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Voorwoord 

In de meer dan veertig jaar van ons bestaan is onze missie een grote constante: wij werken aan 

betrokkenheid van burgers bij mondiale vraagstukken. Hierbij hebben stichting NCDO en haar 

rechtsvoorgangers zich altijd aangepast aan veranderingen in hun context. 

 

Gegeven veranderingen in die context stond 2015 in het teken van het verder uitwerken en 

implementeren van de beleidslijnen zoals geformuleerd in 2013 en 2014. De activiteiten in 2015 waren 

uiteraard vooral gericht op het adequaat realiseren van de primaire taak: de verschillende 

maatschappelijke actoren – van burgers en overheidsinstanties tot organisaties en bedrijven -  

infomeren over en betrekken bij mondiale vraagstukken die overigens vrijwel altijd een lokale impact 

kennen. Naast deze externe oriëntatie is er ook veel energie gestoken in het verder verzelfstandigen 

van de onderdelen van de stichting NCDO, het verwerven van marktbaten en het versoberen van de 

bedrijfsvoering.  

 

De basiseenheden van de stichting NCDO - OneWorld, Samsam en Kaleidos Research - staan voor de 

spannende uitdaging om van waarde te blijven voor hun lezers, bezoekers, partners en opdrachtgevers 

in een fase in ons bestaan waarin de financiering van ons werk is veranderd en sterk teruggelopen. In 

dit verband zijn we het ministerie van Buitenlandse Zaken erkentelijk dat we vruchtbare gesprekken 

hebben kunnen voeren over een hybride toekomst voor deze basiseenheden met het ministerie als zeer 

gewaardeerde en betrokken partner.  

 

In dit jaarverslag kunt u lezen op welke wijze de stichting NCDO haar activiteiten met de daarbij 

behorende producten, zoals neergelegd in het jaarplan 2015, heeft verricht. 

 

Ik hoop dat het verslag u overtuigt. 

 

Arie de Ruijter 

directeur/bestuurder Stichting NCDO 
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1. Context, Beleid en Strategie 

Stichting NCDO bevordert kennis over en betrokkenheid bij mondiale vraagstukken. Dat doet zij via de 

platforms OneWorld.nl - het multimediale platform voor mondiaal denken en groen doen - en 

Samsam, educatief platform voor wereldwijze kinderen. Deze platforms worden ondersteund door 

Kaleidos Research, onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken en onderdeel van 

Stichting NCDO.  

 

1.1. De context van NCDO in 2015 
 

Het belang van betrokkenheid van burgers bij de wereld is de drijfveer achter het werk van Stichting 

NCDO. We zijn ‘hier’ meer dan ooit verbonden met mensen en gebeurtenissen ‘daar’. De relevantie van 

ons werk – het betrekken en informeren van burgers – blijft dan ook onverminderd groot. 

Onverminderde relevantie impliceert ook dat we als organisatie voortdurend moeten meebewegen met 

een veranderende context. We zien al langere tijd dat de verhouding tussen burgers, overheid en markt 

drastisch aan het veranderen is. De overheid stimuleert burgers te participeren aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen in de zorg. Maar ook in de 

organisatie van ontwikkelingssamenwerking is (al langer) een trend gaande van verzakelijking, een 

sterke focus op handel in plaats van op hulp en meer vraag naar sociaal ondernemerschap en 

burgerinitiatief.  

 

Stichting NCDO gaat mee in deze trend door zichzelf te transformeren tot een hybride organisatie 

waarin platforms centraal staan. Wij werken missie gedreven, met een duidelijk oog voor de waarde 

die we kunnen creëren voor partners.  

 

1.2. Positionering 
 

Stichting NCDO positioneerde haar platforms OneWorld en Samsam als bruggenbouwers tussen de 

ondernemende burger, maatschappelijk middenveld, wetenschap en politiek. Als bruggenbouwer ziet 

Stichting NCDO het ontsluiten van voldoende en laagdrempelige kennis over de verbondenheid van 

Nederland met de wereld als voorwaarde voor het ontplooien van ‘wereldburgerschap’. De kennis over 

vraagstukken die de agenda’s van armoedebestrijding en duurzaamheid combineren, sluit goed aan op 

mondiale uitdagingen van deze tijd en de nieuwe internationale agenda’s die zich momenteel 

ontwikkelen. Toegang tot deze kennis maakt het voor iedereen in de Nederlandse context mogelijk een 

zelfbewuste en verantwoordelijke rol te spelen ten aanzien van mondiale problemen.  

 

Stichting NCDO neemt binnen de ‘vijfhoek’ - overheid, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke 

organisaties en burgers - een unieke positie in die gericht is op samenwerking en die dicht bij de 

burger zelf staat. De platforms OneWorld en Samsam slaan een brug tussen overheden, 

maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven enerzijds en Nederlandse burgers 

anderzijds. Ondersteund door onderzoek faciliteren de platforms wederzijdse kennisuitwisseling, 

netwerkopbouw en betrokkenheid bij mondiale vraagstukken. Onze focus ligt op de eerste plaats bij 

burgers en de rol die zij kunnen vervullen, bijvoorbeeld als consument die wel of geen asperges uit 

Peru koopt of die zich afvraagt uit welke (conflict)gebieden de grondstoffen van zijn telefoon komen. 

 

Hoe doen we dit? In de huidige netwerk- en participatiesamenleving doen we dat steeds meer door 

onderlinge kennisuitwisseling te faciliteren, door initiatieven van onderop een podium te bieden, door 

interactief (online) te communiceren en door zelf als organisatie midden in een netwerk te staan van 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, overheden en bedrijven.  
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Onze missie luidt dan ook:  

 

het leveren van een bijdrage aan het inzicht in, de kennis over en betrokkenheid bij (de 

rol van Nederland bij) internationale samenwerking en duurzame mondiale 

ontwikkeling voor Nederlandse burgers, bedrijven, organisaties en overheden.  

 

We vullen deze missie in vanuit de visie dat goed geïnformeerde burgers in de context van de 

participatiesamenleving belangrijke bijdragen kunnen leveren aan een duurzame wereld. Zij hebben 

dan immers zicht op de consequenties van hun handelen en op beslissingen die maatschappelijke 

organisaties, bedrijfsleven en overheid nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om toegang tot mondiale 

publieke goederen zoals milieu, grondstoffen, veiligheid en voedselzekerheid en de zorg hiervoor. We 

genereren en ontsluiten niet alleen kennis, maar ontwikkelen ook methoden om kennis over te dragen 

en toe te passen, zodat ze aansluiten bij de 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. De verschillende typen activiteiten strekken zich uit over allerlei domeinen 

en doelgroepen. We hanteren hiertoe een heel scala aan media en middelen: tijdschriften, 

lesmaterialen, online platforms, online en offline netwerken, events, competities, 

onderzoeksrapporten, blogs en social media.  

 

Om deze missie te realiseren heeft NCDO in de afgelopen jaren een kwalitatief hoogstaand 

onderzoeksteam opgebouwd. In korte tijd heeft het onderzoek van NCDO nationaal en internationaal 

erkenning gekregen. In deze zelfde jaren is ook het crossmediale platform OneWorld ontstaan uit een 

fusie van het maandblad Internationale Samenwerking, het tijdschrift Onze Wereld en het platform 

oneworld.nl. Sinds de lancering van OneWorld, in november 2011 heeft het platform een groot bereik 

weten te realiseren samen met vele partners. Samsam was al veel langer een belangrijke pijler in het 

werk van NCDO en is in de jaren 2011-2014 onverminderd succesvol gebleken in het bereiken en 

binden van grote aantallen basisschoolleerlingen en hun docenten.  

 

Voor elk van de onderdelen van NCDO waren 2013 en 2014 cruciale jaren waarin werd gekeken naar 

toekomstperspectieven. Hierbij werden we geholpen door een grondige evaluatie door de IOB, die 

concludeerde dat Stichting NCDO relevante taken uitvoert voor het door de overheid opgestelde beleid 

tot bevordering van mondiaal burgerschap. Over de kwaliteit en het resultaat van de activiteiten van 

Stichting NCDO oordeelde de IOB ook overwegend positief.  

 

De vijf belangrijkste lessen die we mee hebben genomen uit de evaluatie van de IOB zijn de volgende:  

 

 Inzet op onderwijs 

Samsam levert een zeer belangrijke bijdrage aan het wereldburgerschapsonderwijs op Nederlandse 

basisscholen. Het grote bereik van Samsam (50% van de basisscholen) maakt dat we in het 

basisonderwijs een zeer brede groep kinderen bereiken. We volgen de aanbevelingen van de IOB op 

door de focus op het onderwijs te vergroten. Kostenbesparingen bij Samsam zijn gebruikt om de online 

positie van Samsam verder te verstevigen.  

 

 Synergie tussen activiteiten 

De potentie van synergie en kruisbestuiving tussen onderzoek, magazines, evenementen en netwerken 

kan beter worden benut. In de zomer van 2013 werd een eerste stap gezet in het ‘ontschotten’ van 

NCDO, een proces dat in 2015 met kracht is doorgezet. We hebben in 2015 ook veel aandacht 

geschonken aan het benutten van kansen voor synergie tussen verdiepende kennisontwikkeling en 

kennisverspreiding in de vorm van ‘investigative reporting’. De in 2014 uitgevoerde revitalisering is in 

2015 benut om de laatste interne schotten weg te halen. Wat we over hebben gehouden zijn twee 

multimediale platforms met een ondersteunende onderzoekseenheid. 
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In 2015 hebben we versterkt ingezet op programmatisch werken rondom de kernthema’s van het 

Nederlandse hulp- en handelbeleid (Water, Voedsel, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en 

Rechten alsmede Vrede en Veiligheid) waarbij we de macro-, meso -en microniveaus integraal 

benaderen in een programmaplan. Daarnaast is het nieuwe OneWorld.nl. zó ingericht dat we meer 

mogelijkheden hebben om zowel specifiek publiek als brede doelgroepen te combineren, zodat er een 

actieve Oneworld Community groeit. 

 

 Balans aanbodgericht en vraaggestuurd werken 

In 2015 is veel energie gestoken in het meer vraaggestuurd werken van OneWorld, Samsam en 

Kaleidos Research, alhoewel aanbodgericht werken noodzakelijk blijft gegeven de positionering van 

NCDO als maatschappelijke organisatie die het tot haar taak rekent maatschappelijke kernwaarden te 

onderhouden en uit te dragen. Dat neemt niet weg dat we ervan overtuigd zijn dat we meer inkomsten 

kunnen genereren uit andere bronnen dan BZ-subsidie. Vooral voor OneWorld liggen er veel 

mogelijkheden voor het vergroten van de bijdragen van lezers, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven. OneWorld heeft in 2015 een multimediaal platform dat gedragen wordt door alle 

maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij mondiaal burgerschap verder ontwikkeld. Dat 

betekent een concurrerend aanbod aan lezers en een goede propositie voor bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties.  

 

 Compacte portfolio 

De noodzaak tot inkomstendiversificatie en de door de IOB geschetste kansen om het bereik en de 

impact van sommige netwerken te vergroten, hebben ons ondersteund in de keuze voor een compacter 

portfolio voor de toekomstige organisatie. In 2013 werd al gekozen om ons nadrukkelijker te 

concentreren op onze kerntaken. Activiteiten op het gebied van beleid en beleidsbeïnvloeding zijn 

afgebouwd. Voor de periode na 2014 hebben we gekozen voor de producten en activiteiten met de 

meest onderscheidende meerwaarde en met een perspectief op financiële duurzaamheid.  

 

1.3. Revitalisering 
 

Op basis van trends die wij waarnemen in de samenleving, in ons werkveld en op het gebied van 

mondiale vraagstukken, hebben wij – geïnformeerd en gesteund door de conclusies van de IOB – in 

2014 de hierboven benoemde strategische keuzes gemaakt. Deze hebben wij consequent uitgewerkt in 

2015. Deze keuzes brachten voor Stichting NCDO een noodzaak mee tot revitalisering. De 

revitalisering bestond uit enkele deelprocessen: herstructureren, reorganiseren en bevorderen van 

ondernemerschap 

 

Herstructureren 

In 2015 is meer en meer de wens tot verdere verzelfstandiging van Oneworld, Samsam en Kaleidos 

research gegroeid. De verschillen in doelgroep, productportfolio, partners en werkwijzen en daarmee 

marktpositie zijn zodanig dat inhoudelijke en financiële autonomie hun toekomstperspectief 

waarschijnlijk positief zal beïnvloeden. In 2015 is de Stichting NCDO dan ook vooral gaan 

functioneren als holding, waarbij centrale aansturing sterk aan betekenis heeft ingeboet. 

 

Reorganiseren 

De revitalisering kon gezien de sterke krimp in begroting, niet plaats vinden zonder formele 

reorganisaties. In 2014 heeft een eerste reorganisatie plaatsgevonden waarbij een deel van de 

staffuncties verdween evenals de gehele eenheid Kennistoepassing. In 2015 is een diepingrijpende 

deelreorganisatie van de bedrijfsvoering gevolgd.  
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Bevorderen van ondernemerschap  

Het doel van de revitalisering was om de onderdelen van NCDO met unieke toegevoegde 

maatschappelijke waarde, erkende kwaliteit en relevantie, én een reëel toekomstperspectief in 

financiële zin, toekomstbestendiger te maken. In 2015 is veel energie gestoken in het bevorderen van 

ondernemerschap. Kerncomponenten hiervan zijn het stimuleren van kostenbewustzijn, het sterk 

bewaken van bestedingsdiscipline en het zetten van allerlei stappen in het aanboren van nieuwe 

financieringsbronnen.  
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2. Thematische speerpunten 

2.1. Voedsel  
 

Met de negen miljard mensen in 2050, de klimaatafspraken van COP21 en de nieuwe werelddoelen 

spelen voedsel en honger een steeds grotere rol in het publieke gesprek over de duurzame toekomst. 

