om te focussen op het intensiveren van het gebruik 

van Samsam, eerder dan op verhogen van bereik. Om dit te bereiken hebben we een trainingsaanbod 

ontwikkeld onder de noemer ‘haal meer uit Samsam’. Dit zijn praktische workshops die 

docenten(teams), directies en pabo-studenten impliciet leert hoe zij wereldburgerschap in het 

curriculum kunnen verankeren. Daarnaast hebben we er in 2013 voor gekozen om vanaf 2014 de 

reguliere Samsam voor groep 7-8 in frequentie terug te brengen naar vijf en de Junior te verhogen 

naar vijf keer per schooljaar, waarbij we de doelgroep van de junior aanpassen naar groep 5-6. De 

thema’s worden hetzelfde, zodat de leerkrachten Samsam schoolbreed kunnen inzetten. Halverwege 

2013 is gestart met het ontwerp en de bouw van een multimediaal platform voor digiborden, 

computers en met name tablets, en een restyling van de vormgeving van de tijdschriften. Dit zorgt er 

mede voor dat Samsam klaar is voor de toekomst.  

 

2.3.2. De omgeving van Samsam en Onderwijs in 2013 
 

Samsam heeft in 2013 meer dan gemiddelde aandacht aan de markt besteed. Het uitgebreide 

gebruikersonderzoek onder een representatief aantal leerkrachten en een groot aantal leerlingen, 

richtte zich op de behoefte van leerkrachten, het gebruik, de waardering en de inhoudelijke 

verbeterpunten van het portfolio van Samsam. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw 

multimediaal platform en een restyling van de tijdschriften dat bij het begin van het nieuwe schooljaar 

in 2014 zal worden geïntroduceerd. Maar ook in de ontwikkeling van een professionaliseringsaanbod 

voor leerkrachten en directeuren; een van de speerpunten in het onderwijs.  

 

Daarnaast hebben we de omgeving van mogelijke inhoudelijke en gelijkgestemde partners in kaart 

gebracht. Uit dit nieuwe relatienetwerk zal in de komende jaren een aantal samenwerkingen 

voortkomen die niet alleen inhoudelijk maar ook financieel interessant zullen zijn. In 2013 heeft het al 

geleid tot de genoemde samenwerking met UNICEF en ONEforONE waterflesjes. In 2014 zijn onder 

andere Kinderpostzegels, het COA, Plastic Soup Foundation en Wijzer in geldzaken serieuze opties en 

heeft UNICEF al toegezegd. Tot slot hebben we de ‘hardere’ kant van de omgeving onderzocht: hoe groot 

is de markt van Samsam in geld uitgedrukt? Hoe groot is de evt. betaalbereidheid van onze klanten? 

Welke grote spelers zouden al dan niet uit pr-overwegingen, MVO-beleid of anderszins, bereid zijn om 

financiële en/of inhoudelijke bijdragen te leveren aan (het voortbestaan van) Samsam? Al deze 

uitkomsten en analyses komen in een business case Samsam 2014-2018.  

 

2.3.3. Resultaten op outcome niveau 
 

Samsam is een methode voor wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling en kinderrechteneducatie 

voor het basisonderwijs. Het doel van Samsam is te laten zien en ervaren hoe kinderen samen leven, 

delen, leren en verantwoordelijk zijn voor de wereld, dichtbij en ver weg. Samsam draagt bij aan 

domein 3 Mondiaal Burgerschap onder jeugd en jongeren, outcome E: docenten en scholen geven 

wereldburgerschap een vaste plaats in les en schoolplannen. Ook met het overig onderwijsprogramma 
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faciliteren we docenten bij het verankeren van wereldburgerschap in hun lesprogramma. De doelgroep 

bestaat in de eerste plaats uit docenten en leerkrachten uit het formele onderwijs (primair en 

voortgezet), coördinatoren internationalisering, docenten en leerkrachten (in opleiding) en 

schoolleiders. Zodat zij beter in staat zijn wereldburgerschap te integreren in hun onderwijs en worden 

ondersteund bij het invulling geven aan wereldburgerschap binnen hun lessen en schoolplannen. 

 

2.3.4. Best practices en lessons learned 
 

Voor het eerst hebben we een nummer gemaakt in samenwerking met een andere partner, in dit geval 

Unicef. Het nummer Schoon (drink)water in Nepal moest aansluiten bij de Unicef Spreekbeurtenactie 

die jaarlijks plaatsvindt rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het nummer, dat 

geheel volgens het Samsam stramien gemaakt is, werd goed ontvangen. Scholen hebben positief 

gereageerd op de samenwerking en ook Samsam en Unicef hebben de samenwerking positief 

geëvalueerd. Zelfs zo goed dat Unicef inmiddels besloten heeft in 2014 wederom met Samsam te willen 

samenwerken. Een belangrijke les is dat de werkelijke mediawaarde van een tijdschrift als Samsam, 

een betrouwbare afzender met een oplage die hoger is dan welk ander tijdschrift ook, en ook nog eens 

een gebruik in een gecontroleerde omgeving, nog niet betekent dat je ook substantiële bedragen kunt 

vragen aan potentiele partners. We blijven leren en passen onze propositie aan, maar zullen ons 

wellicht moeten realiseren dat er waarschijnlijk geen hoge inkomsten uit partnerschapsconstructies 

zullen komen.  

 

NCDO startte in 2013 ook met de verkoop van het boek ‘Wereldburger met ketchup’ via de reguliere 

boekhandel (Centraal Boekhuis). Het boek heeft daarbij veel vrije publiciteit opgeleverd in vakbladen 

zoals Prima Onderwijs. De losse verkoop van het boek ‘Wereldburger met ketchup’ viel tegen, met de 

verkoop van 400 titels. ‘Wereldburger met ketchup’ genereert wel veel aandacht van journalisten, 

studenten, scriptieschrijvers en onderwijsvernieuwers. Het succes van deze publicatie is dus niet alleen 

te vangen in financiële termen.  

 

2.3.5. Prognose en aanpassingen voor 2014 
 

De verwachting voor 2014 is dat Samsam met een vergelijkbaar budget als in 2013 nog effectiever zal 

zijn. Dit moet blijken uit een toename in gebruiksintensiteit, toename van het website bezoek, toename 

in naamsbekendheid, een toename in waardering en uiteindelijk de bereidheid om abonnementsgeld 

te betalen voor Samsam. Omdat we veel aandacht gaan besteden aan de marketing in aanloop tot ons 

jubileumjaar zal de begroting voor marketing in 2014 veel hoger uitvallen. Het beoogde effect moet 

zijn dat na 2014 niemand meer zegt ‘Samsam, was dat niet dat blaadje over zwarte kindjes in Afrika 

van vroeger’. Nee, onze doelgroepen weten vanaf 2015 dat Samsam het moderne cross mediale 

platform is voor wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling en kinderrechteneducatie. Leerkrachten 

weten hoe ze effectief les kunnen geven met Samsam en hoe leuk de leerlingen het vinden dat dit nu 

ook (thuis) met de IPad kan! In cijfers is onze prognose het aantal scholen voor groep 7-8 gelijk te 

houden en die voor groep 5-6 te doen stijgen.  
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2.4. Programma OneWorld 
 

2.4.1. Rol en strategische keuzes 
 

OneWorld informeert Nederlandse burgers hoe hun levens verknoopt zijn met die van mensen 

wereldwijd en reikt ze mogelijkheden aan zelf bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.  

OneWorld is daarmee het programma van NCDO waarmee gepoogd wordt een breed, geïnteresseerd 

en latent geïnteresseerd, publiek te bereiken. 

 

In 2013 heeft dit verder gestalte gekregen. Het netwerk van voedselinitiatieven FoodGuerrilla is 

ondergebracht bij OneWorld, alsmede het nog te vormen netwerk van rolmodellen rond het thema 

water. Verder groeit OneWorld steeds verder uit tot een cross mediaal platform: met events, 

netwerken, data-visualisatie en een waaier aan themakanalen. In het afgelopen jaar zijn de 

voorbereidingen getroffen voor themakanalen rond water, SRGR, ondernemen en wetenschap. En 

voor de zomer van 2013 ging reeds een aparte voedselwebsite ‘FeedtheWorld’ live, dit in opdracht van 

het ministerie van Economische Zaken.  

 

2.4.2. De omgeving van OneWorld in 2013 
 

Er liggen kansen voor media als OneWorld ‘op de markt’ omdat ze in kunnen spelen op een beweging 

onder burgers en bedrijven op het gebied van (mondiale) duurzaamheid die de laatste jaren steeds 

meer momentum heeft gekregen. OneWorld heeft daar in 2013 de eerste vruchten van geplukt. De 

komende jaren zal deze marktoriëntatie verder worden uitgebouwd, alleen of met partners. 

Alle partners van OneWorld zijn ook samenwerkingsrelaties. Een aantal samenwerkingsverbanden 

lichten we in het bijzonder toe. 

 

Hivos was opdrachtgever van de bloemenspecial in de oktober-uitgave. De samenwerking smaakt naar 

meer, omdat de doelstellingen van Hivos overeen kwamen met de inzet van de redactie om er een 

journalistieke special van te maken. Zie bijvoorbeeld deze mail van Hivos: “Met veel plezier wil ik jullie 

melden dat ik dankzij het artikel in OneWorld inmiddels alweer 700 handtekeningen heb ontvangen. 

Echt super!”.  

 

Het Ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever van de website FeedtheWorld. 

Oorspronkelijk vloeide de opdracht voort uit de werkgroep Wereldvoedseldag 2013 en liep de website 

enkele maanden voorafgaand aan 16 oktober. Vanwege grote tevredenheid van Economische Zaken 

wordt de website gecontinueerd in heel 2014 en krijgt ze een bredere invulling. 