De rol van Nederland als tweede agro-exporteur van de wereld is daarmee steeds relevanter. 

Fundamentele vragen blijven opduiken: wat is de rol van de kleine boer in het voeden van de wereld, 

hoe helpen we hem vooruit en in hoeverre is grootschalige efficiënte landbouw het antwoord op 

honger? 

 

Activiteiten 2015 

 

OneWorld en Voedsel 

Op het thema voedsel vonden verschillende activiteiten plaats via het platform FoodGuerilla. Ook 

genereerde het OneWorld Food-kanaal het nodige bereik en deed het regelmatig stof opwaaien.  

 

Website OneWorld Food 

OneWorld Food heeft in het afgelopen jaar een centrale plek in het actuele food-debat veroverd. Met 

verhalen over GMO (genetisch gemodificeerde organismen), Brusselse beslissingen over pesticiden, de 

problemen rond duurzame palmolie, de voors en tegens van de maaltijdbox zaten we bovenop de 

Nederlandse brisante kwesties in voedselzekerheid. Gemiddeld trok de website zo’n 14.000 unieke 

bezoekers per maand, een goede groei ten opzichte van vorig jaar. In Willem Treep, hoog genoteerd in 

de Trouw Duurzame 100, hebben we een goede columnist gevonden die het debat tussen groot en 

kleinschalige landbouw vanuit een interessante invalshoek beziet.  

 

Het Wormenhotel  

In mei opende het platform FoodGuerrilla van 

OneWorld de kleinste hotelketen van Nederland: het 

Wormenhotel. Met deze campagne werd aandacht 

gevraagd voor een gezonde en vruchtbare bodem. 

Daarmee sloten we aan op het door de VN uitgeroepen 

Jaar van de Bodem. Deze on- en offline campagne 

bereikte een groot publiek. Het campagnefilmpje werd 

ruim 150.000 maal bekeken, meer dan 10.000 unieke 

bezoekers bekeken de campagnepagina en meer dan 100 

mensen bouwden hun eigen wormenhotel. Met de 

media-aandacht via o.a. Trouw, Radio 1 en NOS op 3 

bereikten we naar schatting meer dan 2 miljoen mensen. Voor de campagne werkten we samen met 

bottom-up initiatieven zoals Le Compostier en De Compostmobiel. Daarnaast waren de Wormenhotels 

inclusief toelichting te bekijken bij onze hotelpartners zoals het Amstel Intercontinental, Casa400, Het 

Volkshotel en NH Barbizon Palace.  
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Opening/plaatsing van het Wormenhotel bij Het Amsterdam Intercontinental, mei 2015 

 

Eat This Roadtrip  

Als opmars naar Wereldvoedseldag riep FoodGuerrilla heel 

Nederland op om een actie in te dienen voor goed voedsel. Deze 

acties bij elkaar noemden we de Eat This Roadtrip. In opdracht 

van het ministerie van Economische Zaken selecteerden we tien 

winnaars die we ondersteunden met een klein geldbedrag, 

masterclasses en persoonlijke ondersteuning om hun actie te 

verwezenlijken. Tien zeer diverse publieksacties die ieder een 

ander voedselvraagstuk belichtten in aanloop naar 

Wereldvoedseldag waren het resultaat. Voorbeelden van de acties 

zijn (1) zeewierhapjes klaargemaakt door de studenten van De 

Rooi Pannen in Tilburg voor het winkelende marktpubliek als 

showcase van alternatieve eiwitten, (2) het serveren van een 

Plastic Soep aan Diederik Samsom en Lutz Jacobi voor schone 

oceanen, en (3) een diner met ongewenste dieren in Groningen om 

voedselverspilling en het eten van plaagdieren op de kaart te 

zetten.  

 

 
           Actie voor zeewier als alternatief  

                   voor eiwit                                 
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Eat This-festival 

De tien acties mondden uit in het Eat This-festival op de 

vooravond van Wereldvoedseldag bomvol masterclasses, 

een radioshow, live talkshows en internationale gasten. 

Onze host Ikenna Azuike (What’s Up Africa) 

introduceerde de avond als volgt: “Het oplossen van 

honger is zoals het zesde seizoen van Game of Thrones: je 

weet dat het mogelijk is, je weet dat het kán maar je hebt 

geen idee wanneer en hoe.”  

 

Dit was het vertrekpunt voor alle programma’s die we 

samen met Oxfam Novib, Food Cabinet, FairFood, Salto 

(POA), Pakhuis de Zwijger en Youth Food Movement 

Nederland presenteerden aan een uitverkochte zaal van 

500 personen. 

 

In 2015 werkte OneWorld Food samen met het Ministerie 

van Economische Zaken, en non-profit partners zoals 

Oxfam Novib, Fair Food en het Wereld Natuur Fonds.  

 

 

 

 
Actie tegen voedselverspilling waarbij we met kids  

kookten in Venlo tijdens de Venlo Spelen, herfst 2015.  
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2.2. Water 
 

Waarom Water? 

Watervraagstukken blijven de komende jaren actueel: waterschaarste, watervervuiling 

en wateroverlast. In de komende decennia komt de beschikbaarheid van schoon water bovendien 

verder onder druk te staan door bevolkingsgroei, verstedelijking, veranderende consumptiepatronen 

en klimaatverandering. 

 

Activiteiten 2015 

 

Samsam en Water 

Samsam heeft een van haar edities geheel gewijd aan Plastic Soep, de 5 biljoen stukjes plastic die in de 

zeeën en oceanen drijven.  

 

OneWorld en Water 

In 2015 besteedde OneWorld doorlopend aandacht aan het thema water met artikelen, blogs, video’s 

en publieksacties.  

 

Website OneWorld Water 

Het themakanaal OneWorld.nl/water had 102.974 unieke paginaweergaves in 2015. Vooral artikelen 

en blogs die direct raken aan de leefwereld van de lezers werden het best gelezen, of het nu ging om 

ons kraanwater, klimaatbestendige tuintjes, of de ‘kledingbibliotheek’ als alternatief voor 

waterverslindende fast fashion. Blogs en video’s rond de drie publieksacties van OneWorld werden ook 

goed gelezen en gedeeld.  

 

Publieksacties over water 

Rond het thema water organiseerde OneWorld drie heel uiteenlopende wateracties waaraan een breed 

publiek kon meedoen, online of op locatie. Door deze publieksvriendelijke en mediagenieke 

activiteiten steeds te koppelen aan online content op OneWorld.nl, genereerde ook het OneWorld 

Water-kanaal rond elke publieksactie opnieuw groot bereik. Hierbij werden ook de uitkomsten van de 

opiniepeiling over waterthema’s van Kaleidos Research uit november 2014 ingezet als pershaakjes en 

ter verdieping. De drie publieksacties – gebaseerd op de winnende ideeën uit de OneWorld 

WaterBattle (november 2014) – werden uitgevoerd met betrokken deelnemers en veel nieuwe en 

diverse partners.  

 

Online succes: #dankjewelvoorkraanwater 

Zo bereikte de online actie #dankjewelvoorkraanwater (met o.a. FNV Internationaal, Dopper) 

ruim twee miljoen Nederlanders via sociale media en persaandacht. De bijbehorende video verzamelde 

in een week rond Wereldwaterdag ruim 105.000 ‘online dankjewels’.  

 

Sta Droog Challenge 

Verder organiseerde OneWorld in augustus een groot watergevecht in het Amsterdamse Vondelpark 

om aandacht te vragen voor het waterverbruik van de internationale kledingindustrie. Het event was 

de aftrap van de Sta Droog! Challenge: water besparen door een maand geen nieuwe kleding te kopen, 

waarvoor 2.835 mensen zich inschreven. 

 

 

 

 

 

http://www.stadroog.nl/
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Massaal watergevecht met vijverwater tegen waterverspilling fast fashion – foto Susanne Oudejans 

 

Rainproof Rave & Ride 

De publieksactie Rainproof Rave & Ride (i.s.m. Amsterdam Rainproof en International Water Week) 

liet zien hoe bewoners zelf hun stad en huis groener en klimaatbestendiger kunnen maken. Het pop-up 

park met doe-het-zelfworkshops op de Dam werd ondersteund door 38 initiatieven en bezocht door 

ruim 4.000 bezoekers. De actie had een online bereik van ruim 3 miljoen mensen en kreeg daarnaast 

free publicity in lokale, internationale en landelijke media, waaronder RTL Nieuws.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duurzame tv-tuinman Lodewijk Hoekstra in rainproof park op de Dam – foto Merlijn Michon 

 

 

Steun van uiteenlopende partners 

De wateracties voor publiek verschilden sterk van thema, boodschap en vorm, waardoor ook de partners 

die zich eraan verbonden sterk uiteenliepen. Zo waren er meebetalende partners als Amsterdam 

International Water Week (NWP, Waternet, International Water Conferences), Amsterdam Rainproof, 

Dopper, FNV, Vitens. Maar ook enkele grote sponsors ‘in natura’, zoals NL Greenlabel die grootschalig 

groenaankleding leverde, of Krevicy Creative Video Agency die een viral video maakte en tientallen 

communicatiepartners en initiatieven van onderop die hielpen de boodschappen te verspreiden in hun 

achterban.     
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2.3. Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) 
 

Onder SRGR verstaat NCDO zowel aandacht voor millenniumdoelen als gelijke rechten voor vrouwen 

en seksuele en reproductieve rechten, uitbanning van geweld tegen vrouwen, het tegengaan van 

huwelijksdwang (kindbruiden) en seksueel geweld, GLBTQ (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgendered 

and Queers).  

 

Waarom SRGR?  

In 2015 werden als opvolger van de millenniumdoelen 17 nieuwe doelen opgesteld, de Sustainable 

Development Goals (SDGs). Twee ervan richten zich op SRGR. Doel 5: ‘Gelijke rechten voor mannen 

en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes’ en doel 3: ‘Gezondheidszorg voor iedereen’ 

over het terugdringen van moedersterfte en seksuele en reproductieve gezondheid.  

 

De SDGs, ook wel de 2030-agenda genoemd, blijven daarom hét speerpunt van de Nederlandse 

diplomatieke inzet bij het bepalen van de nieuwe doelen. En ook los van deze Nederlandse bril zijn 

seksuele en reproductieve rechten één van de belangrijkste doelen van internationale samenwerking; 

er is nog veel achterstand en er liggen grote kansen voor verbetering. Zo is het terugdringen van 

moedersterfte met 75% voor 2015 (millenniumdoel 5) nog niet behaald. Ook blijkt dat het aantal 

kindhuwelijken in bepaalde regio’s in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië eerder toe- dan afneemt. 

Hetzelfde geldt voor tienerzwangerschappen.  

 

In 2o15 werden vruchtbare contacten gelegd met Rutgers (penvoerder van de SRGR-alliantie) en met 

aangesloten partnerorganisaties. Vanuit deze alliantie werden zowel de zomerspecial als de talkshow 

(mede) gefinancierd en lopen de plannen voor een vervolg in 2016.  

Ook werd goed contact onderhouden met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met organisaties als 

Plan Nederland, Unicef en Cordaid. Tijdens de officiële lancering van de Pillow Fight for Love werd 

samengewerkt met Amref Flying Doctors, Rutgers, Simavi, Choice for Youth and Sexuality en werkten 

we samen met tal van lokale (LTGB-, studenten- en politieke) organisaties in Rotterdam.  

 

Website OneWorld Love  

In Op 8 maart (Internationale Vrouwendag) 2014 startten we met een apart themakanaal Love op 

OneWorld.nl; www.oneworld.nl/love. Doel is om SRGR-thema’s op een toegankelijke en prikkelende 

manier te presenteren aan het Nederlands publiek. OneWorld Love is het visitekaartje en uithangbord 

van alle SRGR-activiteiten en bouwde ook in 2015 succesvol aan het uitbreiden van haar netwerk en 

verschillende activiteiten met partnerorganisaties (zie bij Activiteiten). De kernboodschap van 

OneWorld Love is: ‘Keuzevrijheid op het gebied van voortplanting en seksualiteit bevordert gezondheid, 

gelijkheid en economische ontwikkeling’. De communicatieboodschap: ‘OneWorld Love laat op een 

heldere, eerlijke en persoonlijke manier de verhalen, problemen en dilemma’s maar ook keuzes, kansen 

en succesverhalen zien rondom de seksuele leefwereld van vrouwen en mannen in de hele wereld’.  

 

http://www.oneworld.nl/love
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Inspiratie: artikelen op OneWorld Love  

 

Het kanaal had in 2015 meer dan 11.000 unieke bezoekers gemiddeld per maand en behoorde daarmee 

samen met Food tot de ‘best’ scorende themakanalen van OneWorld. Gedurende het jaar werden 

158.980 pagina’s op het OneWorld Love-kanaal bekeken. Daarvan waren 142.371 unieke 

paginaweergaven. Gemiddeld verbleven lezers twee minuten en 19 seconden op de website OneWorld 

Love, wat voor internetbegrippen lang is.  

 

OneWorld Love koos voor vier specifieke ‘hoofdthema’s waar de artikelen binnen passen: 

1) Vrouw & rechten: hier vallen SRGR onder, maar ook gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen en het actuele thema seksueel geweld; 

2) Ho, bi’s, lesbo’s en trans: over hoe het leven van LTGBQ-mensen eruit ziet, welke strijd ze 

voeren om geaccepteerd te worden; 

3) Jong & vrij: o.a. over het tegengaan van huwelijksdwang (kindbruiden), maar bijvoorbeeld 

ook over de noodzaak van seksuele voorlichting  zodat jongeren geïnformeerde keuzes over 

eigen seksualiteit kunnen maken.  

4) Seks enzo: over ‘trends’ rondom seksualiteit, vrouwvriendelijke porno, feminisme 2.0 etc.. 

 

In samenwerking met een grote groep correspondenten en columnisten werkte de redactie van 

OneWorld Love aan het produceren van gemiddeld vier artikelen - interviews, achtergrondartikelen, 

blogs, reportages - per week. Columnisten waren onder meer Kiza Magendane (schrijver), Lotte 

Dijkstra (Jongerenambassadeur SRGR), Babah Tarawally (schrijver) en Rineke van Dam (Rutgers).  

 

 Activiteiten 2015 

OneWorld Love voerde diverse activiteiten rondom SRGR uit in 2015: van een ludiek event tot een 

inhoudelijke talkshow en van een journalistieke special tot aan onderzoek van Kaleidos Research. 

 

Pillow Fight for Love  

In februari 2015 vond de eerste editie van OneWorld’s Pillow Fight for Love (PFFL) plaats. Het 

concept van openbare kussengevechten was niet nieuw, maar de PFFL is wel de eerste variant die het 

kussenvechten combineert met een goed doel. We vechten vóór iets, voor seksuele vrijheid wereldwijd. 

Het kussenvechten verbindt mensen, iedereen kan meedoen en geeft een positieve energie. De PFFL 

kan meerdere thema’s beslaan, en is makkelijk binnen of buiten op te zetten. PFFL heeft meerdere 

partners aan zich verbonden dit jaar. 
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Winfried Baijens opent de PFFL op Rotterdam Centraal  

 

Rotterdam CS 

Tweemaal vond de PFFL in Rotterdam plaats. Tijdens de eerste, landelijke editie op de dag voor 

Valentijnsdag veroverden we Rotterdam Centraal met een heus kussengevecht voor seksuele vrijheid. 

Samen met ambassadeurs zoals pornoactrice Kim Holland, NOS-presentator Winfried Baijens, SRGR-

ambassadeur Lotte Dijkstra en schrijver Babah Tarawally vochten ruim 250 mensen mee met de 

Pillow Fight for Love. Voor een impressie van de dag werd dit filmpje gemaakt. 

 

 
De vier statements die de webbezoeker kon delen via Facebook en Twitter 

 

Gay Pride Rotterdam 

Als uitloper van de eerste Rotterdamse editie werden we uitgenodigd om het kussengevecht te 

herhalen met een van de statements gericht op de GLTBQ-beweging tijdens de Gay Pride. Met 100 

kussens in de aanslag vond gedurende deze dag drie maal een kussengevecht plaats op het 

Schouwburgplein op uitnodiging van The Hang-Out 010, een platform voor GLTBQ -jongeren.  

https://www.oneworld.nl/love/vechten-voor-de-liefde-doe-je-zo
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Festival Gelijk=Anders  

Op het Gelijk is Anders festival op 26 juni 2015 konden bezoekers tussen de inhoudelijke programma’s 

in kussen vechten op het zonnige plein voor Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. To Tjoelker, hoofd van 

DS/MO van het ministerie van Binnenlandse Zaken (en ‘feministisch ambtenaar’, aldus haarzelf) 

opende ditmaal samen met Elisabeth van der Steenhoven, directeur Wo=men het gevecht. 

 

2015 Festival IJlst  

Op 5 september was het 2015Festival in IJlst, waarbij door 

Friese burgers, initiatieven en organisaties teruggeblikt 

werd op de millenniumdoelen. Op het modderige 

festivalterrein werd fanatiek (door kinderen) 

kussengevochten. Minister Ploumen, een van de key notes, 

vertelde de honderden festivalgangers over het belang van 

de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. Omdat het te 

slecht weer was om te kussenvechten, vroegen we de 

minister om haar prioritaire  doel te kiezen. Niet geheel 

verrassend koos ze voor doel 5: gelijke rechten voor alle 

meisjes en vrouwen. 

Minister Ploumen bij de    
OneWorld/Pillow Fight for Love-stand 

Zomerspecial samen met SRGR-alliantie:  

In de mini-zomerspecial ‘Hoe doe jij het?’ dook OneWorld Love in de wereld van jongeren uit alle 

windstreken: een Nederlandse jongere, Quirine (19 jaar) vertelt over haar lesbisch zijn en wat ze aan 

seksuele voorlichting op school gemist heeft. Humam (19 jaar), vertelt over zijn baan als ‘seksactivist’ 

in het islamitische Indonesië en de 20-jarige Maureen uit Uganda vertelt over hoe ze na haar 

ongeplande zwangerschap uit huis gegooid werd door haar moeder. De achtbladige special werd 

gemaakt door OneWorld Love in samenwerking met de SRHR Alliance en de Youth Empowerment  

Alliance, die werken aan de verbetering van seksuele en reproductieve rechten van jongeren en vrouwen. 

‘Hoe doe jij het?’ werd in juni meegezonden met het OneWorld magazine (oplage 125.000) en werd in 

een Nederlandstalige en Engelstalige versie aan alle organisaties van de twee allianties verstuurd. 

 

Talkshow About a girl 

Iedereen heeft het recht om eigen, geïnformeerde keuzes over lichaam, seks, liefde en gezondheid te 

maken. Op 1 september organiseerde OneWorld Love daarom samen met de SRHR Alliance de 

interactieve talkshow #About a girl over meisjesrechten. De talkshow was bijzonder omdat maar liefst 

13 internationale gasten en sprekers aanwezig waren uit o. a. Ghana, Kenia, Uganda, Indonesië en 

Malawi. Ook Nederlandse politici, betrokken maatschappelijke organisaties, wetenschappers, gender - 

en SRGR specialisten, jongeren en geïnteresseerden waren op de talkshow afgekomen. De zaal in het 

Humanity House in Den Haag zat vol (van de 125 deelnemers die zich hadden opgegeven waren ruim 

100 aanwezig).  
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Links: Moderator Ama van Dantzig  met Lambert Grijns (SRGR-ambassadeur bij BZ). Rechts: Roelof van Laar (PvdA) ontvangt 

‘SRGR-watchdog’ van de Ugandese  

 

Kaleidos Research en SRGR 

Mondiale gezondheid en visie Nederlanders 

Kaleidos Research deed in 2015 onderzoek naar mondiale gezondheid en SRGR. Het onderzoek 

rondom mondiale gezondheid bestond uit een analyse van het Nederlands beleid op het gebied van 

mondiale gezondheid en resulteerde in de publicatie Health has no Borders: 

https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/zorgen-om-mondiale-gezondheid. 

Daarbij werd ook een representatief onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse burgers om hun visie op 

dit onderwerp in kaart te brengen file:///C:/Users/eve2/Downloads/2015-Nederlanders-en-

mondiale-gezondheid%20(2).pdf. In samenwerking met OneWorld werd de blogreeks ‘Overal Gezond’ 

gepubliceerd, met aandacht voor SRGR. Voorbeelden van deze blogs: 

https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/moeder-en-kindzorg-de-basis-voor-

betere-gezondheidszorg en https://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/zwangerschap-

keuze-doodvonnis  

 

Evaluatieonderzoek samen met Gent University 

Verder deed Kaleidos Research samen met het International Centre voor Reproductieve Health van de 

Gent University een evaluatieonderzoek naar twee programma’s op het gebied van SRGR: de End of 

Programme Evaluation van het Unite for Body Rights (UFBR)-programma van de SRGR-alliantie en 

het Access, Services and Knowledge (ASK)-programma van de Youth Empowerment Alliance (YEA). 

Het onderzoek wordt in maart 2016 afgerond. 

 

Samsam en SRGR 

Samsam maakte in november een nummer over Meisjesrechten. Ook al bestaan er geen 

‘meisjesrechten’ omdat alle kinderen dezelfde rechten hebben, is het duidelijk dat de positie van 

meisjes in veel landen meer aandacht behoeft. Samsam maakte onder andere een reportage over 

kindhuwelijken en uithuwelijken in Marokko en is er gehouden een interview met een Nederlands 

meisjes dat ten prooi gevallen was aan een loverboy. Daarnaast is ook minister Ploumen over dit 

onderwerp geinterviewd.  

 
        

  

https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/zorgen-om-mondiale-gezondheid
file:///C:/Users/eve2/Downloads/2015-Nederlanders-en-mondiale-gezondheid%20(2).pdf
file:///C:/Users/eve2/Downloads/2015-Nederlanders-en-mondiale-gezondheid%20(2).pdf
https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/moeder-en-kindzorg-de-basis-voor-betere-gezondheidszorg
https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/moeder-en-kindzorg-de-basis-voor-betere-gezondheidszorg
https://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/zwangerschap-keuze-doodvonnis
https://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/zwangerschap-keuze-doodvonnis
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2.4. Vrede & Veiligheid 
 

Waarom Vrede en veiligheid? 

De wereld wordt steeds veiliger, maar tegelijkertijd komt onveiligheid wel dichterbij. Hoe zit dat? En 

wat moeten we ermee? OneWorld volgt en duidt oorlog en vrede in de wereld. Een thema dat 

uitermate geschikt is om zichtbaar te maken hoe Nederland verbonden is met de rest van de wereld en 

hoe Nederlanders zelf een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardige en duurzame wereld.  

 

Veiligheid is sinds 2014 een regelmatig terugkerend thema in de uiteenlopende 

activiteiten van Stichting NCDO. Hiermee is de basis gelegd voor een meer thematische aanpak, 

waarin we onze kennis, netwerken, platforms en formules steeds effectiever en meer geïntegreerd 

inzetten om Nederlanders te betrekken. 

 

Activiteiten 2015 

OneWorld voerde diverse activiteiten rondom Vrede en Veiligheid uit in 2015. Een van de belangrijkste 

was het openen van het nieuwe themakanaal Vrede en Veiligheid.  

 

Nieuw themakanaal  

Afgelopen jaar stonden de migratiecrisis, de onrust in het Midden-Oosten en vergeten conflicten 

centraal. OneWorld gebruikt daarvoor het in 2014 opgerichte kanaal ‘Crisis’ en voegde daar dit jaar het 

kanaal ‘Vrede & Veiligheid’ aan toe. Het Crisis-kanaal schrijft over de rol van humanitaire 

hulporganisaties en richt zich op humanitaire gevolgen van conflicten en natuurrampen. Vrede & 

Veiligheid belicht de relatie tussen het Nederlands buitenlands beleid op het gebied van Vrede & 

Veiligheid enerzijds en de gebeurtenissen en gevolgen in het buitenland anderzijds. Hier en daar: 

OneWorld legt verbindingen, onderzoekt en legt uit. 

 

 
Screenshot van het themakanaal Vrede en Veiligheid 
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Do-it-yourself-artikelen 

Met betrekking tot de vluchtelingencrisis vertaalde de berichtingeving zich in een kleurrijk palet met 

artikelen gericht op zowel ‘hier’ als ‘daar’. Zo publiceerde OneWorld do-it-yourself-artikelen, variërend 

van aardbevingslachtoffers in Nepal steunen met je eigen sociale media tot tips om vluchtelingen in je 

eigen stad te helpen. Daarnaast informeerden we lezers over de bredere context met artikelen over EU-

transitielanden, de reis van vluchtelingen, regionale opvang.  

 

Dossier Midden-Oosten 

OneWorld heeft een uitgebreid dossier ontwikkeld over de implosie van Midden-Oosten en de 

humanitaire gevolgen. Artikelen verschenen onder meer over de onderliggende oorzaken van de 

onrust, de toekomst van IS, de ervaring van Syrische rebellen aan de frontlinie. Ook berichten we over 

regionale opvang en de gevolgen van de onrust voor Nederland zoals polder-jihadisme en de 

migratieopvang.  

 

Opiniemakers 

Over conflicten elders in de wereld bericht OneWorld met een open blik op duidende wijze. Zo 

informeerden we de OneWorld lezer over actuele crises in Rusland en minder belichte conflicten zoals 

Zuid-Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek. Ook de veiligheid dichtbij huis wordt veelvuldig 

behandeld. Denk aan polder-Jihadisme, de JSF en onderzoeksvoortgang rondom de MH17. OneWorld 

is niet alleen informerend, maar eveneens activerend. De website biedt een platform voor 

opiniemakers rondom het thema veiligheid. Zo publiceerden we columns van onder meer Tineke 

Ceelen (Stichting Vluchteling), Jan Gruiters (Pax), Simone Filippini (Cordaid) en René Grotenhuis (ex-

Giro 555) en tal van andere experts.   

 

Nederlandse Humanitaire Top 

Ook werden diverse activiteiten georganiseerd om deze onderwerpen ook offline onder de aandacht te 

brengen van onze doelgroep. Zo werkte OneWorld intensief mee aan de Nederlandse Humanitaire 

Top, een grootschalig evenement dat in februari 2015 plaatsvond in Den Haag in aanloop naar de 

World Humanitarian Summit in mei 2016 in Istanbul.  