 

Daarnaast dragen Wilde Ganzen/Impulsis/Cordaid bij aan MyWorld Magazine en maken deel uit van 

de redactiecommissie van het magazine. Food Cabinet en Youth Food Movement zijn partners bij 

Foodguerrilla en belangrijk bij de organisatie van Damn Food Waste. Met Lokaalmondiaal, The Broker 

en andere ontwikkelingsmedia, stemt de OneWorld-redactie regelmatig af en bespreken we 

mogelijkheden tot samenwerking. Total Active Media is de bouwer van de Data Atlas en werkt met ons 

samen bij onder andere het project The State of Development, waarvoor we een grant van de Gates 

Foundation hebben ontvangen. Open for Change is een samenwerkingspartner voor de ontsluiting van 

open data, onder andere bij het Open Development Camp. Follow the Money was een partner bij de 

vervaardiging van het artikel over belastingontwijking in april 2013 en er is verdere samenwerking 

voorzien in 2014 rond het thema voedsel. Tot slot was de Bill and Melinda Gates Foundation 

opdrachtgever voor OneWorld Live en een special over de hulp in mei 2013. 
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2.4.3. Resultaten op outcome niveau 
 

OneWorld draagt bij aan Outcome C (deelnemers aan het debat zorgen voor een verbreding van het 

debat over mondiale vraagstukken in Nederland: er is sprake van een levendig debat dat op 

verschillende publieksniveaus gevoerd wordt). Op intellectueel niveau heeft bijvoorbeeld de discussie 

over de post-2015 agenda ‘The future we want’ een impuls gekregen door bijdragen van 

‘buitenstaanders’ zoals Youp van ’t Hek. Op praktisch niveau blijkt uit de onderzoeken dat lezers en 

bezoekers de OneWorld-informatie gebruiken om bewustere aankopen te doen en met anderen het 

gesprek aan te gaan.  

 

Bij de nieuwe events van OneWorld heeft de manifestatie Damn Food Waste, waaraan FoodGuerrilla 

een belangrijke bijdrage leverde, de problematiek van voedselverspilling op de publieke en politieke 

agenda geplaatst. Daarnaast heeft op jonge koplopers gebouwde FoodGuerilla, zo blijkt ook uit 

evaluatieonderzoek, bijgedragen aan outcome F: intermediaire organisaties en individuele jongeren 

hebben kennis over en geven mondiaal burgerschap een plaats binnen hun jeugd- en 

jongerenactiviteiten ter versterking van de betrokkenheid. Ook magazine en website hebben aan 

outcome F bijgedragen: de helft van de sitebezoekers is jonger dan 40, en de meest voorkomende 

leeftijd onder nieuwe abonnees van het magazine is 26. Verder blijkt uit het lezersonderzoek dat er een 

verbreding van de OneWorld-doelgroep heeft plaatsgevonden. Nog maar 2 procent van de lezers van 

het magazine werkt in de ontwikkelingssector, terwijl 20 procent in het bedrijfsleven werkt. Het 

magazine blijkt in staat nieuwe groepen te bereiken. Met meer marketinginspanningen is nog verdere 

verbreding mogelijk onder ‘latent geïnteresseerden’ in mondiale thema’s, maar dan moeten daar wel 

inkomsten tegenover staan. Voor de niet- of nauwelijks geïnteresseerden lijken magazines noch 

websites geschikt. Als deze groep ergens mee kan worden bereikt, dan is het met tv-formats. 

 

2.4.4. Best practices en lessons learned 
 

Hét grote publieks- en mediasucces was Damn Food Waste. De geleerde les daarbij: mensen krijg je 

niet op de been rond containerthema’s als voedsel of water, maar wel rond een actueel en 

maatschappelijk relevant ‘issue’ zoals voedselverspilling. Bij het magazine valt een door 

ontwikkelingsorganisatie Hivos gesponsorde special op over de bloemenindustrie in Oost-Afrika. Bij 

de lezers kreeg de special waardering, juist omdat het geen Hivos-brochure was geworden. En Hivos 

zelf was blij met de vergaarde handtekeningen voor hun campagne rond de arbeidsomstandigheden in 

de bloemenbranche. Geleerde les: het is mogelijk om ‘branded content’ te verzorgen zonder je 

reputatie als onafhankelijk medium ter discussie te gooien. 

 

Voor de zomer is de OneWorld Data Atlas gelanceerd. Het is een voorbeeld van journalistieke 

innovatie en een samenspel van expertise in datakennis, webdesign en -bouw, journalistiek en 

strategie. Geleerde les: een nieuwe tool tot stand brengen en die vervolgens vullen met zelf vergaarde 

data kost tijd. Heel veel tijd. 

 

2.4.5. Prognose en aanpassingen voor 2014 
 

2014 zal in het teken staan van de financiële duurzaamheid van OneWorld. Zowel rond de 

themakanalen als FoodGuerrilla en de Data Atlas zal gezocht worden naar opdrachten en sponsoring. 

 

De website gaat op de schop, om deze tot een werkelijk crossmediaal platform om te vormen en de 

journalistieke reputatie van OneWorld uit te bouwen. De redactionele inhoud krijgt meer reliëf; onder 

oneworld.nl komen themakanalen die ook de mogelijkheden bieden nieuwe doelgroepen (onder 

andere de watersector, social entrepreneurs, MKB-ers) aan te boren. Bestaande websites die aan 

OneWorld verbonden zijn (FeedtheWorld, MyWorld) zijn op de nieuwe site beter zichtbaar. In 2014 

zetten we in op vergroting van websitebezoek. 
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Het thema voedselverspilling blijft op de agenda staan. Na het grootschalige en grootstedelijke Damn 

Food Waste-event komen er nu kleinere events in het land via de formule Damn Food Waste on Tour. 

De Data Atlas wordt verder gevuld met data rond mondiale thema’s. Met financiële steun van de Gates 

Foundation kunnen data over de millenniumdoelen in de atlas worden geïntegreerd. In 2014 zal de 

Atlas samen met Samsam/Onderwijs aan het (voortgezet) onderwijs worden aangeboden. 
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2.5. Programma Capaciteitsversterking 
 

2.5.1. Rol en strategische keuzes 
 

Het programma capaciteitsversterking versterkt ‘changemakers’: doeners uit ngo’s, bedrijven, 

wetenschap en overheid. Dit zijn professionals, sociaal entrepreneurs, sociaal ondernemers en 

burgerinitiatieven. Potentiële changemakers inspireren wij door hen in contact te brengen met 

mensen die al actief bezig zijn met mondiale vraagstukken. Daarnaast faciliteren we het proces om van 

idee naar concrete actie te komen. Reeds bestaande changemakers geven we een podium en verbinden 

we aan verschillende netwerken, vanuit het idee dat hen helpt om hun plannen nog beter uit te voeren. 

Daarnaast bieden we verschillende leerinterventies aan die vaardigheden (met name op procesniveau) 

vergroten om effectief te werken aan het oplossen van mondiale vraagstukken. 

 

In 2013 zijn de volgende keuzes gemaakt om dit goed te doen. Bij leerinterventies bewegen we van 

aanbodgericht naar steeds meer vraaggericht. Daarbij zijn de leerinterventies aangepast aan de 

veranderende context: we bieden steeds meer korte leerinterventies en bouwen producten af die 

minder toegevoegde waarde hebben (activiteiten en doelgroep). Daarnaast zijn er interne 

verschuivingen geweest om activiteiten meer te clusteren.  

 

Bij het aangaan van nieuwe partnerschappen (Student Challenge, Your Bricks, EC/DJ100) hebben we 

de toegevoegde waarde van elke partner expliciet gemaakt om het gezamenlijke doel te kunnen 

behalen. Verschillende activiteiten en netwerken waarin NCDO een rol speelt zijn gecombineerd in 

plaats van los uitgevoerd (OZG en Partnership Verkiezing combineren in ‘Make it Happen’) en er is 

meer focus op doen en concrete actie (OZG, Student Challenge) in plaats van meer abstracte reflectie 

(zoals bij de Marsterclass Politiek). 

 

De grote mondiale problemen zijn te complex om vanuit één sector alleen op te lossen. Daarom 

geloven we in een cross-sectorale aanpak bij onze leerinterventies en netwerkfacilitering. 

Onderstaande quotes geven aan dat we met de activiteiten net dat zetje kunnen geven om ideeën 

daadwerkelijk uit te werken: “Zonder Your Bricks was het bij een mooi idee gebleven” (deelneemster, 

21); “De inhoud van het Summerschoolprogramma van OZG, leert je in rake stappen hoe je van idee 

naar actie kunt komen. Een aanrader" (Karen Kraan, Amsterdam). 

 

2.5.2. De omgeving van Capaciteitsversterking in 2013 
 

In lijn met het gedachtegoed van de beleidsnotitie 'Wat de wereld verdient' zette het programma 

Capaciteitsversterking sterk in op de rol die het bedrijfsleven speelt bij armoedebestrijding. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van de business competitie Ondernemen zonder Grenzen. De Hulp 

en Handel agenda kwam ook duidelijk tot uitdrukking in de Partnership Verkiezing, een verkiezing 

rond best practices van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid of ngo’s. In onze 

leerinterventies voor changemakers staan vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en 

probleemoplossend vermogen centraal, vaardigheden die de WRR in 2013 tot 'vaardigheden van de 

21e eeuw' bestempelde." Veel activiteiten gericht op leerinterventies en netwerken voeren we bewust 

uit in samenwerkingsverbanden. Op die wijze wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise van 

elke partner en van onszelf. Daarmee halen we gezamenlijk een beter resultaat: kostenefficiënter en 

een groter bereik. Ook dragen we daarmee bij aan beperking van ‘losse activiteiten’ naast elkaar. 

 

De behoefte vanuit professionals van ngo’s of vanuit de politiek om mondiaal burgerschap vorm te 

gaan geven in de werkpraktijk nam af. Het vormgeven van dat kader is grotendeels gedaan en ook 

leerbehoefte in langere trajecten nam af. Behoefte aan korte workshops en verbinding met andere 

sectoren kwam er voor in de plaats. We hebben inspanning verricht op het ontwikkelen van makkelijk 
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herbruikbare formats en module aanpak. Dit biedt ons voor 2014 een meer efficiënte aanpak van de 

leerinterventies. 

 

2.5.3. Resultaten op outcome niveau 
 

Leerinterventies en netwerken voor changemakers dragen afhankelijk van de doelgroep bij aan 

Outcome A (leerinterventies) en Outcome B en H (netwerken): kennis over burgerschap in relatie tot 

mondiale vraagstukken en interventies gericht mondiaal burgerschap. Het gaat vooral over toepassen 

van kennis en vaardigheden en een levendige community of practice. Specifiek voor jonge 

changemakers draagt het bij aan Outcome F: jeugd en jongeren en mondiaal burgerschap. 