 

Humanitaire hulporganisaties sloegen de handen ineen tijdens de Nederlandse Humanitaire Top 2015 
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Ook organiseerde OneWorld, samen met Humanity House, een debat rondom humanitaire hulp en 

‘omdenkers’. De noodhulpmachine staat zwaar onder druk, dus hoe kunnen we innoveren? Verder 

werkt OneWorld intensief samen met Pakhuis de Zwijger en participeerde onder meer in de reeks de 

Vluchtroute over particuliere initiatieven en organiseerde diverse mediacafés over dit thema. 

 

Tot slot werkt OneWorld Crisis nauw samen met verschillende partners om haar impact te 

maximaliseren, waaronder het Humanity House en PAX in Den Haag.    

 

 
 

Kaleidos Research en Vrede & Veiligheid 

In augustus bracht Kaleidos Research de studie Nederlanders en Migratie uit. Hierin werd de kennis, 

houding en gedrag van Nederlanders ten aanzien van migratie vraagstukken in kaart gebracht. 

Kaleidos Research werkte nauw samen met de landelijke media voor de ontsluiting van de resultaten 

van deze studie. 

 

Samsam en Vrede & Veiligheid 

In het septembernummer van Samsam “Ontmoeting in conflict” stond het thema vrede en veiligheid 

centraal. Met als kern dat leven in of na oorlogssituaties  niet eenvoudig is. Ook de vluchtelingen 

problematiek in Europa kwam in dit nummer aan de orde. Gekoppeld aan dit nummer organiseerde wij 

de Samsam Scholenruil samen met PAX en het v-Fonds.  
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3. Resultaten programma’s NCDO 

3.1. Programma Kennisoverdracht/OneWorld 
 

De omgeving van afdeling OneWorld in 2015 

In 2015 kwamen verre verhalen opeens erg dichtbij. Denk aan de aanval op de redactie van Charlie 

Hebdo, de vluchtelingencrisis met in 2015 bijna één miljoen mensen die Europa bereikt hebben via de 

zee, de wereldwijde invloed van IS en de aanslag op Bataclan in Parijs, maar ook TTIP, de nasleep van 

de economische crisis en merkbare gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd zien we dat een 

bloedbad aangericht door Boko Haram en Al Shabaab in respectievelijk Nigeria en Kenia, nauwelijks 

journalistieke of politieke analyse krijgt. Een reflex als mediaconsument is om de bedreigende 

buitenwereld af te sluiten om niet ontmoedigd te raken. De kloof wordt steeds groter tussen de 

kosmopolieten die de wereld zien als speelveld enerzijds en de bange burgers die de welvaartsstaat zien 

afbrokkelen anderzijds. Dit zien we weerspiegeld in het Nederlandse medialandschap.  

 

OneWorld biedt tegenwicht aan dat onderbuikgevoel door de data te laten spreken en actuele kwesties 

van een mondiaal, hoopvol perspectief te voorzien. Te meer omdat 2015 ook het jaar was van de 

Sustainable Development Goals (door OneWorld gedoopt tot Werelddoelen) en het jaar van de naar 

omstandigheden succesvolle Klimaattop in Parijs, waarvoor redelijk wat maatschappelijke 

betrokkenheid gemobiliseerd werd. We weten dat er veel burgers, organisaties, kennisinstellingen en 

bedrijven zijn die mondiaal denken en groen willen doen. Onder young professionals is veel behoefte 

om vanuit het dagelijkse werk bij te dragen aan een eerlijke en duurzame wereld. Ook steeds meer 

grote bedrijven (aangevoerd door topmannen van bijvoorbeeld Unilever en DSM) incorporeren een 

duurzaam beleid in hun core business. Tegelijkertijd zagen we in 2015 veel spontane 

vrijwilligersinitiatieven ontstaan voor vluchtelingen, vaak opgericht door mensen die nog niet eerder 

zo betrokken waren bij internationale samenwerking. OneWorld ziet het als haar taak deze 

bloedgroepen, met eenzelfde missie, maar met andere karakteristieken, meer met elkaar in verbinding 

te brengen, om tegenwicht te bieden aan het gepolariseerde debat. 

  
Rol en strategische keuzes 

OneWorld opereert als journalistiek multimediaal platform op het snijvlak van informeren en 

activeren. OneWorld is onderzoekend en activerend, altijd constructief. De OneWorld-formule past in 

een trend waarin nieuwsplatforms nadrukkelijk een maatschappelijke rol willen vervullen en met die 

formule de brug slaan naar een jonge doelgroep die daar behoefte aan heeft. OneWorld profileert zich 

daarnaast steeds sterker met constructieve journalistiek, een vorm van journalistiek die OneWorld al 

jaren bedrijft, maar die ook opgang vindt onder bijvoorbeeld nieuwe mediaplatforms gericht op 

jongeren, zoals De Correspondent, Vice en Mindshakes.  

 

OneWorld belicht actuele kwesties vanuit een aanvullende invalshoek, door op zoek te gaan naar het 

antwoord op de ‘Wat nu?’-vraag. Naast op data en onderzoek gebaseerde journalistieke informatie 

biedt OneWorld daarom tips over wat je zelf kunt doen (Do-It-Yourself) en inspirerende voorbeelden 

van ‘changemakers’, zowel hier als in de rest van de wereld. OneWorld onderscheidt zich door kwesties 

al in een vroegtijdig stadium te agenderen en profileert zich op deze wijze met hoogstaande 

onderzoeks- en datajournalistiek. Denk aan meerdere artikelen rond migratie en vluchtelingen (o.a. 

migratiemaffia en onderzoek naar de integriteit van tolken die worden ingezet bij asielprocedures), 

maar ook rond vrijhandelsverdrag TTIP (o.a. ISDS en hormoonverstorende stoffen).  

Het is OneWorld’s missie om naast deze urgente, grote thema’s ook de relevantie van andere thema’s 

over het voetlicht te blijven brengen en het belang van een duurzame lifestyle ten bate van mondiale 

ontwikkeling te promoten. OneWorld is daarbij een bruggenbouwer tussen verschillende partijen 

(burgers, bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke organisaties), maar houdt vanuit een journalistieke 

aanpak ook een spiegel voor. 



 
 

21 / 45 
 

Hoofdactiviteiten: magazine, online en events 

 

Lezersonderzoek 

Uit lezersonderzoek (uitgevoerd door Kaleidos Research) onder ruim tweeduizend OneWorld-

abonnees en website-bezoekers blijkt dat onze lezers regelmatig met anderen in gesprek gaan over wat 

ze hebben gelezen (24 procent van de abonnees en 14 procent van de sitebezoekers doen dat altijd of 

vaak). Ruim een derde (35%) wil graag zelf iets doen (bijvoorbeeld doneren aan een goed doel, een 

petitie tekenen, de informatie delen op social media) na lezing van de OneWorld-artikelen, 30 procent 

vindt dat de artikelen 'aanzetten tot actie'. Bijna de helft (48%) vindt ook ‘dat OneWorld per artikel of 

onderwerp een overzicht zou moeten geven van initiatieven waarmee ik zelf kan bijdragen’. De 

waardering van de OneWorld-lezers voor blad en site blijkt ook uit de rapportcijfers die zijn 

uitgedeeld: 8,1 voor het magazine, en 8,4 voor de site.  

 

Magazine  

Het jaar begon met de ‘ik doe mee’-crowdfundingscampagne die resulteerde in ruim 55.000 euro aan 

donaties van meer dan 2000 magazinelezers. Deze bereidheid om te betalen voor het magazine heeft 

geleid tot een overstap naar betaalde abonnementen met een ‘eerlijke prijs’ vanaf april. In een 

uitgebreid artikel zijn lezers op transparante wijze meegenomen in de wereld van keuzes en kosten 

voor het maken van het magazine. Voor ieder type lezer is er een gepaste abonnementsvorm 

geïntroduceerd. Naast een voordeel-, digitaal en cadeau-abonnement is er ook feelgood-abonnement 

waarmee men met een extra donatie onderzoeksjournalistiek in Afrikaanse landen bevordert. In 

september, de maand waarin het magazine voor het laatst naar de vaste lezers is verstuurd, is ook een 

gedeelte van de lezers telefonisch benaderd door de redactie, in het kader van de redactie-belactie. 

Eind december stond de teller op 11.244 betalende magazine abonnees. Een resultaat dat in medialand 

enthousiast is ontvangen.  

 

Voor studenten tot en met 25 jaar blijft het magazine voorlopig nog gratis. Vanaf juni 2015 is 

OneWorld magazine ook te koop bij de winkels van Ako, Bruna en een selectie zelfstandige 

boekhandels. In 2016 zullen de abonnementen verder worden uitgebouwd om het aantal abonnees 

verder te laten groeien. 

 

Om OneWorld nog eens extra onder de aandacht te brengen van de lezers, hebben we de zomer benut 

voor een restyling om de uitstraling van OneWorld nog wat meer ecochic te maken. Op de cover geven 

we een gezicht aan jonge toekomstdenkers of werelddoeners. Het blad is onderverdeeld in mondiaal 

denken, groen doen en ik & de wereld. Hoewel een maandblad altijd te maken heeft met een 

productietijd, is tweemaal het thema omgegooid vanwege de actualiteit (themanummer islam en 

themanummer vluchtelingen). OneWorld magazine is ook agendasettend: in het septembernummer 

hebben we een groot thema gewijd aan de Global Goals en in het novembernummer blikten we met 

een groot thema vooruit op de Klimaattop in Parijs.  

Onderzoeksjournalistiek 

Verschillende onderzoeksproducties hebben bijgedragen aan het journalistieke profiel van OneWorld: 

 Een longread met meerdere onderzoeksverhalen en een database met 627 ISDS-zaken.  

 Onderzoek naar TTIP: Een voorgenomen Europees verbod op hormoonverstorende pesticiden 

werd voorlopig geschrapt om TTIP-partner VS niet tegen de haren in te strijken. Het leidde 

tot Kamervragen van Rik Grashoff (GroenLinks) in juni vorig jaar. 

 Onderzoek naar de mysterieuze dood van de Eritrese asielzoeker Kahsay Mekonen, in 

samenwerking met Argos en Radio Bremen, leidde tot Kamervragen van Sharon Gesthuizen 

(SP).  

  

https://www.oneworld.nl/wereld/eu-stopt-verbod-pesticiden-vanwege-ttip
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/handelingen/TK/2014-2015/93/h-tk-20142015-93-6?resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4
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 De longread 'Fear and loathing in Djibouti' werd bij verschijning door het prestigieuze Global 

Investigative Journalism Network aangemerkt als 'onderzoek van de week'. Het onderzoek werd 

mede mogelijk gemaakt door Skoop, een wedstrijd voor jonge, aanstormende 

onderzoeksjournalisten.  

 Aanvankelijk minder impact dan we hoopten had het onderzoek naar oliegigant Shell in Nigeria. 

Het betrof twee in onze ogen spraakmakende verhalen over de olielekken in de Niger Delta in 

verband met de compensatieclaims van Nigeriaanse boeren en een samenwerking met de 

befaamde Nigeriaanse onderzoeksjournalist Idriss Akinbajo voor onderzoek naar de schimmige 

deals rond een olieveld voor de Nigeriaanse kust, waarbij Shell uiteindelijk aan het langste eind 

trok. Voorjaar 2016 werd OneWorld alsnog geciteerd in andere media, nadat de FIOD invallen 

had gedaan bij Shell. 

 

Data Desk  

OneWorld Data groeide tot de grootste (en geheel vrouwelijke) dataredactie van Nederland. We 

bouwden een eigen tool om interactieve wereldkaarten te maken, waarvoor we een Mercur-nominatie 

voor merkinnovatie ontvingen. We werkten samen met partners waaronder Vrij Nederland, SOMO en 

De Groene. We publiceerden eigen data-onderzoek naar onder meer ISDS en vrouwenbesnijdenis. 

 

Online 

OneWorld.nl manifesteerde zich in 2015 nog nadrukkelijker als het platform voor mensen die 

mondiaal denken en groen (willen) doen, met nieuws en opinie, die de mondiale link legt met de 

actualiteit. OneWorld bracht verre verhalen dichtbij, maar liet ook zien hoe je zelf betekenisvol kunt 

leven vanuit een mondiaal bewustzijn. Het online platform groeide naar 146.000 unieke bezoekers per 

maand.  

 
Hieronder een overzicht van de online themakanalen:  

 OneWorld Business: kanaal voor berichtgeving over MVO, hulp & handel en fair career voor een 

breed publiek. Het kanaal is journalistiek neergezet met aandacht voor productieketens, de 

kledingindustrie, partnerschappen, de learning curve van jonge ondernemers en startups. 

OneWorld heeft onder meer samengewerkt met SOMO, Rank a Brand, Moyee Coffee, Rural 

Spark en Social Enterprise NL.  

 OneWorld Food: Een van de best bezochte kanalen van OneWorld. OneWorld Food koos bewust 

voor een koers die dichtbij de consumenten ligt, om vervolgens uit te zoomen naar een mondiaal 

perspectief. Een bijzondere actie was het Wormenhotel ter gelegenheid van het Jaar van de 

Bodem. Rond Wereldvoedseldag waren er allerlei activiteiten (o.a. event Eat This!, Road Trip 

langs voedselinitiatieven). 

 OneWorld Love: samen met Food het best bezochte kanaal van OneWorld. Kanaal over seksuele 

en reproductieve rechten en gezondheid. Met spraakmakende columnisten en in partnerschap 

met organisaties die zich inzetten voor SRGR. In 2015 zijn er diverse taboedoorbrekende 

onderwerpen op de agenda gezet, o.a. rond kindhuwelijken, vluchtelingen en homoseksualiteit 

en transgenderkwesties. 

 OneWorld Water: Subsite en kanaal over de gevolgen van te veel, te weinig en te vies water, en 

de watervoetafdruk van onze consumptie en productie. Tevens platform voor 'water-koplopers', 

in partnerschap met o.a. Amsterdam Rainproof, Vitens en Amsterdam International Water 

Week. Voor een themamaand over waterverspilling en -vervuiling in de kledingindustrie werd 

met een watergevecht in het Vondelpark de ‘Sta Droog’-campagne gelanceerd. Daarnaast werd 

met een ludiek en veel gedeeld (en met veel vrijwilligers gemaakt) filmpje aandacht gevraagd 

voor onze luxepositie als het gaat om schoon kraanwater.  

  

http://longreads.oneworld.nl/djibouti
https://www.oneworld.nl/hoeveel-olie-er-de-nigerdelta-gelekt
https://www.oneworld.nl/shellopl245
https://www.oneworld.nl/shellopl245
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 OneWorld Research: Subsite en kanaal waarop (actueel) wetenschappelijk onderzoek rond 

mondiale thema’s toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast maakt 

Kaleidos Research haar onderzoek toegankelijk via dit kanaal, zoals dossiers en onderzoeken 

naar mondiaal burgerschap in Nederland, actuele thema’s als financing for development, Global 

Goals, vluchtelingen en migratie en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Kaleidos 

Research beoogt met relevant (opinie-) onderzoek het debat rond mondiale vraagstukken, 

duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking te voorzien van nuance en feiten. 

 OneWorld Toekomstdenkers: kanaal rond jonge ‘changemakers’. Het jaar 2015 stond in het 

teken van de transitie van millenniumdoelen als leidraad voor mondiale ontwikkeling naar de 

Global Goals (werelddoelen). Toekomstdenkers biedt een podium aan jonge duurzame denkers 

en doeners. We werkten samen met o.a. Building Bridges, NVVN en de Jeugdraad. Samen met 

Buitenlandse Zaken organiseerden we de events Young Leaders for Sustainability en de Nacht 

van de VN waar jongeren en ervaren professionals elkaar konden ontmoeten.  

 OneWorld Crisis: kanaal over conflicten, humanitaire crises, vergeten crises, en hulpverlening. 

Crisis belicht de vluchtelingencrisis vanuit verschillende kanten: met data, explainers en 

storytelling om vluchtelingen een gezicht te geven.  

 Nieuw! OneWorld Vrede & Veiligheid: een nieuw kanaal, dat inspringt op de actualiteit en laat 

zien hoe vrede- & veiligheidsissues dichtbij huis vaak samenhangen met de brandhaarden in de 

rest van de wereld.  

 Nieuw! OneWorld Groen: dit kanaal is gelanceerd in de aanloop naar de Klimaattop, met veel 

DIY en aandacht voor de energietransitie. Een oproep voor freelance klimaatreporters leverde 

bijna honderd reacties op. December werd uitgeroepen tot Klimaatmaand. OneWorld zond twee 

reporters (met bus en trein) naar Parijs.  

 

MyWorld 

Na vijf jaar is deze community en daarmee het lopende partnerschap met Cordaid, Impulsis en Wilde 

Ganzen, afgebouwd als zelfstandig platform. Onder de naam ‘Werelddoeners’ is de community als 

themakanaal geïntegreerd in de OneWorld-website. Een besloten Facebookgroep heeft de 

forumfunctie overgenomen.  

 
Mediacafé 

Met een reeks debatten in Pakhuis de Zwijger heeft OneWorld haar journalistieke profiel verscherpt. 

We zien het als onze taak om te reflecteren op de rol van media in het huidige verhitte debat en om de 

effecten van beeldvorming te analyseren. In 2015 organiseerden we mediacafés over undercover 

journalism, activistische journalistiek en over framing in het vluchtelingendebat. Dit doen we in 

partnerschap met Pakhuis de Zwijger en ook regelmatig met VVOJ, De Buren en Fonds Pascal 

Decroos.  

  
Global Goals 

Op de valreep van 2015 heeft OneWorld een Global Goals-site gelanceerd tijdens een inhoudelijk 

programma (Nieuwe Doelen, Nieuwe Perspectieven) op 15 december in Pakhuis de Zwijger. De Global 

Goals-site is een initiatief van een aantal partners, waaronder VNG International, Earth Charter 

Nederland, Partos, BZ ,VNO/NCW, Global Goals Charter en Global Compact Network Nederland. De 

site brengt nieuws en explainers over de global goals, laat inspirerende voorbeelden zien en zal vooral 

als community- en kennisplatform gaan fungeren.  
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Prognose en aanpassingen 2016 

360-graden-aanpak voor de OneWorld-community 

OneWorld zet in op het verder versterken van het journalistieke merk, op basis van data, diepgaand, 

grensoverschrijdend onderzoek, spraakmakende opinie en bijzondere events.  

 

OneWorld continueert de 360-graden aanpak, waarin verschillende maatschappelijke thema’s 

maandelijks centraal staan en multimediaal uitgerold worden. Deze aanpak zorgt voor een 

multidisciplinaire belichting van thema’s en een versterkende communicatie om zo bereik en impact te 

vergroten.  

 

OneWorld-lezers en -bezoekers gaan onderdeel worden van de OneWorld-community. Op basis van 

persoonlijke themavoorkeuren betrekt OneWorld de community bij de OneWorld-activiteiten. Via een 

klanten-productensegmentatie zal op gerichte wijze het aantal magazine-abonnees vergroot worden. 

Daarnaast zetten we in op innovatie en ontwikkeling van het online platform en de daarbij horende 

nieuwsbrief-communicatie en social mediastrategie.  

 

Vier keer per jaar organiseert OneWorld een breed publieksevenement rondom een van de OneWorld-

thema’s waarbij inhoud voorop staat. Interactie en bewustwording zijn hiervan het doel. Deze 

evenementen worden aangevuld door publieksevenementen in Pakhuis de Zwijger, in de vorm van een 

OneWorld Live en/of een OneWorld Mediacafé. Hierin lichten we actuele thema’s uit en betrekken we 

publiek bij het debat. 

 

Resultaten en middelen 

Outcome-indicatoren Gerealiseerd 

2013 

Gerealiseerd 

2014 

Plan 

2015 

Gerealiseerd 

2015* 

Percentage OneWorld-lezers 

(magazine, website) wier kennis 

wordt vergroot door informatie 

van OneWorld 

65% 66% 75% 92% van 

magazinelezers 

68% van 

websitebezoekers 

Percentage OneWorld-lezers 

(magazine, website) dat over 

informatie over internationale 

samenwerking/duurzaamheid 

spreekt met anderen  

65% 76% 75% 89% van 

magazinelezers 

69% van 

websitebezoekers 

Percentage OneWorld lezers 

(magazine, website) wier gedrag 

is veranderd op basis van 

informatie van OneWorld  

(nieuwe indicator) 

Geen gegevens Geen gegevens Geen 

gegevens 

79% van 

magazinelezers 

66% van 

websitebezoekers 
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Output-indicatoren Gerealiseerd 

2013 

Gerealiseerd 

2014 

Plan 

2015 

Gerealiseerd 

2015* 

Aantal magazine-abonnees 121.000 121.000 100.000 11.244 

Bereik OneWorld-magazine 

onder volwassen Nederlanders 

Geen gegevens 4,7% 6% Geen gegevens 

Aantal afgenomen producten 

(aantal download apps) 

2.500 2.632 2.000 Geen gegevens  

(i.v.m. sluiting 

app) 

Aantal unieke maandelijkse 

bezoekers website  

83.235 126.015 150.000 146.000 

(Google analytics) 

Aantal bezoekers publiekevents 

(OneWorld Live, etc.) 

11.706 5.093 5.000 5.000 

Grootte van (online) netwerk 

jonge rolmodellen 

160 215 250 275 

Tevredenheid OneWorld 

magazinelezers 

7,9 7,7 7,7 8,1 

Tevredenheid OneWorld 

websitebezoekers 

(nieuwe indicator) 

Geen gegevens Geen gegevens Geen 

gegevens 

8,4 

 

*Bron: OneWorld-lezersonderzoek uitgevoerd door Kaleidos Research, november 2015, N=2.195 

 

Toelichting outcome- en output-indicatoren 

Door de 360-graden aanpak en de focus op impact is een enorme groei te zien in het aantal OneWorld-

lezers wiens kennis is vergroot dankzij OneWorld-informatie. Ook is het aantal lezers dat praat over de 

OneWorld-informatie toegenomen. In bovenstaand overzicht zijn de outcome-indicatoren toegespitst 

op magazine en online en is er een indicator toegevoegd die gedragsverandering meet op basis van de 

OneWorld informatie. De komende jaren gaan we deze metingen vervolgen. 

 

In 2015 vond de transitie van gratis magazine naar de introductie van betaalde abonnementen plaats. 

Dit heeft gezorgd voor een afname van de oplage, conform verwachting gebaseerd op media-

benchmarks. Vanuit hier kan de oplage verder opgebouwd worden met nieuwe abonnees.  

Gezien de groei in het websitebezoek hebben we gekozen om het online platform meer centraal te 

stellen, samen met de nieuwsbrieven en de social mediakanalen. De app is eind 2015 gesloten, gezien 

de afname van het gebruik, de onderhoudskosten en de introductie van een betaald digitaal magazine 

abonnement. 

 

Tot slot is ook bij het meten van tevredenheid een onderscheid tussen magazine en website gemaakt. 

Beide mediakanalen laten een grote mate van tevredenheid zien die ons uitdagen voor verbetering in 

2016.  
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Noot:  

Er is bovenop deze begroting nog €84.359 gereserveerd aan abonnementeninkomsten voor het 

voldoen aan de magazineverplichtingen aan abonnees in 2016. 

 

Toelichting gerealiseerde begroting 2015 en afwijkingen t.o.v. jaarplan 2015 

OneWorld heeft haar marktinkomsten bijna verdubbeld ten opzichte van 2014 (749.607 euro in 2015, 

405.636 euro in 2014), dankzij:  

1) de transitie naar betaalde magazine abonnementen (vanaf oktober),  

2) de start van losse magazineverkoop in Ako, Bruna en zelfstandige boekhandels (vanaf juni), 

3) de partners (non-profit en profit) voor zowel online themakanalen als evenementen,  

4) de verkoop van online en offline (magazine) advertenties,  

5) efficiëntere inzet van overige betaalde diensten als de vacaturebank, partnernetwerk en het webshop 

platform. 

 

De gerealiseerde inkomsten zijn echter 100.393 euro lager dan op de begroting in jaarplan 2015, door 

de reservering van 84.359 euro aan abonnementeninkomsten in 2015 voor het voldoen aan de 

magazine verplichtingen aan abonnees in 2016.  

 

De gerealiseerde uitgaven zijn 75.125 euro hoger dan begroot. Deze uitgaven zijn gemaakt ter 

compensatie van de uitval van een programmamaker/kanaalbeheerder door structurele ziekte. Deze 

persoon is vervangen door flexibele arbeidskrachten, verdeeld over magazine, online en events. 

 

Kijkend naar de verdeling per post, is er een onderbesteding op personeelskosten en een overbesteding 

op de magazine-uitgaven, doordat natuurlijk personeelsverloop (pensioen, ontslag) is vervangen door 

flexibele inzet van freelancers voor het magazine.  

  

Activiteitenoverzicht OneWorld 2015 

  

Baten Begroting  Realisatie Resultaat 

Subsidie 1.400.000 1.400.000 0 

Marktbaten 850.000 749.607 100.393 

        

Totaal baten 2.250.000 2.149.607 100.393 

        

Activiteitenlasten       

Personeelskosten 1.075.000 979.619 95.381 

OneWorld Magazine 700.000 824.706 -124.706 

OneWorld.nl 200.000 225.000 -25.000 

OneWorld Marketing 30.000 29.550 450 

Open data 40.000 34.299 5.701 

FoodGuerrilla, Waterevents en 

Toekomstdenkers 
100.000 121.000 -21.000 

MyWorld 75.000 66.227 8.773 

Projecten OneWorld 20.000 34.724 -14.724 

        

Totaal lasten 2.240.000 2.315.125 -75.125 
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3.2. Programma Kennisoverdracht/Samsam  
 

De aandacht in het basisonderwijs voor vaardigheden (21sth century skills) om niet alleen zelfstandig 

in de wereld te leren staan, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen in een samenleving die 

gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit heeft het afgelopen jaar alom erkenning gekregen 

als gevolg van de brede consultaties van Platform Onderwijs2032 in het onderwijsveld en daarbuiten. 

Zoals bekend heeft staatssecretaris Sander Dekker eind 2014 met zijn brief ‘Toekomstgericht 

funderend onderwijs’ het startsein gegeven voor een inhoudelijke koersbepaling voor het curriculum in 

het primair en voortgezet onderwijs en daartoe het Platform Onderwijs2032 in het leven geroepen.  

 

Platform Onderwijs2032 heeft zijn eind 2015 haar advies rapport uitgebracht en adviseert het 

Ministerie om ‘burgerschap op te nemen in het kerncurriculum’1. Burgerschap is opvallend breed 

gedefinieerd: ‘Het gaat hierbij om kennis van de werking en van het belang van de democratische 

rechtsstaat, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en omgangsvormen, kennis en betekenis van 

mensenrechten en het nemen van verantwoordelijkheid’2 

 

Samsam noemt dit ‘mondiaal burgerschap’ en heeft zich de laatste jaren meer en meer gespecialiseerd 

in en geprofileerd als crossmediaal platform voor burgerschap, duurzaamheid en 

kinderrechteneducatie.  