 

2.5.4. Best practices en lessons learned 
 

Succesvol was het koppelen van nieuwe initiatieven aan bestaande netwerken. Voorbeeld is de DJ100 

(Duurzame Jonge 100): het opsporen van een nieuw initiatief en netwerk van jonge sociaal 

ondernemers op het gebied van duurzaamheid, en dat koppelen aan bestaande, oudere netwerken van 

duurzaamheid. Tijdens het launch event, aansluitend op de publicatie in NRC over de honderd jonge 

koplopers van DJ100, werden de jonge mensen op de lijst in contact gebracht met ‘gevestigde orde’ uit 

politiek, bedrijfsleven en andere takken. Daarnaast werkte het heel goed om projecten aan elkaar te 

koppelen; goedkoper en nuttig met het oog op het verbinden van netwerken. Zo was tijdens het Make 

It Happen event zowel de finale van de Ondernemen Zonder Grenzen competitie als de Partnership 

Verkiezing. 

 

NCDO kan zich steeds meer profileren als een expert in het ‘het proces van partnerschappen’. Zo 

verzorgt NCDO de Partnership Brokers Training, en meerdere losse workshops en begeleiding op het 

gebied van (cross-sectorale) partnerschappen. Daarnaast bouwt NCDO steeds verder voort op eigen 

deskundigheid in het participeren in verschillende partnerschappen en kiezen we met partners steeds 

bewuster voor een gezamenlijk doel en de toegevoegde waarde van de verschillende partners daarbij. 

 

Het proces van werken in een partnerschap is niet altijd makkelijk. Het helpt als partners in de 

beginfase al duidelijk verwachtingen rond een gezamenlijk en eigen doel, aanpak, resultaten en 

inbreng helder maken. Faciliteren blijft vaak onzichtbaar. Het is belangrijk om deze toegevoegde 

waarde aan een concrete bijeenkomst of een langduriger proces, meer zichtbaar te maken en ons 

daarmee met deze dienst te positioneren en te profileren. Een netwerk onderhouden (via borrels, 

nieuwsbrieven etc.) an sich betekent niet zoveel. Netwerken bij elkaar brengen en activeren, zodat het 

netwerk daadwerkelijk een impuls geef voor nieuwe verbindingen, is dat wél. 

 

2.5.5. Prognose en aanpassingen voor 2014 
 

Voor 2014 gaan we verder met de ingezette lijn van 2013: focus op de twee hoofactiviteiten 

leerinterventies en netwerken. In 2014 komt de focus nog sterker te liggen op het faciliteren van de 

acties van changemakers. De rol en de expertise die we vervullen om te verbinden in partnerschappen 

en cross-sectoraal werken gaan we verder profileren en we gaan door met het meer vraaggericht 

werken voor de leerinterventies. Waar hebben changemakers behoefte aan om hun acties effectiever te 

maken? We maken leerinterventies korter en passender bij de huidige context. Ook gaan we de 

leerinterventies meer integreren in de faciliterende activiteiten van de netwerken. Bij het faciliteren 

van netwerken gaan we niet inzetten op het voor zichzelf in stand houden van netwerken, maar op het 

verbinden en bij elkaar brengen van verschillende netwerken en sectoren. Daar ligt volgens ons 

toegevoegde waarde.   
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3. Resultaten organisatieontwikkeling 

3.1. Kwaliteitsbeleid 
 

Tussen 2011 en 2013 gebruikte NCDO het INK als kwaliteitsmanagementmodel. In de jaarplannen en 

jaarverslagen is dat terug te zien. De voor 2013 geplande INK-positiebepaling waarin we onszelf wilden 

vergelijken met 2011 is uiteindelijk niet door gegaan. De reden daarvoor is de discussie halverwege 

2013 onder leiding van de nieuwe bestuurder die resulteerde in de nota ‘NCDO: bruggenbouwer tussen 

burger, overheid en bedrijfsleven’ met een vernieuwde richting en inrichting van de organisatie. Met 

als gevolg een meer programmatische opzet van de activiteiten, het voorbereiden naar een hybride 

organisatie en een herschikking van de activiteiten over vier afdelingen.  

 

Tegelijkertijd deed de afdeling Evaluatie en kwaliteit een kleine benchmark: wat kan anders met 

betrekking tot kwaliteit en PME? Wat kunnen we leren van (kennis)instellingen en 

ontwikkelingsorganisaties die eveneens te maken hebben met een sterk veranderende context? Die 

benchmark leerde ons grofweg drie dingen. Ten eerste dat ook financiers buiten de geijkte paden van 

de internationale samenwerking steeds meer om bewijsmateriaal vragen (laat maar zien dat uw 

activiteiten effect hebben); ten tweede een toenemende aandacht voor kwalitatieve PME-methoden 

(hoewel de meerderheid nog kwantitatief werkt) en ten derde dat we in die kleine benchmark 

voornamelijk ISO 9001 tegen kwamen in plaats van INK. 

 

De visienota en de benchmark uitkomsten hebben in 2013 tot de volgende resultaten geleid: 

 PME wordt opgezet langs programma’s in plaats van langs domeinen (die tussen 2011 en 2013 zijn 

gehanteerd). Zie hiervoor ook het NCDO jaarplan 2014 “Nieuwe energie voor een nieuwe agenda”. 

 In de evaluatieonderzoeken van najaar 2013 is een start gemaakt met toepassing van kwalitatieve 

methoden, welke ook gepland staan voor de nulmetingen in de nieuwe speerpunt-programma’s 

van NCDO voor 2014. 

 Het project ISO 9001 wat tot certificering van de organisatie in 2014 moet leiden (het bestaande 

PME-systeem wordt hierin opgenomen en geactualiseerd).  

 

In het najaar zijn (zoals gepland) vijf evaluatieonderzoeken door Evaluatie en kwaliteit uitgevoerd. Het 

OneWorld onderzoek (survey) toonde aan dat lezers en bezoekers tevreden zijn met de aanpassingen 

zegt te zijn tot een (vrijwillige) financiële bijdrage. Het gebruikersonderzoek van de NCDO onderzoek 

publicaties liet zien dat de afnemers tevreden zijn over kwaliteit en dat publicaties ook daadwerkelijk 

gebruikt worden. Ook het mediabereik van vooral de opiniepeilingen bleek aanzienlijk. Wel is meer 

aandacht nodig voor verspreiding van de publicaties om het bereik te verhogen, onder andere door 

samenwerking met OneWorld. Het programma onderzoek van NCDO heeft voor 2014 het bereik en 

gebruik van onderzoek publicaties prioriteit gegeven. Het lezingenonderzoek liet zien dat geen 

uitspraken gedaan konden worden over het effect. Dit werd onder andere veroorzaakt door een 

onduidelijke omschrijving van doel en doelgroep en de scheve verhouding tussen NCDO (vrijwel 

financierend) en de partners (veel meer inhoudelijk). Een andere oorzaak was dat monitoring en 

evaluatie niet voldeed aan de afgesproken standaard waardoor er te weinig gegevens beschikbaar 

waren voor evaluatieonderzoek. De tevredenheid over de lezingen bij de bezoekers was doorgaans wel 

goed.  

 

De evaluaties van de projecten FoodGuerrilla en OZG lieten een paar overeenkomende resultaten zien 

waar het de kwaliteit van PME aan gaat. Deelnemers waren tevreden over de kwaliteit van de 

ondersteuning in de vorm van trainingen en bijeenkomsten. Wel kan meer worden gedaan met de 

kracht en capaciteit van partners en deelnemers om de relevantie van de projecten te verbeteren en om 

de kosteneffectiviteit te verhogen. Andere verbeterpunten betreffen de projectbeheersing en de interne 

samenwerking met OneWorld om zo tot meer resultaat (bereik) te komen.  
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Al deze onderzoeken zijn door de IOB gebruikt in de evaluatie van de NCDO tussen oktober 2013 en 

februari 2014. In het proces van die IOB-evaluatie hebben we geleerd dat NCDO de presentatie van 

resultaten van haar eigen evaluatieonderzoek of resultaten in jaarverslagen kan verbeteren door de 

representativiteit te onderbouwen en door resultaten te duiden. Wat wil zeggen: vertel wat afwijkt, 

waarom en wat dat betekent.  

 

Om het PME-beleid in de primaire processen te verankeren is in 2011 een PME-team samengesteld. 

Elke afdeling heeft 1 of 2 medewerkers benoemd met PME als speciaal aandachtsgebied. Zij 

ondersteunen collega’s op de afdeling, en adviseren de stafafdeling Evaluatie en kwaliteit en het 

management. In 2013 heeft het team geadviseerd over de uitkomsten van bovengenoemde benchmark, 

de formulering van outcome-indicatoren voor 2014 bij de programma’s, over de invoering van 

resultaatgericht werken, en over de eerste uitkomsten van de vijf evaluatieonderzoeken. In 2014 zal het 

team ook processen gaan auditen op basis van de ISO 9001-norm. 

 

3.2. Marketing & communicatie 
 

De afdeling Communicatie bestond tot en met het voorjaar 2013 uit drie medewerkers. De 

doelstellingen lagen op het gebied van corporate communicatie, met als belangrijk directiespeerpunt 

de public affairs (PA). De afdeling bracht direct verslag uit aan directie. In de loop van het jaar werd de 

public affairs geminimaliseerd en de marketingfunctie benadrukt, om zo een meer hybride organisatie 

te kunnen voorbereiden en ondersteunen. In lijn hiermee werd ook besloten om de gehuurde ruimte in 

Den Haag niet meer uit functie van PA te gebruiken. In april is een nieuwe manager aangenomen, met 

een marketingachtergrond bij profit en non-profit organisaties. De manager kreeg onder andere als 

opdracht om de afdeling opnieuw in te richten door Marketing, Communicatie en Sales te 

centraliseren en breed faciliterend te maken. Zo ontstond een afdeling met een bezetting van 7 fte. 

Sales werd losgekoppeld van de titel OneWorld om zich ook te richten op Samsam en eventuele barter-

mogelijkheden. Met een centrale afdeling was het mogelijk om integrale marketingprocedures, markt- 

en doelgroepsdenken, aandacht voor geldstromen en facturering te versterken. Zo is op diverse 

plaatsen op de website online betalen gerealiseerd en is het contractmanagement en debiteurenbeheer 

van OneWorld Partners opnieuw ingericht. Hiermee was het mogelijk om de salesdoelstellingen te 

realiseren en doelstellingen voor 2014 te verdubbelen. 

 

3.2.1.  Marketing, crm en e-mailing 
 

Er zijn forse stappen gezet om het grote aantal kleine databases in project- of afdelingsbeheer te 

vervatten in een efficiënt systeem. De keuze is gemaakt voor een nieuwe crm-oplossing, inclusief een 

emailmodule. Hiermee kunnen we in 2014 klant- en relatiebeheer efficiënt inrichten. Met een e-

mailvolume van circa 3 miljoen e-mailingen in 2013 is gestart met direct (e-)marketing als speerpunt. 

Dit aantal zal de komende tijd enorm groeien. Hierbij ligt de nadruk vooral op de nieuwsberichten van 

OneWorld. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om met e-mailingen de klantloyaliteit in de breedte te 

versterken.  

 

3.2.2. Reputatie, imago en pr 
 

Het corporate merk NCDO en de beide hoofdmerken OneWorld en Samsam bleven intact. Vooral eind 

2013 werden voorbereidingen getroffen om de merkstrategie anders in te richten. Diverse 

merkscenario’s liggen daarvoor klaar. Veel hangt af van de nieuwe inrichting van de organisatie. 

 

Het persbeleid volgt de koers van de organisatie. Hoe meer we focussen op hoofdthema’s, hoe beter we 

met een free publicity strategie kunnen koersen. Dat ging in de loop van het jaar steeds beter. Centraal 

stonden op maat gerichte persacties en specifieke mediarelaties met een klein aantal journalisten in 
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plaats van breed uitgezette berichten voor velen. Over al het nieuws dat via Marketing en 

Communicatie in 2013 gepubliceerd is, werd getwitterd. Een aantal onderwerpen sprong er uit, zoals 

het thema voedsel(verspilling); zowel de onderzoeken die hierop betrekking hadden als het Damn 

Food Waste evenement. Met betrekking tot dit thema is zwaar ingezet op het genereren van free 

publicity met behulp van heldere infographics in print en online media. Verder kwamen de 

Ondernemen in Ontwikkelingslanden-portal, de start van Ondernemen Zonder Grenzen, de start van 

de Summer School en de finale van de Partnership Verkiezing, vergeleken met het overige NCDO-

nieuws, het meest in de media. Wat onderzoeken betreft waren dat - naast voedsel – het onderzoek 

naar Fair Trade en naar kennis, houding en gedrag van Nederlanders na de ramp in Bangladesh. 

Daarnaast waren we met het thema grondstoffen in staat om organisatiebreed het onderwerp 

Grondstoffen te “pluggen”. Hiervoor lieten we een informerend animatiefilmpje maken 

(explanimation) dat met actiematige social- en andere online media binnen enkele weken een direct 

bereik wist te generen van meer dan 10.000 online bezoekers. 

 

3.3. Medewerkers 
 

3.3.1. Personele mutaties 
 

In 2013 zijn in totaal negentien medewerkers van NCDO uit dienst getreden, waarvan drie 

medewerkers als gevolg van de reorganisatie van 2011. Daarnaast zijn achttien nieuwe medewerkers in 

dienst gekomen. Dit betreft vervanging van vertrekkende medewerkers en tijdelijke aanstellingen, met 

name ter vervanging van zwangerschapsverlof. Ook werd er één trainee geworven in het kader van het 

Advanced Master in International Development Programma van het CIDIN. Eind 2013 had NCDO een 

bezetting van 58,4 fte, een krimp van 2,4 fte ten opzichte van de bezetting eind 2012.  

 

3.3.2. Ziekteverzuim 
 

Het ziekteverzuim binnen NCDO bedroeg in 2013 gemiddeld 3,40%. Dit is een stevige daling ten 

opzichte van ons verzuimpercentage in 2012 (-1,40%). De daling komt vooral voort uit een daling van 

ons langdurige ziekteverzuim (-1,25% ten opzichte van 2012). De verzuimfrequentie blijft nog relatief 

hoog. Leidinggevenden kregen in januari 2014 een training om hun regierol in het begeleiden en 

voorkomen van ziekteverzuim te versterken.  

 

3.3.3. Talentontwikkeling 
 

NCDO heeft in 2013 een nieuwe gesprekkencyclus ingevoerd, geënt op resultaatsturing en 

talentontwikkeling. Het is van groot belang dat medewerkers feedback kunnen krijgen en zelf 

opzoeken met betrekking tot behaalde resultaten en gerealiseerde doelstellingen. Om deze 

vaardigheden te versterken hebben we in 2013 een aantal in company trainingen verzorgd over het 

geven en vragen van feedback. We hebben in 2013 ruim 75.000 euro besteed aan de ondersteuning 

van de talenten van onze medewerkers. 

 

3.3.4. Slankere organisatiestructuur 
 

Per 1 september 2013 is het programma Kennis- en informatieoverdracht opgeheven en werden de 

daaronder vallende programma’s en medewerkers verdeeld over de resterende programma’s. Samsam 

en overig onderwijs zijn samengebracht in één team. Deze structuuringrepen werden ingegeven door 

de wens om onze organisatie slank en simpel in te richten. Door het wegnemen van schotten 

bevorderen we de interne samenwerking.  
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3.4. Middelen 
 

Als gevolg van de ingezette verzakelijking en versobering heeft NCDO in 2013 minder uitgegeven aan 

activiteiten dan beoogd. De hierdoor vrijgekomen middelen worden aangewend voor de reorganisatie 

in 2014. Voor toelichting op de activiteiten verwijzen we graag naar de online versie van het 

jaarverslag. Informatie over doel en outcome, geplande en gerealiseerde uren en aanpassingen voor 

2014 zijn te vinden in de activiteitenmatrix onder ‘resultaten’ op jaarverslag.ncdo.nl/2013/.  

 

3.4.1. Bestedingen activiteiten NCDO 2013 
 

  Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Programma onderzoek 

Evaluatie onderzoek 
  

    65.500,00     30.069,00    29.680,00       389,00  

Kennis ontsluiten 
  

    100.000,00     80.840,00         -      80.840,00  

Kennis ontsluiten – SID en andere 
verdiepende bijeenkomsten 
  

    225.000,00    254.147,00         -     254.147,00  

Mondiale issues 
 

    80.000,00     47.292,00    59.844,00    -12.552,00  

Opinie en verdieping 
 

    210.000,00    196.567,00    50.000,00    146.567,00  

Programma Samsam en Onderwijs 

Lesmethode en crossmediaal platform 
Samsam 
 

  1.218.000,00  1.200.762,00    37.750,00   1.163.012,00  

Projecten onderwijs overig 
 

    109.000,00     54.194,00     2.946,00     51.248,00  

Programma OneWorld 

OneWorld events 
 

    261.000,00     64.787,00         -      64.787,00  

OneWorld netwerken/jonge rolmodellen     190.000,00    224.759,00    58.167,00    166.592,00  

OneWorld magazine 
 

  1.233.000,00   1.177.014,00    63.693,00   1.113.321,00  

OneWorld.nl 
 

    90.000,00    141.390,00   202.794,00    -61.404,00  

OneWorld open data 
 

    95.000,00    130.661,00         -     130.661,00  

Programma Capaciteitsversterking 

Leerinterventies 
 

    292.000,00    257.463,00    38.418,00    219.045,00  

Netwerken 
 

    407.500,00    364.248,00    56.879,00    307.369,00  

Overig 

Nieuw Beleid 
 

    450.000,00    200.703,00         -     200.703,00  

Evaluatie & Beleidsontwikkeling 
 

    72.000,00       648,00         -        648,00  

Totaal 5.098.000,00  4.425.544,007  600.171,00 3.825.373,00  

                                                             
7 Het totaal van activiteitenkosten 2013 in kader van het programma 2011-2014 wijkt €3.326,- af van de NCDO 
activiteitenkosten zoals opgenomen in hoofdstuk 4 Jaarrekening (onder Lasten NCDO nieuw). Deze afwijking 
wordt veroorzaakt door niet aan specifieke activiteiten toegeschreven activiteitenkosten.  
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3.5. Risico’s  
 

In december 2012 is besloten tot een onderzoek naar herstructurering van NCDO. Dit besluit is 

genomen in de verwachting dat ambitie en koers zouden moeten worden bijgesteld en aangescherpt 

tegen de achtergrond van verwachte bezuinigingen.  

 

In 2013 bleek dat NCDO na afloop van haar subsidieperiode (31 december 2014) inderdaad rekening 

moet houden met een forse terugval in inkomsten. De afhankelijkheid van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken bedreigt het voortbestaan van de activiteiten van NCDO. In 2013 zijn 

inspanningen geïntensiveerd om deze afhankelijkheid te verminderen. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in 

het verdiepen van het partnerschap tussen NCDO en Buitenlandse Zaken, met als uitgangspunt dat 

activiteiten van NCDO ook in de toekomst van belang zullen blijven voor het ministerie.  

 

Begin 2014 zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor OneWorld/MyWorld en Samsam 

(eventueel inclusief delen van Onderzoek). Dat betekent een forse krimp voor de organisatie. NCDO 

zal zich in 2014 aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden.  

 

3.6. Governance: bestuur en toezicht 
 

3.6.1. Raad van Toezicht 
 

Sinds 16 november 2011 hanteert NCDO een Raad van Toezicht model. In de statuten wordt een helder 

onderscheid gemaakt tussen het besturen van en toezicht houden op de organisatie. Volgens de Code 

Wijffels moeten die functies bij grotere organisaties (meer dan 15 fte en meer dan € 2,5 mln. 

inkomsten per jaar) altijd zijn ondergebracht bij twee afzonderlijke organen. NCDO heeft gekozen voor 

een eenhoofdig Bestuur en een maximaal negen leden tellende Raad van Toezicht die op afstand staat 

van de operationele organisatie. De manier waarop deze functies onderscheiden en gescheiden 

worden, is vastgelegd in de statuten en in het reglement van de bestuurlijke verhoudingen binnen 

NCDO. In dit reglement is ook het 4-ogen principe geregeld: de controlefunctie is belegd bij hoofd 

administratie/controller die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht over risico’s 

en risicomanagement en over zaken die de interne controle betreffen.  