Daarnaast lobbyen wij sinds jaar en dag voor verankering van mondiaal burgerschap in het 

curriculum. De hoofdredacteur van Samsam en de bestuurder van NCDO hebben in dit kader 

gesproken met de voorzitter van Platform #2032 Paul Schnabel.   

 

Rol en strategische keuzes 

De missie van Samsam is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot wereldwijze 

burgers. Deze missie is terug te vinden in de beleidsnotitie van Sander Dekker en het advies van 

Platform #2032. ‘De school helpt leerlingen (naast cognitieve kennisoverdracht) ook om te 

onderzoeken wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld om hen heen verhouden. 

Daarom hoort burgerschap tot de vaste kern van het onderwijs. We mogen van onze leerlingen 

verwachten dat ze kennis op doen van de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat. 

De betekenis van burgerschapsonderwijs wordt des te meer zichtbaar wanneer vrijheden onder druk 

staan of grondrechten botsen. Wanneer er sprake is van terroristische aanslagen op televisie, 

discriminatie in de wijk of pesten op het schoolplein. Juist als het ingewikkeld wordt, of heel dichtbij 

komt, is het de taak van de leraar om dit te bespreken in de klas en de leerlingen vaardigheden mee te 

geven die zij hun hele leven lang nodig hebben om een verantwoordelijke burger te zijn. Dit draagt niet 

alleen bij aan het welzijn van de leerling zelf, maar ook aan dat van de samenleving als geheel’3 En dit 

is precies wat Samsam doet. Hiermee is de rol van de veertig jaar jonge Samsam te definiëren als 

supporting actor.  

 

De eerder ingezette strategische keuzes zijn in 2015 verdiept en versterkt. Ze bleken vooruit te lopen op 

de ontwikkelingen in het onderwijs.  

 

Hoofdactiviteiten 

Samsam heeft eerder gemaakte strategisch inhoudelijke keuzes als volgt zichtbaar gemaakt: 

 Aandacht voor 21sth century skills (met o.a. de ReportersClub en de wijze waarop verwerking 

plaats vindt van het lesmateriaal in de opdrachten in de lesbrief). 

 Verschuiving van enkel aandacht voor kinderen in ontwikkelingslanden naar aandacht voor 

kinderen in de hele wereld en met name ook aandacht voor kinderen in Nederland. Zo staat er 

                                                             
1 Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032; 23-01-2015, pag.5/13; referentie 872503; staatsecretaris van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker  
2 idem; pag. 4/13 
3 idem; pag. 6/13 
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niet alleen in elk nummer een Nederland rapportage, maar hebben we ook samen met het 

vfonds en Pax de Samsam Scholenruil georganiseerd waarbij kinderen van verschillende 

achtergronden en culturen elkaar ontmoeten. Dit was zo succesvol dat we de scholenruil en het 

event dat er op volgde in 2016 wederom organiseren. 

 Aandacht voor de mondiale problematieken dicht bij het Nederlandse kind zoals de 

vluchtelingencrisis. Niet alleen met mooie artikelen en films (w.o. een mensjesrechten 

documentaire i.s.m. IKON en een speelfilm gemaakt door kinderen van verschillende 

achtergronden in Bosnië, i.sm. Golypoon), maar ook met een in september 2015 extra 

uitgebrachte Lesbrief Vluchtelingen waarin centraal stond hoe de leraar het gesprek aan kon 

gaan over dit ingewikkelde onderwerp.  

 

Daarnaast: 

 Vijf themanummers voor groep 5-6 en vijf voor groep 7-8: 

o januari: De toekomst. Met dit nummer vierden wij ons veertig jarig jubileum. Onder 

andere met een interview met minister president Mark Rutte. 

o Maart: Anders? Nou en! Dit nummer is samen met het Liliane Fonds gemaakt en hierin 

stonden kinderen uit de hele wereld met een of andere ‘handicap’ centraal.  

o Mei: Plastic Soep. Een steeds groter wordend wereldwijd probleem. Een nummer over 

duurzaamheid. 

o September: Ontmoeting in Conflict: leven in of na oorlogssituaties is niet eenvoudig. 

Vrede en veiligheid blijven thema’s die aandacht vergen. Ook de vluchtelingen 

problematiek in Europa kwam in dit nummer aan de orde. Elkaar ontmoeten en het 

gesprek aan gaan zorgt voor meer begrip voor elkaar. 

o November: Meisjesrechten: ook al bestaan er geen ‘meisjesrechten’ omdat alle kinderen 

dezelfde rechten hebben, is het duidelijk dat de positie van meisjes in veel landen meer 

aandacht behoeft. Inclusief een interview met minister Lilianne Ploumen.  

 Vijf op maat gemaakte lesbrieven met verwerkingsopdrachten mondiaal burgerschap en 

Nieuwsbegrip. Inclusief de veelgebruikte extra lesbrief over de Vluchtelingenproblematiek. 

 Introductie van de ReportersClub, een aanvullend online platform en app waarop kinderen al 

dan niet o.l.v. hun leerkracht op missie kunnen met journalistiek gereedschap.  

 Peace Out! Het eerste event van Samsam als afsluiting van de Samsam Scholenruil. Doel 

van de scholenruil was kinderen uit verschillende culturen en lagen van de bevolking elkaar te 

laten ontmoeten. Uiteindelijk hebben vier halve klassen uit heel Nederland een woensdag 

geruild met vier andere halve klassen. Ze hebben elkaar geïnterviewd, elkaars school gezien, een 

film gemaakt en uiteindelijk elkaar weergezien op het Event Peace Out.  

 

Prognose en aanpassingen 2016 

Het jaar 2015 heeft, naast het uit uitdragen van de missie, in het teken gestaan van het verdienen van 

eigen inkomsten. Zo is het veertig jarig jubileum van Samsam voor de scholen gepaard gegaan met veel 

brieven over de noodzaak vanaf september 2015 over te gaan tot een betaald abonnement. Dit heeft 

zowel veel positieve als veel negatieve reacties opgeleverd. Sommige scholen vonden dat ze na al die 

jaren het recht hadden op een gratis abonnement terwijl andere vonden dat het de plicht was van de 

overheid om zoiets belangrijks als Samsam te blijven ondersteunen. Gelukkig waren er ook veel 

positieve reacties en waren er eind 2015 een kleine 1500 scholen die een betaald abonnement hebben 

genomen (22% van de 6800 basisscholen in Nederland).  

 

De focus van Samsam zal in 2016 gelegd worden bij het binnenhalen van betaalde 

schoolabonnementen. Daarnaast willen we ons met Samsam in 2016 meer richten op thuisabonnees. 

Nu er scholen zijn die hun abonnement opzeggen omdat er voor betaald moet worden, zijn er navenant 

veel kinderen die geen Samsam meer kunnen lezen op school. Dit verlegt de verantwoordelijkheid voor 

een deel naar de ouders. Wij hopen ze te kunnen bereiken.  
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Hoewel de opbrengsten uit de inhoudelijke partnerschappen in 2015 zeker niet laag te noemen zijn -  

in totaal is 170.000 euro binnengehaald (van Liliane Fonds, Unicef, Vfonds) daar waar in de begroting 

was uitgegaan van 150.000 -  is duidelijk geworden dat het steeds moeilijker zal worden dergelijke 

financiële verdiensten uit inhoudelijk partnerschap te halen. Budget voor educatie bij ngo’s daalt en de 

wens zich zelfstandig te profileren stijgt.  

 

Ook maatschappelijk verantwoorde ondernemingen die via sponsoring willen laten zien het beste voor 

te hebben met de wereld op terreinen als duurzaamheid en kinderrechten en op specifieke thema’s als 

water, grondstoffen, duurzame energie, kinderarbeid, gezondheid en onderwijs, blijken positief over 

Samsam maar zijn zelden bereid om Samsam financieel te steunen. De reden hiervoor is dat veel van 

deze ondernemingen expliciete beleidsregels hebben die kinderen en/of onderwijs als directe 

communicatiegroep uitsluiten. Desondanks zijn we voornemens om komend jaar met een strak plan 

nog eenmaal te proberen deze groep ondernemers te bewegen Samsam duurzaam financieel te 

ondersteunen.  

 

Samsam kan niet anders dan de conclusie trekken dat de overheid ook in de komende jaren haar 

belangrijkste partner en stakeholder blijft. Mondiaal burgerschap blijft een overheidszaak. De 

uitkomsten van #onderwijs2032 bevestigen dit. Als we het (betaalde) bereik op scholen zo hoog 

mogelijk willen houden/krijgen, zullen we de prijs van het abonnement redelijk laag moeten houden; 

scholen hebben nu eenmaal een beperkt budget. Als mondiaal burgerschap een vaste kern wordt van 

het curriculum, op zijn vroegst vanaf 2020, dan zal er zeker budget op scholen hiervoor vrijgemaakt 

moeten worden. Tot die tijd blijven we voor een deel van de financiering afhankelijk van het ministerie 

van BuZa als partner.  

 

Resultaten en middelen 

 

Outcome-indicatoren 2013 2014  2015 begroot 2015 

gerealiseerd 

Aantal minuten lestijd door leerkracht 

besteed aan mondiaal burgerschap m.b.v. 

Samsam 

32 40 42 41 

% leerkrachten dat aandacht besteed aan 

mondiaal burgerschap m.b.v. Samsam 

85% 85% 55% 45% 

Aantal nummers Samsam dat in de les 

wordt gebruikt 

74% 80% 80% 75% 

 

Opmerking: de cijfers zijn gemiddelden die komen uit eigen evaluatie onderzoek. Elke nummer wordt 

via een random steekproef onder 1000 gebruikers geëvalueerd met steeds dezelfde vragenlijst.  

 

Output-indicatoren 2013 2014 2015 begroot 2015 

gerealiseerd 

Aantal magazines totaal  9 10 10 10 

Bereik aantal docenten totaal 21.800 22.000 20.000 23.000 

Bereik aantal leerlingen totaal 580.000 555.000 500.000 498.600 

Aantal unieke bezoekers website per maand 18.000 19.755 30.000 20.145 

Tevredenheid per nummer gemiddeld 8,2 7,8 7,8 8.0 
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Activiteitenoverzicht Samsam 

  

  Begroting Realisatie Resultaat 

Baten       

Subsidie 980.000 980.000 0 

Marktbaten 500.000 329.465 170.535 

        

Totaal baten 1.480.000 1.309.465 170.535 

        

Activiteitenlasten       

Personeelskosten 410.000 338.568 71.432 

Samsam Cross mediale samenwerking 1.020.000 711.462 308.538 

Samsam Marketing 180.000 157.721 22.279 

Samsam Academie 55.000 50.958 4.042 

        

Totaal lasten 1.665.000 1.258.709 406.291 
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3.3. Programma Kennisontsluiting/Kaleidos Research 
 

De omgeving van Kaleidos Research in 2015 

Vinden Nederlanders het belangrijk dat vluchtelingen een veilig thuis vinden in Nederland? Bieden de 

global goals nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse ontwikkelingssector? Hoe duurzaam zijn 

Nederlandse jongeren?  

Kaleidos Research bracht ook in 2015 in kaart hoe Nederlanders en Nederland zich verhouden tot 

(actuele) mondiale vraagstukken op het terrein van duurzaamheid van de natuur en de samenleving. 

De opgedane kennis werd gedeeld met professionals op het terrein van internationale samenwerking 

en duurzame ontwikkeling, maar ook en in belangrijke mate met geïnteresseerde burgers. Naast deze 

kennisoverdracht boden we handelingsperspectieven om bij te dragen aan het oplossen van mondiale 

vraagstukken aan o.a. consumenten, politiek, het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke 

organisaties.  

In 2015 nam de aandacht voor de rol van kennisontsluiting en - benutting van (wetenschappelijk) 

onderzoek verder toe. Kaleidos Research neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

ontsluit via OneWorld Research (wetenschappelijke) kennis over mondiale vraagstukken en 

duurzaamheid van de natuur en de samenleving met haar achterban van professionals en 

geïnteresseerde burgers.  

Rol en strategische keuzes 

Kaleidos Research draagt bij aan een evidence-based debat over mondiale vraagstukken en duurzame 

ontwikkeling in Nederland. Dit doet zij door het uitvoeren en het beschikbaar maken van 

(wetenschappelijke) kennis over hoe Nederland en Nederlanders zich relateren aan mondiale 

vraagstukken en duurzame ontwikkeling.  

Kaleidos Research blijft verdiepend onderzoek verrichten naar mondiale vraagstukken, zoals migratie, 

veiligheid, water, SRGR en voedselzekerheid. Zij verricht onderzoek naar kennis, houding en gedrag 

van Nederlanders wat betreft deze vraagstukken. Ook wordt met OneWorld samengewerkt op het 

terrein van investigative reporting, datajournalistiek, en het toegankelijk maken van 

(wetenschappelijk) onderzoek in de thema’s voor een professionals en geïnteresseerde burgers.  

Kaleidos Research zal zich op weg naar een meer onafhankelijke toekomst steeds meer gaan richten op 

(commercieel) onderzoek voor derden. Kaleidos Research lanceerde in 2015 haar eigen website om zo 

de zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de onderzoeksgroep te vergroten.  