 

De Raad van Toezicht van NCDO heeft zich in 2013 voornamelijk bezig gehouden met de 

herpositionering van NCDO en de heroriëntatie op de toekomst van NCDO na afloop van huidige 

subsidieperiode op 1 januari 2015. De Raad heeft zich gebogen over de revitalisering van NCDO, 

waarbij aandacht is geweest voor verzakelijking en versobering en de noodzaak tot het aanbrengen van 

focus (kiezen van een beperkt aantal kerntaken). De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op 

vacatiegeld en vergoeding voor gemaakte onkosten. Specificatie hiervan en een overzicht van de leden 

van de Raad van Toezicht in 2013 is te vinden in hoofdstuk 4: Jaarrekening.  

 

3.6.2. Bestuurswisseling 
 

In 2013 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. De tweehoofdige directie is vertrokken, 

waaronder de directeur/bestuurder. Onderliggende oorzaak was een verschil in visie over de 

toekomstige koers van de organisatie. De directie van NCDO is teruggebracht naar een eenhoofdige 

directeur-bestuurdersfunctie welke momenteel op interim basis wordt ingevuld.  

 

3.6.3. Accountant  
 

Het accountantskantoor Dubois & co ondersteunt en adviseert het Bestuur, respectievelijk de Raad van 

Toezicht, bij de beoordeling van de financiële cijfers, de administratieve organisatie en interne 

beheersing van NCDO. De accountant heeft in maart 2013 de jaarrekening 2012 gecontroleerd; de 
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accountant heeft ook de vergadering bijgewoond waarin het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn 

behandeld. In het najaar 2013 heeft hij de interim controle uitgevoerd.  

 

3.6.4. Beleidsregels jaarrekening  
 

NCDO heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening 

2013 gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de 

Eerste Kamer aangenomen, wat kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde 

van de Aanpassingswet WNT. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen 

heeft NCDO gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking 

van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft NCDO niet volledig te voldoen aan de 

verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 

4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT. 
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4.  Jaarrekening 2013 

 

 



 
 

 

41 / 42 
 

 

4.1. Tekstuele toelichting bij de jaarrekening 2013 
 

4.1.1. Algemeen 
 

Subsidiebeschikking 

Voor de beleidsperiode 2011-2014 is aan NCDO een subsidie beschikbaar gesteld van € 38,5 miljoen, 

ruim € 9,6 miljoen gemiddeld per jaar. Afhankelijk van de voortgang van de opbouw van het 

kenniscentrum en de implementatie van de nieuwe activiteiten kan jaarlijks een groter of kleiner 

bedrag worden begroot en uitgegeven, zolang de totale besteding 2011-2014 niet meer bedraagt dan € 

38,5 miljoen. 

 

Samengevoegde jaarrekening 

De jaarrekening is een samengevoegde jaarrekening van ‘NCDO nieuw’  (subsidiebeschikking 2011-

2014 ad € 38,5 miljoen) en ‘NCDO oud’ (subsidiebeschikking 2007-2010 ad € 130,4 miljoen). De 

financiële splitsing is opgenomen in de bijlagen van de jaarrekening: 

 NCDO nieuw staat voor het programma dat NCDO momenteel uitvoert en dat de periode 2011-

2014 beslaat. 

 NCDO oud betreft de cijfers met betrekking tot de financiële afwikkeling van het 

subsidieprogramma POP (Programma Ondersteuning Participatie) die NCDO in 2070-2010 heeft 

uitgevoerd.  

Voor de activiteiten van NCDO nieuwe stijl is een nieuwe, aparte administratie ingericht. Basis van 

deze administratie is het strategisch beleidsplan 2011-2014 en de daarin benoemde activiteiten. In 

2013 is het visiestuk ‘NCDO: Bruggenbouwer tussen Burger, Overheid en Bedrijfsleven’ verschenen, 

een document dat verder kijkt dan de huidige subsidieperiode en de contouren aangeeft voor de 

periode 2014-2020. 

 

Met betrekking tot NCDO oud zijn in 2012 de laatste subsidiedossiers betreffende de 

subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010 afgewikkeld. In het 3e kwartaal 2013 heeft NCDO oud in 

overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een voorlopige afwikkeling van de 

subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010 opgesteld en opgenomen in haar jaarrekening 2013 onder 

de balanspost ‘Te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2010’. De verdere afwikkeling van de 

subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010 bestaat uit de realisatie van het Programma Sport in 2014 

en de afwikkeling van de wachtgeldregeling. Deze afbouw wordt gescheiden geregistreerd en 

gemonitord in het ‘oude’ administratiesysteem. 

 

De uitsplitsing van de financiële cijfers van NCDO nieuw en NCDO oud zijn opgenomen in de bijlagen 

A ‘Balans’ en B ‘Staat van baten en lasten’ van de jaarrekening 2013.  De begroting staat apart in een 

bijlage (bijlage B) omdat die in tegenstelling tot de Balans (paragraaf 1) en de Staat van baten en lasten 

(paragraaf 2)  is uitgesplitst in ‘NCDO nieuw’ en ‘NCDO oud’. Dit om het verschil in subsidiestromen 

inzichtelijk te maken. 

 

Begroting 2013 

In bijlage C is ook de begroting 2013 van NCDO nieuw opgenomen De activiteitskosten 2013 zijn in 

lijn met de begroting. Alleen de apparaatskosten laten een onderschrijding zien van € 440.000; die 

zijn het gevolg van minder kosten van inhuur personeel en verlaging van de personeelskosten. Meer 

gedetailleerde toelichting op de gerealiseerde kosten 2013 ten opzichte van de begroting 2013 is 

opgenomen in hoofdstuk 3 van het inhoudelijk deel van het jaarverslag. In bijlage C is de begroting 

voor 2014 opgenomen. 
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4.1.2. Resultaat en balansontwikkelingen NCDO nieuw 
 

Resultaat NCDO nieuw 

Het resultaat van NCDO nieuw bedraagt € 600.172 positief. Dit resultaat is het gevolg van het 

realiseren van eigen inkomsten (opbrengsten uit trainingen/workshops/advertentie verkoop, 

bijdragen partners OneWorld, Events).  

 

Nog te besteden subsidie NCDO nieuw 

In 2013 is een bedrag van €  9.961.316 besteed aan de uitvoering van de activiteiten en verder opbouw 

van het kenniscentrum, dit is ruim 0,3 miljoen meer dan het jaarlijkse bedrag in de  subsidieperiode 

2011-2014. In voorgaande periodes (2011, 2012) is minder uitgegeven dan de Rijksbijdrage. Het in 

2013 teveel uitgegeven bedrag is ten laste gebracht van de balanspost Nog te besteden subsidie. 

 

4.1.3. Resultaat- en balansontwikkelingen NCDO oud 
 

Afwikkeling NCDO oud (beleidsperiode 2007-2010) 

In 2012 zijn de laatste subsidiedossiers subsidiebeschikking NCDO/POP afgewikkeld. In 2013 heeft 

NCDO in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een voorlopige afrekening opgesteld en 

opgenomen in haar jaarrekening 2013. In deze voorlopige afrekening is onder andere opgenomen de 

realisatie van het programma Sport ad € 120.000 en de afwikkeling van de wachtgeldregeling 

€1.630.121. De hoogte van de wachtgeldregeling kan door toekomstige omstandigheden nog wijzigen.  

 

4.1.4. Reserves en fondsen 
 

Reserves 

Het resultaat van  € 600.172 is in zijn geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve revitalisering die 

eind 2013 een saldo heeft van € 865.326. Deze reserve is  noodzakelijk voor de revitalisering die NCDO 

in 2014 wil realiseren ter voorbereiding op een aflopende hoogte van subsidie vanuit het ministerie van 

Buitenlandse Zaken vanaf 2015. Op grond van de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking van 9 oktober 2013 ‘Samenwerking met het maatschappelijk middenveld 

in een nieuwe context’ zijn met het ministerie  gesprekken gevoerd over subsidie van kernfuncties van 

NCDO. Dit heeft geresulteerd in de schriftelijke toezegging vanuit het ministerie dat de huidige 

subsidiebeschikking wordt verlengd tot en met 2017 op basis van een nog door NCDO op te stellen 

plan. De subsidieverlenging is voor inhoudelijke activiteiten in combinatie met een ingrijpende 

reorganisatie en de ontwikkeling van een nieuw financieringsmodel voor de platforms. Deze 

reorganisatie zal deels bekostigd worden uit de bestemmingsreserve revitalisering.  

 

Voorziening reorganisatie 

 

Vanuit de voorziening reorganisatie zijn in 2013 de afvloeiingskosten van de medewerkers van NCDO 

oud betaald, alsmede de kosten van de afbouw van de subsidieafdeling. In 2013 is hiervoor in totaal ad 

€ 341.364 uitgegeven. Per 31 december 2013 worden de maximale kosten voor verdere afwikkeling van 

de reorganisatie 2010/11 voorzien op circa € 1.630.000.  De voorziening is als volgt opgebouwd: 

 

Wachtgeldverplichtingen medewerkers algemeen NCDO-oud € 1.576.000 
Uitvoeringskosten wachtgeldregeling € 54.000 
 

 

 

 



4.2 Balans per 31 december 2013

 

€ € € €

VASTE ACTIVA (5.1)

Materiële vaste activa 153.319 156.295

153.319 156.295

VLOTTENDE ACTIVA (5.2)

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies Rijksoverheid 1.471.926 1.772.638

Debiteuren 104.155 90.305

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 78.395 119.510

Te verrekenen BTW 157.204 92.657

Overlopende activa 152.888 88.908

1.964.568 2.164.018

LIQUIDE MIDDELEN (5.3)

Banksaldi 2.886.403 2.590.968

2.886.403 2.590.968

Balanstotaal 5.004.290 4.911.281

Voor de uitgangspunten van de samengevoegde jaarrekening NCDO nieuw en NCDO oud

wordt verwezen naar paragraaf 4. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

oud is opgenomen in bijlage A 'Balans' en bijlage B 'Staat van baten en lasten'.

2013 2012



4.2 Balans per 31 december 2013

Passiva

€ € € €

RESERVES EN FONDSEN (5.4)

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve revitalisering 865.326 265.154

865.371 265.199

VOORZIENINGEN (5.5)

Voorziening reorganisatie 1.630.121 1.971.485

Voorziening ziekengeld 64.000 111.884

1.694.121 2.083.369

KORTLOPENDE SCHULDEN (5.6)

Project-/activiteitenverplichtingen 363.334 468.126

Vooruit ontvangen subsidie 520.000 0

Nog te besteden subsidie 495.221 810.603

Crediteuren 653.748 617.414

Overige schulden en overlopende passiva 412.495 666.570

2.444.798 2.562.713

Balanstotaal 5.004.290 4.911.281

Voor de uitgangspunten van de samengevoegde jaarrekening NCDO nieuw en NCDO oud

wordt verwezen naar paragraaf 4. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

oud is opgenomen in bijlage A 'Balans' en bijlage B 'Staat van baten en lasten'.

2013 2012



4.3 Staat van baten en lasten per 31 december 2013

2012

werkelijk werkelijk

€ €

BATEN NCDO nieuw (7.1)

Rijksbijdragen en overige baten

Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 9.940.382 10.049.252

Overige inkomsten 600.172 217.135

Financiële baten 20.934 39.802

Totaal baten NCDO nieuw 10.561.488 10.306.189

LASTEN NCDO nieuw (7.2)

Directe activiteitenkosten (7.2.1)

Activiteiten (7.915.147) (8.127.839)

Totaal directe activiteitenkosten  NCDO nieuw (7.915.147) (8.127.839)

Apparaatskosten (7.2.2)

Personeelskosten (968.828) (870.411)

Organisatiekosten (1.066.404) (1.091.541)

Overige baten en lasten (10.937) 737

Totaal apparaatskosten NCDO nieuw (2.046.169) (1.961.215)

Totaal lasten NCDO nieuw (9.961.316) (10.089.054)

Afwikkeling NCDO oud (7.3)

Vrijval subsidieverplichtingen (7.3.1)

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 181.380 494.120

Vrijval Matra/KPA Programma 2009-2010 0 20.958

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 181.380 515.078

Financiële baten (7.3.2)

Financiële baten 1.317 8.085

Totaal financiële baten NCDO oud 1.317 8.085

Totaal baten NCDO oud 182.697 523.163

2013



4.3 Staat van baten en lasten per 31 december 2013

2012

werkelijk werkelijk

€ €

Afwikkeling subsidiebeschikkingen (7.3.3)

NCDO/POP; subsidieprogramma 2007-2010 (300.712) (4.456.353)

Matra/KPA; subsidieprogramma Oost-Europa 2009-2010 0 (1.352.965)

Totaal afwikkeling subsidiebeschikking NCDO oud (300.712) (5.809.318)

Apparaatskosten (7.3.4)

Personeelskosten 142.041 0

Organisatiekosten (23.399) (9.814)

Overige baten en lasten (627) (15.463)

Totaal apparaatskosten NCDO oud 118.015 (25.277)

Totaal lasten NCDO oud (182.697) (5.834.595)

Resultaat 600.172 (5.094.297)

Resultaatverdeling Stichting NCDO:

NCDO nieuw:

Bestemmingsreserve

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsreserve revitalisering (176.984) 0

Algemene Reserve

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsreserve revitalisering 777.156 217.135

NCDO oud:

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsfondsen 0 (5.311.432)

Totaal 600.172 (5.094.297)

Voor de uitgangspunten van de samengevoegde jaarrekening NCDO nieuw en NCDO oud

wordt verwezen naar paragraaf 4. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

oud is opgenomen in bijlage A "Balans" en bijlage B "Staat van baten en lasten".

De begroting 2014 is opgenomen in bijlage C "Begroting NCDO Nieuw 2014".

2013



Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

2013 2012

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Saldo van baten / (lasten) 600.172 (5.094.297)

Aanpassing voor: 

Afschrijvingen materiele vaste activa 44.831 81.649

Mutaties werkkapitaal:

Mutatie kortlopende vorderingen 199.450 8.872.060

Mutatie kortlopende schulden (117.915) (5.882.324)

81.535 2.989.736

Mutaties voorzieningen (389.248) (1.196.155)

Kasstroom uit operationele activiteiten 337.290 (3.219.067)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in materiële vaste activa (48.760) (115.596)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 6.905 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (41.855) (115.596)

Mutatie geldmiddelen 295.435 (3.334.663)

Stand liquide middelen per 1 januari 2.590.968 5.925.631

Stand liquide middelen per 31 december 2.886.403 2.590.968

Mutatie 295.435 (3.334.663)

4.4 Kasstroomoverzicht 2013



4.5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

4.5.1 Algemeen

Stichting NCDO,

statutair gevestigd te Amsterdam,

bezoekadres: Mauritskade 63, 1092 AD 

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare 

verslaggevingsregels, in overeenstemming met richtlijn 640 en de financiële reglementen bij 

respectievelijk de subsidiebeschikkingen over het beleidskader 2007-2010 en 2011-2014.

De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Samengevoegde jaarrekening

De jaarrekening is een samengevoegde jaarrekening van NCDO nieuw (subsidiebeschikking

2011 - 2014 ad € 38,5 miljoen) en NCDO oud (subsidiebeschikking NCDO/POP 2007 - 2010 

ad € 130,4 miljoen. De financiële uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO oud is opgenomen in

de bijlagen van deze jaarrekening.

NCDO oud betreft de financiele afwikkeling van de subsidie beschikking 2007-2010 met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitbetaling van de wachtgeldregeling vindt plaats

via NCDO oud, waarvoor in de jaarrekening 2010 een voorziening reorganisatie is opgenomen.

In 2014 wordt het Programma Sport afgerond, waarvoor een reservering is opgenomen.

4.5.2 Grondslagen voor de waardering van de balans

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een 

lineaire afschrijving over de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde.

Activa Afschrijvingspercentage

Computerapparatuur 33%

Software 20%

Inventaris 20%

De stichting heeft ten doel om het maatschappelijk en politiek draagvlak in Nederland voor

mondiaal burgerschap en internationale samenwerking te handhaven en te versterken.



Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig, rekening houdend 

met mogelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserve revitalisering

De opgenomen bestemmingsreserve betreft toekomstige kosten inzake de revitalisering

NCDO 2014.

Voorziening reorganisatie

De opgenomen voorziening betreft de toekomstige wachtgeldverplichtingen als gevolg van de

reorganisatie NCDO 2010/2011.

Voorziening ziekengeld

NCDO is eigen risicodrager voor de vervanging van zieke medewerkers. Voor langdurige zieken

is een voorziening opgenomen. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks als volgt 

vastgesteld:  Het langdurig ziekteverzuimpercentage ultimo van het boekjaar x Bruto loonkosten

(inclusief werkgeverslasten).

4.5.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen

en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht 

genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De

subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening als deze zijn gerealiseerd.

Vrijval subsidies

De vrijval van in het boekjaar afgerekende subsidies worden ten gunste van van het resultaat

gebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



4.6 Toelichting op de balans

4.6.1 VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht per categorie

aanschaf- afschrijving boekwaarde investering/ afschrijving boekwaarde

waarde t/m  t/m per desinvestering in per

31-12-2012 31-12-2012 31-12-2012 in 2013 2013 31-12-2013

€ € € € € €

Computerapparatuur 517.487 (481.033) 36.454 44.429 (16.825) 64.058

Software 398.389 (287.298) 111.091 (6.905) (25.494) 78.692

Kantoormeubilair 423.769 (415.019) 8.750 4.331 (2.512) 10.569

Huurdersbelang 50.468 (50.468) 0 0 0 0

1.390.113 (1.233.818) 156.295 41.855 (44.831) 153.319

2013 2012

€ €

Aanschafwaarde per 1 januari 1.390.113 1.274.517

Bij: Investeringen 41.855 115.596

Af: Afschrijvingen (1.278.649) (1.233.818)

Boekwaarde 31 december 153.319 156.295

4.6.2 VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies Rijksoverheid 2013 2012

€ €

Te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2010 1.471.926 1.772.638

1.471.926 1.772.638

De nog te vorderen subsidie NCDO/POP is met € 0,3 mio afgenomen als gevolg van de tussentijdse

afronding van dit subsidieprogramma. De vordering dient ter financiering van de afwikkeling

van de reorganisatie NCDO 2010/2011 en de realisatie van het Programma Sport.

Debiteuren 2013 2012

€ €

Debiteuren 124.155 130.305

Voorziening dubieuze debiteuren (20.000) (40.000)

104.155 90.305



De debiteuren bestaan onder andere uit Partners OneWorld, deelnemers aan trainingen 

en workshops alsmede organisaties die (personeels)advertenties plaatsen in het

magazine OneWorld en op de website OneWorld. De debiteuren van voorgaande

boekjaren moeten mogelijk als oninbaar worden aangemerkt. De voorziening is hierop

gebaseerd.

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 2013 2012

€ €

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 78.395 119.510

78.395 119.510

Dit zijn onder andere vooruitbetaalde drukkosten die ten laste komen van het begrotingsjaar 2014.

Te verrekenen BTW 2013 2012

€ €

Te verrekenen BTW 157.204 92.657

157.204 92.657

Overlopende activa 2013 2012

€ €

Vooruitbetaalde facturen              110.040 18.354

Nog te ontvangen interest NCDO 21.895 43.906

Nog te ontvangen interest Matra/KPA 0 3.698

Overige vlottende activa 20.953 22.950

152.888 88.908

De nog te ontvangen rente is verminderd als gevolg van de voorlopige afwikkeling

subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010.

4.6.3 LIQUIDE MIDDELEN

Banksaldi

2013 2012

€ €

RABO Rekening Courant 29.641 53.968

RABO Bedrijfsspaarrekening 2.856.762 2.537.000

2.886.403 2.590.968

In december  2013 heeft een vervroegde subsidie bevoorschotting plaatsgevonden

door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten bedrage van € 520.000,-. De liquide

middelen zijn vrij opneembaar. Het rentepercentage van de RABO Bedrijfsspaarrekening

bedraagt gemiddeld 1,0 % op jaarbasis.



4.6.4 RESERVES EN FONDSEN

De reserves en fondsen zijn als volgt opgebouwd:

2013 2012

€ €

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve revitalisering 865.326 265.154

Totaal vermogen 1.642.527 265.199

Verloop van reserve en fondsen

Bestemmingsreserve revitalisering

2013 2012

€ €

Saldo per 1 januari 265.154 0

Toevoeging 777.156 265.154

Onttrekking (176.984) 0

Saldo per 31 december 865.326 265.154

In verband met interne en externe ontwikkelingen is in 2013 aangevangen met de revitalisering van NCDO.