Doelgroepen 

Kaleidos Research richt zich op drie doelgroepen. Ten eerste de professionals die actief zijn op het 

terrein van duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Hiertoe rekenen wij: 

professionals bij overheden, bij ministeries, bij NGO’s, in het onderwijs, in het bedrijfsleven, in de 

media en verbonden aan universiteiten en kennisinstituten. Ten tweede  geïnteresseerde burgers die 

bereikt worden via OneWorld (Research) en Samsam. Ten derde organisaties en instellingen die 

Kaleidos Research onderzoeksopdrachten verlenen. 
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Hoofdactiviteiten 

De hoofdactiviteiten van Kaleidos Research bestaan uit:  

Trend Onderzoek (Barometers) 

Het trendonderzoek brengt veranderingen over mondiale duurzaamheidvraagstukken in de tijd onder  

de Nederlandse bevolking in kaart. Het onderzoek richt zich op: 1) kennis over en gedragingen 

gerelateerd aan duurzaamheid van de natuur en de samenleving, 2) de mate waarin principes op het 

terrein van gelijkwaardigheid, het besef van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en het nemen 

van (mede)verantwoordelijkheid worden onderschreven, en 3) het draagvlak voor het overheidsbeleid 

op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.  

De resultaten van deze studies vonden ook in 2015 hun weg in de Nederlandse media. De 

volwassenbarometer kwam zelfs ruimschoots aan bod op de voorpagina van een landelijk dagblad.  

In 2015 richtte het actualiteitenonderzoek zich op twee thema’s: migratie en energie. Het onderzoek 

naar energie werd verricht in nauwe samenwerking met OneWorld en de resultaten werden dan ook in 

het magazine als onderdeel van een groot artikel over energie geplaatst. Het onderzoek naar hoe 

Nederlanders zich relateren tot migratie dat uitgegeven werd door Kaleidos Research kreeg veel 

aandacht in de landelijke media, zowel geschreven pers als radio. Daarnaast werd een artikel over deze 

thematiek geschreven voor OneWorld magazine.  

Kennisontsluiting (OneWorld Research & Expertmeetings) 

Via OneWorld Research wordt onderzoek op het terrein van duurzame ontwikkeling toegankelijk 

gemaakt voor een breed publiek van geïnteresseerde professionals en burgers. Daarnaast werken we 

nauw samen met diverse (landelijke) media (dagbladen en radio). Jaarlijks organiseren we ook een 

aantal expertmeetings waarbij de discussie met professionals over duurzame ontwikkeling en 

internationale samenwerking centraal staat. De actualiteit binnen het publieke en professionele debat 

bepaalt in hoge mate welke onderwerpen in deze meetings centraal staan.  

 

In 2015 werden in samenwerking met diverse partners, Radboud universiteit, CIDIN, ECDPM, 

OneWorld, zeer succesvolle expertmeetings georganiseerd over de doe-democratie, financing for 

development, global health, en de beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse 

media. Daarnaast bezochten in 2015 bijna 60.000 professionals en geïnteresseerde burgers OneWorld 

Research (unieke bezoekers).  

 

Projectonderzoek 

Projectonderzoek wordt verricht in opdracht van derden. Kaleidos Research voldoet hiermee aan de 

opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een steeds groter deel van het budget in te 

verdienen. Kaleidos Research heeft de afgelopen jaren een gevarieerd portfolio en trackrecord 

opgebouwd op het terrein van evaluatieonderzoek, beleidsonderzoek en opiniepeilingen. Binnen het 

projectonderzoek wordt samengewerkt met een breed scala aan partners, zoals Oxfam Novib, ICHR en 

de Bill and Melinda Gates Foundation. 

 

In 2015 werden policy papers over mondiale gezondheid en de financiering van ontwikkeling 

geschreven en deze papers werden gepresenteerd via expertmeetings. Daarnaast ontwikkelden we ook 

drie korte animatie films. In deze films werden complexe mondiale vraagstukken toegankelijk gemaakt 

voor een breed publiek. Ook werden twee grootscheepse evaluaties op het terrein van global education 

en bewustwording uitgevoerd in het kader van een door de Europese Unie gesubsidieerd 

samenwerkingsverband met Oxfam Novib Nederland “E-motive”. Aan Kaleidos Research werd een 

grootscheepse internationale evaluatie van de SRGR-alliantie gegund in samenwerking met een 

Belgische kennispartner.  
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Resultaten en middelen 

 

Tabel 1. Outcome indicatoren 

Outcome indicatoren 2013 2014  2015 2016 

prognose  

Verwijzingen naar Kaleidos Research in 

beleidsstukken 

44 3 6 5 

Verwijzingen naar Kaleidos Research in de 

media  

237 144 4144 400 

Professionals die aangeven studies van 

Kaleidos Research in hun werk te gebruiken 

83% 5 54%6 54% 

 

Opvallend is de enorme stijging van verwijzingen naar Kaleidos Research in de media. Dit wordt 

enerzijds veroorzaakt doordat we ons nadrukkelijker profileren via de sociale media, anderzijds is dit 

het resultaat van een eerder ingezet beleid op het onderhouden van goede banden met 

vertegenwoordigers van de (landelijke) media. 

 

Tabel 2. Output indicatoren 

Output indicatoren 2013 2014 2015 2016 

prognose 

Aantal afgenomen publicaties 13.988 9.446 6.0837 4.000 

Bezoekers events/lezingen 1.700 822 193 150 

Tevredenheid producten 7,4 8 7,79 7,7 

Afnemers die aangeboden kennis bruikbaar 

vinden 

93% 10 85% 85% 

Aantal abonnees Kaleidos Research 

nieuwsbrief 

717 871 858 850 

Mediabereik (gedrukte media) 1.700.000 454.65211 720.40012 600.000 

 

  

                                                             
4 Het betreft hier 75 berichten in de gedrukte media/persberichten/nieuwssites en metasites en 339 berichten in 
de sociale media. 
5 Onbekend. In 2014 is er geen gebruikersonderzoek verricht. 
6 % helemaal mee eens met de volgende stelling uit het gebruikersonderzoek: “De informatie uit de publicaties van 
Kaleidos Research gebruik ik in mijn werk.” (n=41, zonder weet niet/niet van toepassing’).   
7 Dit is niet onze volledige aantal afgenomen publicaties in verband met overgang naar nieuwe website per 18 
september 2015.   
8 Onbekend. In 2014 is er geen gebruikersonderzoek verricht. 
9 Gemiddelde van de antwoorden op de stelling: “welk cijfer geeft u de publicaties van Kaleidos Research in het 
algemeen?” (n=35, zonder ‘weet ik niet’) 
10 Onbekend. In 2014 is er geen gebruikersonderzoek verricht. 
11 Clipit gegevens van 1 januari t/m 30 juni 2014, van het laatste half jaar van 2014 zijn er geen gegevens 
beschikbaar.  
12 10% van het gemiddeld bereik van de dagbladen op basis van oplage en bereikgegevens 2015 van De Persgroep 
Nederland.  
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Hieronder treft u een overzicht aan waarop het bereik in de gedrukte media is gebaseerd: 

 

Tabel 3. Bereik in de gedrukte media 

Datum Onderwerp Bron 

10% van 

gemiddeld 

bereik 

12-5-2015 Te somber beeld van arme landen AD 146400 

7-9-2015 Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen De Volkskrant 86000 

5-8-2015 Forse ontslagronde bij grootste hulporganisaties De Volkskrant 86000 

13-5-2015 Media, wees positiever over Afrika De Volkskrant 86000 

12-5-2015 
Hulporganisaties schetsen onnodig somber beeld 

ontwikkelings... 

Eindhovens 

Dagblad 
27600 

4-3-2015 Folia Magazine 22 jaargang 2014 2015 - pagina 31 Folia magazine - 

1-3-2015  
Duurzaam denken en doen: Nederlanders en de 

wereld 
Milieu Magazine - 

6-8-2015  Forse ontslagronde bij grote hulporganisaties 
Nederlands 

Dagblad 
12200 

12-5-2015 
‘Breng ook het goede nieuws over 

ontwikkelingslanden’ 

Nederlands 

Dagblad 
12200 

12-5-2015 Afrika is zielig en het Westen  moet redden NRC Handelsblad 48400 

13-5-2015 Een slechte pers; In Nederland NRC Handelsblad 48400 

18-5-2015 Goed nieuws is ook nieuws 
Reformatorisch 

Dagblad 
17400 

2-9-2015 Echte vluchtelingen welkom in Nederland 
Reformatorisch 

Dagblad 
17400 

9-9-2015 Socioloog: „Meer draagvlak voor ontwikkelingshulp” 
Reformatorisch 

Dagblad 
17400 

31-12-2015 Duurzaam gedrag aanleren valt niet mee 
Reformatorisch 

Dagblad 
17400 

31-12-2015 Nederlander niet duurzamer 
Reformatorisch 

Dagblad 
17400 

3-9-2015 
Asielzoekers welkom, maar niet zoveel en niet op 

deze plek 
Trouw 32000 

29-5-2015 'En wij maar praten over 0,7 procent' Trouw 32000 

12-8-2015  het ministerie van handel en eigenbelang Vrij Nederland 16200 

    

Totaal   720.400 
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Prognose en aanpassingen 2016 

Kaleidos Research zal in 2016 de andere werkmaatschappijen van Stichting NCDO blijven 

ondersteunen op het terrein van onderzoek. Tevens zal in 2016 nog meer sprake zijn van een focus op 

projectonderzoek gefinancierd door derden om zo de afname van de structurele subsidie van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken te compenseren.  

Kaleidos Research streeft bij dit projectonderzoek naar (langdurige) partnerschappen met (nieuwe) 

financiers. Hierbij wordt gepoogd de onderwerpen van dit onderzoek goed te laten aansluiten bij de 

missie van Kaleidos Research. Daarnaast blijft zij zich richten op het toegankelijk maken van 

(wetenschappelijk) onderzoek op het terrein van internationale samenwerking en duurzame 

ontwikkeling voor professionals en geïnteresseerde burgers in partnerschap met verschillende 

kennispartners.  

  

Activiteiten Overzicht Onderzoek 

  

  Begroting Realisatie Resultaat 

Subsidie 350.000 350.000 0 

Marktbaten 366.000 474.977 -108.977 

        

Totaal baten 716.000 824.977 -108.977 

        

Activiteitenlasten       

Personeelskosten 484.000 527.276 -43.276 

Trend Onderzoek (Barometers) 47.000 53.761 -6.761 

Actualiteit Onderzoek (i.s.m. OneWorld & 

Samsam) 
24.000 19.645 4.355 

Kennisontsluiting (OneWorld & 

expertmeetings) 
12.000 7.845 4.155 

Samsam/Onderwijs 13.000 11.499 1.501 

Projecten onderzoek 130.000 242.823 -112.823 

        

Totaal lasten 710.000 862.849 -152.849 
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4. Resultaten organisatieontwikkeling 

4.1. Herpositionering 
 

Daar de eenzijdige financiële afhankelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken een groot 

risico vormt voor het voortbestaan van de activiteiten van Stichting NCDO zijn in 2015 inspanningen 

geïntensiveerd om deze afhankelijkheid te verminderen. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in het verdiepen 

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

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

 

De reductie van middelen in 2015 ten opzichte van vorige jaren bracht met zich mee een sterker 

marktgerichtheid, een strakkere begrotingsdiscipline en bestedingsregime, maar ook een reorganisatie 

van bedrijfsvoering en vergroting van eigen verantwoordelijkheid van de onderdelen.  

 

NCDO veranderde per 1 januari 2015 drastisch van positie. Vanaf toen kozen we ervoor om verder te 

gaan als Stichting NCDO, in plaats van NCDO. Deze omslag was nodig om de journalistieke platforms 

OneWorld en Samsam en onderzoeksbureau Kaleidos Research meer ruimte te bieden om te werken 

aan hun eigen branding en positionering, daar deze immers vanaf 1 jan. 2015 eigen inkomsten 

moesten genereren.  

Elke eenheid heeft een transitieplan opgesteld, waarin is vastgelegd hoe zij andere inkomsten gaan 

aanboren dan BZ-subsidie. Na het eerste kwartaal van 2015 geven de resultaten daarvan een gemengd 

beeld: enerzijds slagen we er in het niveau van marktinkomsten te verhogen, tegelijkertijd zijn de 

prognoses voor inkomsten nog erg onzeker. Daaruit is de noodzaak naar voren gekomen om de 

revitalisering 2014-2015 mede uit te laten monden in een nieuwe (deel)reorganisatie, die in 2015 zijn 

beslag heeft gekregen. 

 

Gedachte achter deze herpositionering was om de organisatie voor te bereiden op de omslag naar 

(verregaande) verzelfstandiging van de drie werkmaatschappijen OneWorld, Samsam en Kaleidos 

Research. De gekozen communicatiestrategie was er in 2015 op gericht om meer zichtbaarheid en 

naamsbekendheid te genereren voor de werkmaatschappijen.  

 

4.2. Communicatie en PR 
 

De herpositionering had vanzelfsprekend gevolgen voor de communicatie-uitingen die vanuit het merk 

NCDO gedaan werden. Tot en met 2014 was de website ncdo.nl de belangrijkste bron voor informatie 

en kennis vanuit de organisatie. Nieuws vanuit onderzoek, OneWorld, Samsam, programma’s en 

projecten maar ook jaarverslagen en corporate nieuws, werden via ncdo.nl gecommuniceerd. Naast de 

site werden hiervoor ook de sociale media van NCDO ingezet. Vanaf 2015 is de communicatie specifiek 

vanuit de hoofdmerken OneWorld, Samsam en Onderzoek gevoerd.  

 

Deze veranderingen hebben er ook toe geleid dat de corporate website sterk versoberd is en we onze 

social media-kanalen (NCDO Facebook en Twitter) in 2015 hebben afgebouwd. De site fungeert vooral 

als doorverwijzing naar de hoofdmerken en laat de bezoeker bedrijfsinformatie zien: jaarverslagen, 

geschiedenis, informatie over de opdrachtgever etc. 
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Gegeven de herpositionering is het niet verbazingwekkend dat NCDO als organisatie in 2015 niet in 

het nieuws kwam. Dit was wel het geval voor de afzonderlijke merken. Kaleidos Research werd in 2015 

veelvuldig in de (sociale) media genoemd, vooral naar aanleiding van hun onderzoek naar 

Nederlanders en migratie en de vluchtelingenproblematiek (bijvoorbeeld in Trouw en in de 

Volkskrant), onderzoek naar duurzaam gedrag van Nederlanders (onder andere in Reformatorisch 

Dagblad) en onderzoek naar financiering van en beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking (in 

Vrij Nederland en in Nederlands Dagblad). Voor Samsam was het hoogtepunt qua media-aandacht de 

Samsam Scholenruil en het aansluitende evenement Peace Out!, dat zowel regionale als landelijke 

media aantrok, zoals Jeugdjournaal, Algemeen Dagblad, Rtv Utrecht en Kidsweek. OneWorld werd in 

diverse media genoemd met name dankzij de onderzoeksjournalistieke reportages van Sanne 

Terlingen over de Eritrese tolken. Meer details over de aard en onderwerpen van media-aandacht van 

de werkmaatschappijen zijn te vinden in de betreffende hoofdstukken.  

 

4.3. Huisvesting 
 

Eind 2014 is NCDO verhuisd naar Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger is een ontmoetingsplek voor 

organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, sociaal ondernemers en individuen die zich bezig houden 

met duurzame ontwikkeling en stedelijke vraagstukken. Deze nieuwe locatie sluit goed aan bij de 

transformatie die NCDO doormaakt van een bureaucratische, intern georiënteerde organisatie naar 

een flexibele, extern gerichte organisatie. Daarbij past een nieuwe manier van werken – gericht op 

samenwerking, ontmoeting en kennisdeling. De open ruimtes in Pakhuis de Zwijger zijn daarvoor heel 

geschikt. Bij de nieuwe NCDO past ook dat we ons huisvesten op een plek die laagdrempelig 

toegankelijk is voor bezoekers. Zowel (potentiële) samenwerkingspartners als onze 

lezers/bezoekers/gebruikers kunnen we in het Pakhuis goed ontvangen.  

Bovendien zijn met de verhuizing naar Pakhuis de Zwijger de huisvestingskosten voor de jaren 2015-

2017 sterk gereduceerd. 

 

4.4. Medewerkers 
 

In 2015 zijn in totaal 25 medewerkers van NCDO uit dienst getreden. In 2015 is slechts 1 nieuwe 

medewerker tijdelijk in dienst gekomen ten behoeve van zwangerschapsvervanging. 

 

Ultimo 2015 had NCDO een bezetting van 34,9 fte, een krimp van 19,3 fte ten opzichte van de bezetting 

eind 2014. In het eerste kwartaal van 2015 zijn in totaal 14 boventallige medewerkers (10,2 fte) door 

een reorganisatieontslag uit dienst gegaan. Daarnaast gingen per 1 januari 2015 8 tijdelijke 

medewerkers (6,7 fte) uit dienst omdat hun contract niet werd verlengd.  

 

Het ziekteverzuim binnen NCDO bedroeg in 2015 gemiddeld 2,71%. Dit is een lichte daling van 0,10% 

ten opzichte van ons verzuimpercentage in 2014 (2,81%). Zeker gezien het vooruitzicht van de nieuwe 

reorganisatie 2015/2016 is dit een goed resultaat. 

 

Om de competenties van haar medewerkers te versterken heeft NCDO in 2015 € 68.697 besteed aan 

opleiding en training, waarvan € 36.556 aan deskundigheidsbevordering van boventallige 

medewerkers ter versterking van hun arbeidsmarktpositie. 

 

4.5. ICT en kwaliteit 
 

Onder de titel NCDO 3.0 is in 2015 een veranderingsprogramma ingezet met als doel het 

vereenvoudigen en digitaliseren van de administratieve processen. Uit een analyse was namelijk 

gebleken dat er te veel losse systemen waren voor financiën, projecten, customer relations 

management (CRM) en personeel. Die losse systemen kenden veel maatwerk, handmatige en 
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kwetsbare koppelingen, dubbele administraties, en arbeidsintensieve procedures voor het verwerken 

van mutaties. Enkele systemen werden op eigen servers gehost. De kosten voor applicatiebeheer waren 

relatief hoog, ook op langere termijn.  

Al in het eerste kwartaal zijn de managementrapportages uit de financiële en projectadministratie van 

Pluriform verbeterd. Uit tussentijdse audits bleek dat we daarmee veel beter in control waren. 

Vervolgens is besloten om alle losse systemen voor financiën, projecten, CRM en personeel met veel 

maatwerk en op eigen servers, per 1 januari 2016 te vervangen door standaardpakketten in de cloud. 

Het gaat om Exactonline voor de boekhouding, de projectadministratie en CRM, Nmbrs voor de 

personeels- en salarisadministratie en Lyanthe voor de workflow van de inkoopfacturen. Alle 

pakketten kennen “self service” voor managers en medewerkers waarmee de afhankelijkheid van de 

ondersteuning voor rapportages ed. sterk wordt verminderd. Bovendien dalen de verwachte 

exploitatiekosten in 2017 met meer dan de helft ten opzichte van 2015.  

 

Met ingang van 2015 is NCDO ISO 9001 gecertificeerd. In 2015 is een intensief intern audit-

programma uitgevoerd. Van de ca 20 audits is de helft uitgevoerd in de ondersteunende processen 

omdat daar de grootste verbeteringen werden en worden verwacht. De belangrijkste resultaten zijn; 

- Planmatiger en succesvoller werven van andere inkomstenbronnen dan de subsidie van het 

ministerie. 

- Vergroten van de controle als gevolg van de verbeterde managementrapportages. 

- Beperken van het Projectmatig werken tot het onderzoeksproces. 

   

Begin 2015 is het budget voor ICT verhoogd door de afschrijvingen op te nemen. De maatregelen in het 

kader van NCDO 3.0 hebben al in 2015 tot lagere kosten geleid. 

 

NCDO 3.0 met een budget van 63.000 wordt gefinancierd uit de reservering, in 2015 is hiervan ca 

10.000 besteed. 

 

4.6. Besteding: bestuur en bedrijfsvoering 

 

  

Directie en Staf 

  

  Begroting Realisatie Resultaat 

Subsidie 1.413.000 1.413.000 0 

Marktbaten 0 14.174 -14.174 

    

Totaal baten 1.413.000 1.427.174 -14.174 

Lasten       

Personeelskosten 813.000 762.155 50.845 

Bestuur, Beleid en facilitair 331.000 328.081 2.919 

Evaluatie, kwaliteit & ICT 175.000 178.308 -3.308 

Communicatie 50.000 48.892 1.108 

Personeelszaken 12.000 16.553 -4.553 

Financiën 32.000 28.571 3.429 

    

Totaal lasten 1.413.000 1.362.560 50.440 
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4.7. Governance: bestuur en 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. NCDO heeft in 

2013 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 vierogen principe geregeld: de controlefunctie is belegd bij 

het 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 2015 voornamelijk bezig gehouden met de 

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

subsidieperiode op 1 januari 2018. De Raad heeft zich gebogen over de revitalisering van NCDO, 

waarbij aandacht is geschonken aan verzakelijking, almede 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 2015 is te 

vinden in de jaarrekening 2015. 

 

Op 17 maart 2015 bereikte ons het zeer droevige nieuws dat Simone de Wit (lid van de Raad van 

Toezicht) is komen te overlijden. Dit heeft ons diep geraakt. In 2014 werd bij Simone een ongeneeslijke 

vorm van kanker geconstateerd. Desondanks zette Simone haar werkzaamheden als lid van de Raad 

van Toezicht van NCDO tot begin dit jaar voort. We zijn haar hier dankbaar voor. 

 

Als lid van de Raad van Toezicht is Simone een belangrijke steun geweest in het transitieproces van 

onze organisatie. We hebben haar leren kennen als een scherp en onafhankelijk denker, met een open 

en toegankelijke houding voor iedere medewerker binnen onze organisatie.  

 

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 2015 de jaarrekening 2014 gecontroleerd en 

goedgekeurd. In het eerste kwartaal van 2016 heeft de accountant de jaarrekening 2015 gecontroleerd 

en goedgekeurd.  

 

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

jaarrekening 2015 gehanteerd. NCDO heeft RJ640 toegepast als richtlijn voor het jaarverslag, 

aangepast aan bijzonderheden met betrekking tot de afwikkeling van subsidieprogramma’s van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken.  
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5. Partners 

Wij werken aan het inzicht in, kennis over en betrokkenheid bij internationale samenwerking en 

duurzame mondiale ontwikkeling. Dat kunnen we en willen we niet alleen. We werken daarom actief 

samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Samen bouwen we 

aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Onderstaand een overzicht van onze partners.  

 

1procentclub Mineralissima 

2Charity Ministerie van Buitenlandse Zaken 

A touch of Africa Ministerie van Economische Zaken 

ActionAid MoreThanHip 

Africa Funded Morgen, studentennetwerk 

Africa Interactive Moving management Foundation 

African Diaspora Policy Centre Moyee Coffee 

African Travels Museum voor Vrede en Geweldlooshed 

Afrikaanse Vrienden, Stichting MVO Nederland 

aGreenStory 

 (onderdeel van Eder Talen) 

MYOMY do goods 

Agriterra Nacht van Fooi 

AIDEnvironment Nationale Jeugdraad (NJR) 

AIDS fonds-  

STOP aids NOW! - Soa Aids Nederland 

NativeTravel 

A-Lief Fashion Natuur en Milieu 

All for Nature ravel Natuur&Milieuteam Zuid 

Alliance for UPEACE Nederlands Albert Schweitzer Fonds 

Amnesty International Nederlands Juristen Comité voor de  

Mensenrechten  (NJCM)  

Amref Flying Docters Net even leuker 

Amstelhoveniers New Dutch Connections 

Amsterdam International Water Week NIMD 

Amsterdam Rainproof Niños de Guatemala 

Artsen zonder Grenzen NJI, Nederlands Jeugd Instituut - Xplore 

Arusha Volunteers NJR Jong en Duurzaam 

Asarti NL Greenlabel 

ASN Bank N.V. NpM, Platform for Inclusive Finance 

Avance Nudge 

Azie Expert NWP 

Balkonton O My Bag 

Beatz DanceStudio OASEN 

Beautydrogist Oikocredit  International 

Bee Network OIO  

Better Places One Planet Crowd 

Beyond Borders Media ONEforONE 

BiD Network Oneplanetcrowd 

BigGreenSmile. europe BvBa Oneplanetcrowd 

Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF)  Ontmoet Afrika 

Biocosmetica Oxfam Novib 

BiologischeWijnwinkel.nl Pakhuis de Zwijger 

BIS Bureau Internationale Samenwerking Partij voor de Dieren 

BrandMission Partos 

Brass Babes PAX 

Bureaubewust Peace Brigades International, PBI 

Burma Centrum Nederland People 4 Earth 

Butterfly Works Pifworld 

Café de Ceuvel Pink! 
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Caja Trappen&Design Plan Nederland 

Capsicum Natuurstoffen Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Care Nederland PlantageLAB 

Casa de la Alegria  PNW 

Cascoland Policy Forum on Development (PFD) 

CBI Profound – Advisers in Development 

CEDLA, Centrum voor Studie 

 en Documentatie van Latijns-Amerika 

Profundo B.V. 

Centre for Safety and Development Pure Coverz 

Child at Venture PURE! for Kids 

China Plus Puur&Fit 

CHOICE for youth and sexuality PWN 

Cilou Questionmark 

CINI Holland Qukel / Speelmaat bV 

Clingendael Radboud Universiteit 

CNV-Internationaal Radio LaBenevolencija Humanitarian 

 Tools Foundation 

COC Rotterdam Roze politie Rotterdam Radio Netherlands Worldwide 

Commundo Radio1 

Coordinadora ONGD (Spanje) Ragbag 

Cordaid RAIN foundation 

Creative-Incense Rainaway tegel 

Critical Mass Rainwinner 

Cross Your Borders Rank a Brand 

DaJia Bamboekleding RAW ECO DESIGN  

Dakdokters RE-5 Fashion / H3P Motives bv 

Danielle Duurzaam Reine de Sabah 

Dare2go (Jongeren & Missie) Reisbureau Maroc Travel B.V. 

De Balkonie ResultsinHealth 

De Dakdokters Right2Water 

De Gezonde Stad Ring Ring 

De Nieuwe Liefde Roessink Interieurbeplanting 

NOT Rood met Zwarte Stippen 

De Regenboog Groep Roosevelt Academy Middelburg 

deKleineVogelaar.nl Rutgers WPF 

Dienstencentrum Gered Gereedschap RVO 

Dier&Recht Saint Basics 

Discovered Sarvodaya Nederland 

Dodore Save the Childeren  

Doeglas Water en milieu advies Schaal van Kampen 

Dokters van de Wereld Senz 

Dopper Shizo