Deze ontwikkelingen betreffen een aanscherping van de ambitie en koers van NCDO tegen de achtergrond

van aankomende bezuinigingen. In 2013 is in de exploitatierekening € 176.984 aan lasten geboekt 

(zie 7.2.2 Apparaatskosten). In 2013 is vanuit de algemene reserve € 777.156 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

revitalisering. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Governance" in het jaarverslag.

4.6.5 VOORZIENINGEN

Voorziening reorganisatie

Het verloop van de voorziening reorganisatie is als volgt:

€

Saldo 1 januari 2013 1.971.485

Dotatie 0

Onttrekking (261.364)

Vrijval (80.000)

Saldo 31 december 2013 1.630.121

Vanuit de voorziening reorganisatie worden de afvloeiingskosten van de medewerkers van NCDO oud

bekostigd alsmede de kosten van de afbouw van de subsidie afdeling, in 2013 in totaal € 261.000. In 2013

vindt een vrijval op de voorziening plaats van € 80.000 als gevolg van de herberekening van de 

wachtgeldverplichting en de uitvoeringskosten wachtgeldregeling.

De stand van de voorziening reorganisatiebedraagt per 31 december 2013 € 1.630.000 en is als volgt opgebouwd:

           €

- Wachtgeldverplichtingen medewerkers NCDO oud 1.576.000

- Uitvoeringskosten wachtgeldregeling 54.000



Voorziening ziekengeld langdurig zieken medewerkers

Het verloop van de voorziening ziekengeld is als volgt:

€

Saldo 1 januari 2013 111.884

Dotatie 0

Onttrekking (24.521)

Vrijval (23.363)

Saldo 31 december 2013 64.000

De onttrekking vanuit de voorziening ziekengeld bedraagt € 24.000. Daarnaast is een vrijval

van € 23.000 als gevolg van de daling van het percentage langdurig ziekenverzuim ten

opzichte van het voorgaand verslagjaar.

4.6.6 KORTLOPENDE SCHULDEN

Project-/activiteitenverplichtingen

2013 2012

€ €

Projectverplichtingen NCDO oud 120.000 424.950

Contractverplichtingen crediteuren NCDO nieuw 243.334 43.176

363.334 468.126

De projectverplichtingen van NCDO oud betreft de afronding van het Programma Sport in

samenwerking met de partners LokaalMondiaal en Respo Internationaal.

De contractverplichtingen van NCDO nieuw betreft de lasten die in 2013 zijn genomen en de afronding

van de uitvoering begin 2014 zal plaats vinden.

Vooruit ontvangen subsidie

2013 2012

€ €

Subsidieperiode 2011-2014 520.000 0

Eind 2013 heeft NCDO een vooruitbetaling van € 520.000 ontvangen op het in 2014 te ontvangen

subsidiebedrag.

Nog te besteden subsidie

2013 2012

€ €

Subsidieperiode 2011-2014 495.221 810.603

NCDO heeft in 2013 voor een bedrag van circa € 495.000 aan activiteiten en projecten (nog) niet kunnen

uitvoeren. In de jaarrekening is het bestede subsidiebedrag verantwoord in de staat van baten en lasten en het 

niet bestede deel is verantwoord op de balans als "Nog te besteden subsidie".



Specificatie nog te besteden subsidie 

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

Saldo per 1 januari 810.603            1.234.855 

Toevoeging:

- Subsidiebijdrage 9.625.000 9.625.000

- Financiele baten 20.934 39.802

Ontrekking:

- Lasten activiteiten/apparaat (9.961.316) (10.089.054)

Saldo per 31 december 495.221 810.603

Crediteuren

2013 2012

€ €

Crediteuren 653.748 617.414

Overige schulden en overlopende passiva

2013 2012

€ €

Reservering vakantiedagen 144.486 189.145

Reservering accountantskosten         13.427 16.280

Nog te betalen loonbelasting en sociale lasten 115.316 0

Nog te betalen pensioenpremies 64.494 0

Te betalen subsidiebijdrage Matra/KPA 2009-2010 0 201.662

Overige schulden 74.772 259.483

412.495 666.570

De reservering vakantiedagen is afgenomen, omdat enkele medewerkers met een hoog saldo vakantiedagen

in de loop van 2013 uit dienst zijn getreden. De overige schulden bestaan met name uit nog te betalen

activiteiten- en organisatiekosten.



4.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Hieronder worden vermeld de belangrijke door de stichting aangegane of haar opgelegde

financiële verplichtingen voor zover zij niet in de jaarrekening 2013 zijn opgenomen en 

waarvan bekend is dat zij op de exploitatie van de komende jaren zullen drukken.

4.7.1 Meerjarige verplichtingen

Huurovereenkomst t/m 2014

€

                              Huur  2014 KIT 327.286     

                              Huur 2014 Den Haag 11.616       

338.902

De huurovereenkomst met het KIT kan tussentijds beëindigd worden indien

sprake is van aantoonbaar bedrijfseconomisch belang of gebrek aan ruimtelijke

mogelijkheden binnen het gebouw.

De huurovereenkomsten met het KIT en Den Haag worden per 1 januari 2015 opgezegd.

Vijf OCE kopieermachines :

Huurovereenkomsten t/m 2015

€

                              Huur 2014 tot en met 2015 33.324       

33.324

De huurovereenkomst wordt vanaf 2015 stilzwijgend verlengd voor één kalenderjaar.

CRM

€

Licentie-overeenkomst 2014 en 2015 31.944

6.2 Juridische kosten

Met betrekking tot een reeds afgerond stimuleringproject heeft NCDO via de advocaat van

de subsidie ontvanger een claim ontvangen inzake nog te betalen subsidie. NCDO heeft 

een advocaat ingeschakeld, omdat NCDO deze claim betwist.



4.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

4.8.1 Baten NCDO nieuw

Rijksbijdragen en overige baten

€

Beschikking 2011-2014 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 38.500.000

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 9.625.000 9.625.000

Overbesteding Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 315.382 424.252

Totale Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 9.940.382 10.049.252

Volgens de van toepassing zijnde Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving worden de baten 

genomen voor zover de lasten zijn gerealiseerd. De gerealiseerde directe kosten activiteiten 

bedragen € 7,9 mio en de gerealiseerde apparaatskosten € 2,0 mio (zie paragraaf 7.2). De totale 

Rijksbijdrage komt daarom uit op € 9,9 mio.

Overige inkomsten

In 2013 heeft NCDO ‘eigen inkomsten’ gerealiseerd (opbrengsten uit trainingen/workshops, 

advertentieverkoop, bijdragen van partners van OneWorld). In totaal is een bedrag van € 600.172

aan eigen inkomsten gerealiseerd. Het van Global Village Media (GVM) overgenomen personeel 

is in 2013 geheel geintegreerd binnen NCDO. Dienaangaande worden geen inkomsten meer

toegerekend aan activiteiten OneWorld ter dekking van overgenomen personeelskosten.

Financiele baten

De financiële baten betreffen rente inkomsten en komen ten gunste van de exploitatie. De rente

inkomsten worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de 

financiering van activiteiten. 



4.8.2 Lasten NCDO nieuw

4.8.2.1 Activiteitenkosten

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

NCDO activiteitenkosten (programma 2011-2014) 4.428.870 4.973.818

NCDO personeelskosten (programma 2011-2014) 3.486.277 3.154.021

Totaal activiteiten NCDO nieuw 7.915.147 8.127.839

De uitgaven voor activiteiten worden in het inhoudelijk deel van het jaarverslag op het niveau 

van de clusters en op het niveau van (geaggregeerde) activiteiten verantwoord.

4.8.2.2 Apparaatskosten

Personeel 2013 2012

Werkelijk Werkelijk

€ €

Lonen 3.303.813 3.369.904

Ontslagvergoeding 133.992 163.562

Sociale lasten 489.936 495.467

Pensioenlasten 491.060 476.592

Overige personeelskosten 37.447 222.095

Doorbelasting directe personeelskosten activiteiten (3.486.277) (3.154.021)

Mutatie personeelskosten reorganisatievoorziening (178.127) (703.188)

Sub-totaal 791.844 870.411

revitaliseringskosten 176.984 0

Totaal indirecte personeelskosten NCDO 968.828 870.411

Organisatie 2013 2012

Werkelijk Werkelijk

€ €

Huisvestingskosten 362.434 338.617

Bureaukosten 379.950 333.500

Afschrijvingskosten 44.832 57.785

Accountantskosten 34.340 25.186

Communicatie- & advieskosten 182.463 262.320

Reis- en verblijfkosten 36.069 46.068

Reis- en vergaderkosten Bestuur / Raad van Toezicht 24.287 27.652

Overige kosten/ (baten) 2.029 413

Totaal organisatiekosten NCDO 1.066.404 1.091.541



Overige (baten) / lasten 2013 2012

Werkelijk Werkelijk

€ €

Overige (baten) / lasten 10.937 (737)

Totaal overige (baten) /lasten NCDO 10.937 (737)

Totaal apparaatskosten NCDO 2.046.169 1.961.215

Toelichting apparaatskosten

Personeelskosten

Ultimo 2013 heeft NCDO een bezetting van 58,42 fte (2012 63,1), dit is inclusief de directeur/bestuurder

met wie het NCDO geen arbeidsovereenkomst heeft maar een overeenkomst van opdracht.

De direct aan de activiteiten toe te rekenen personeelskosten bedragen € 3,5 mio. Deze 

directe personeelskosten zijn ten opzichte van 2012 met € 0,3 mio gestegen. De realisatie van

de activiteiten vindt meer plaats met eigen personeel dan uitbesteed, zoals in voorgaande jaren.

Mede als gevolg van dit beleid zijn de activiteitskosten met € 0,5 mio gedaald.

De doorbelasting van personeelskosten circa € 0,2 mio naar de reorganisatievoorziening betreft

de loonkosten van boventallige medewerkers in hun "zoektermijn" en ontslagvergoeding. De 

overige reorganisatiekosten zijn rechtstreeks ten laste van de reorganisatievoorziening gebracht.

De daling van de overige personeelskosten zijn mede het gevolg van een vrijval reserveringen 

vakantiegeld (was in 2012 een toevoeging), toename uitkering zwangerschapsverlof UWV en 

minder inhuur uitzendkrachten.

De kosten voor de herstucturering van NCDO in 2013 circa € 0,2 mio worden ontrokken

vanuit de "bestemmingsreserve revitalisering" (zie paragraaf 5.4).

Pensioenen

NCDO heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat

afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het ABP.

NCDO heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen ingeval van een

tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere premies. Gezien het

bovenstaande heeft NCDO de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling 

en alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.



Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012. De daling wordt met

met name veroorzaakt door de toename van de bureaukosten (hogere kosten 

automatisering: licenties), minder afschrijvingskosten (nieuwe investeringen en toegerekende 

afschrijvingskosten vanuit NCDO oud) en een vermindering van de inhuur van derden.

Overige toelichting apparaatskosten

Directie

In de loop van 2013 is de directie van NCDO vervangen door een bestuurder 

ad interim voor de begeleiding van de revitalisering van NCDO.

Bestuurder F.M.L.G. van den Boom

EUR

Beloning (brutoloon incl. vakantiegeld, gratificatie en frictiegeld) 67.588

Sociale verzekeringspremies 5.087

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn die is 100.000

opgenomen in de arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2012 vòòr de inwerkingtreding 

van de WNT. De beëindigingsvergoeding wordt hiermee gehonoreerd.

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar 6,5 maand/ 1,0 FTE

Datum in dienst 15-07-2010

Datum uit dienst 15-07-2013

Pensioenlasten 13.437                

Aanvullend pensioen 8.039                  

Totaal 194.151

Zakelijk directeur J.G.M. Derks

EUR

Beloning (brutoloon incl. vakantiegeld, gratificatie en frictiegeld) 43.831                

Sociale verzekeringspremies 5.087                  

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 37.500                

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar 6,5 maand/ 1,0 FTE

Datum in dienst 01-11-2010

Datum uit dienst 15-07-2013

Pensioenlasten 7.638                  

Totaal 94.056

Bestuurder ad interim A. de Ruijter

EUR

Beloning (brutoloon incl. vakantiegeld, gratificatie, reis- en representatiekosten en frictiegeld) 143.200

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar 10,5 maand/ 1,0 FTE

Datum in dienst 12-02-2013

Totaal 143.200



De salariering voldoet aan de regelgeving inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  

publieke en semi publieke sector (WNT). De WNT norm bedraagt voor 2013 € 228.559.

NCDO heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normkader bij het opmaken van deze jaarrekening

gehanteerd. De aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normkader, is nog niet door de Eerste

Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde

van de Aanpassingswet WNT.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft NCDO gebruik gemaakt

van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse

Zaken en Koningkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze fuctionarissen. Op

basis van deze brief kan en hoeft NCDO niet volledig te voldoen aan de verplichting voor

openbaarmaking van deze interim-functionarissen, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van

de Aanpassingswet WNT.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegeld en een vergoeding 

voor gemaakte onkosten. De voorzitter en de vice voorzitter van de Raad van Toezicht

ontvangen 1,5 respectievelijk 1,25 keer het bedrag aan vacatiegeld.

Overzicht vacatiegeld en onkosten Raad van Toezicht 2013 incl.BTW

Naam Vacatiegeld Onkosten Totaal Opmerkingen

EUR EUR EUR

P. van Geel 3.750 500 4.250 voorzitter

J. Hoekema 3.125 500 3.625 vice-voorzitter

V. Sluijter 2.500 500 3.000

A. Chojnacka 2.500 500 3.000

S. de Wit 2.500 500 3.000

A. Zoomers 2.500 500 3.000

H. Mulder 2.500 500 3.000

D. Benschop - - - ziet af van vergoeding

Totaal 22.875



4.8.3 Afwikkeling NCDO oud

4.8.3.1 Vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud

€

Beschikking 2007-2010 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 130.400.000

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 181.380 494.120

Vrijval Matra/KPA Programma 2009-2010 0 20.958

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 181.380 515.078

Bij de afwikkeling van de subsidiebeschikking NCDO oud 2007-2010 zijn de reserveringen 

van de eigen projecten afgeboekt en vrijgevallen in het resultaat.

4.8.3.2 Financiele baten NCDO oud

De financiële baten betreffen rente inkomsten en komen ten gunste van de exploitatie. De rente

inkomsten worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de

financiering van subsidies en projecten.

4.8.3.3 Afwikkeling subsidiebeschikkingen NCDO/POP

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

Subsidieprogramma NCDO/POP 2007 - 2010 (300.712) (4.456.353)

Subsidieprogramma Matra/KPA2009-2010 0 (1.352.965)

Totaal afwikkeling subsidiebeschikkingen (300.712) (5.809.318)

Eind 2013 heeft NCDO in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een voorlopige 

afwikkeling subsidiebeschikking NCDO/POP opgesteld. Als gevolg van met name de vrijval

reserveringen eigen projecten (zie 7.3.1.) en apparaatskosten (zie 7.3.4) is een vrijval ontstaan die 

in mindering gebracht wordt op nog te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2010 (zie 5.2). De

definitieve afwikkeling van de subsidiebeschikking NCDO/POP vindt plaats als de toekomstige

wachtgeldregeling via de balanspost "voorziening reorganisatie" is afgewikkeld (zie 5.5).



4.8.3.4 Vrijval Apparaatskosten NCDO oud

2013 2012

werkelijk werkelijk

€ €

Personeelskosten 142.041 0

Organisatiekosten (23.399) (9.814)

Overige (baten) / lasten (627) (15.463)

Totaal vrijval apparaatskosten 118.015 (25.277)

De vrijval van de personeelskosten € 142.000 bestaat uit het terugboeken van de afkoop backservice

pensioenvoorziening € 62.000 in verband met het uit dienst treden van de Bestuurder per 15 juli 2013

en de vrijval voorziening reorganisatie € 80.000 als gevolg van de herberekening van de 

wachtgeldverplichting en de uitvoeringskosten wachtgeldregeling.



4.9 Overige gegevens

4.9.1. Besluit bestemming van het resultaat

Het Bestuur heeft het resultaat 2013 als volgt bestemd:

           €

Ontrekking aan bestemmingsreserve Revitalisering (176.984)

Toevoeging aan bestemmingsreserve Revitalisering 777.156

Totaal 600.172



4.10. BIJLAGEN

Bijlage A: Balans NCDO OUD / NCDO NIEUW

NCDO nieuw NCDO

NCDO / POP NCDO Totaal

Realisatie Realisatie 2013

€ € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 153.319 153.319

0 153.319 153.319

Vlottende activa

Te vorderen subsidie 1.471.926 1.471.926

Debiteuren 104.155 104.155

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 78.395 78.395

Te verrekenen BTW 157.204 157.204

Overlopende activa 152.888 152.888

1.471.926 492.642 1.964.568

Liquide middelen

Bank 325.638 2.560.765 2.886.403

325.638 2.560.765 2.886.403

Totaal vlottende activa 1.797.564 3.053.407 4.850.971

Totaal activa 1.797.564 3.206.726 5.004.290

Kapitaal

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve 865.326 865.326

45 1.642.482 1.642.527

Voorzieningen

Voorziening reorganisatie 1.630.121 1.630.121

Voorziening ziekengeld 64.000 64.000

1.630.121 64.000 1.694.121

Kortlopende schulden

Project-/activiteitenverplichtingen 120.000 243.334 363.334

Vooruit ontvangen subsidiebedragen 520.000 520.000

Nog te besteden subsidie 495.221 495.221

Crediteuren 30.337 623.411 653.748

Overige schulden en overlopende passiva 10.049 402.446 412.495

160.386 2.284.412 2.444.798

Interne rekening courant verhouding 7.012 (784.168) (777.156)

Totaal Passiva 1.797.564 3.206.726 5.781.446

NCDO oud



Bijlage B: Staat van baten en lasten NCDO OUD / NCDO NIEUW

NCDO

NCDO / POP Totaal

Realisatie Realisatie Begroting Realisatie

€ € € €

Baten

Subsidies (300.712) 9.940.382 10.439.500 9.639.670

Overige inkomsten 600.172 600.172

Vrijval NCDO/POP verplichtingen 181.380 181.380

Financiële baten 1.317 20.934 22.251

Totaal baten (118.015) 10.561.488 10.439.500 10.443.473

Lasten

Activiteiten

NCDO activiteiten (7.915.147) (7.951.500) (7.915.147)

Totaal activiteiten 0 (7.915.147) (7.951.500) (7.915.147)

Apparaatskosten

Personeelskosten 142.041 (968.828) (1.235.000) (826.787)

Organisatiekosten (23.399) (1.066.404) (1.253.000) (1.089.803)

Overige (lasten) / baten (627) (10.937) (11.564)

Totaal apparaatskosten 118.015 (2.046.169) (2.488.000) (1.928.154)

Totaal (lasten) / baten 118.015 (9.961.316) (10.439.500) (9.843.301)

Exploitatiesaldo 0 600.172 0 600.172

NCDO oud NCDO nieuw

NCDO



Bijlage C: Begroting NCDO NIEUW 2014

Periode

Omschrijving EUR Percentage

Subsidiebijdrage

Programma 2011-2014 9.600.000 94,1%

Eigen inkomsten NCDO 600.000 5,9%

Totaal Subsidiebijdrage 10.200.000 100,0%

Activiteitenkosten

Activiteiten (3.883.000) (40,4%)

Personeel (2.555.000) (26,6%)

Totaal Activiteitenkosten (6.438.000) (67,1%)

Personeelskosten

Directie en staf (1.337.000) (13,9%)

Totaal Personeelskosten (1.337.000) (13,9%)

Organisatiekosten

Directie (100.000) (1,0%)

Evaluatie en kwaliteit (80.000) (0,8%)

Marketing en communicatie (130.000) (1,4%)

Facilitair (365.000) (3,8%)

ICT (170.000) (1,8%)

Organisatiekosten (180.000) (1,9%)

Totaal Organisatiekosten (1.025.000) (10,7%)

Totaal Apparaatskosten (2.362.000) (24,6%)

Reserveringen

Extra investering op speerpunten (100.000) (1,0%)

Onvoorziene overschrijdingen (200.000) (2,1%)

Revitalisering (1.100.000) (11,5%)

totaal reserveringen (1.400.000) (14,6%)

Saldo 0 0

Begroting 2014




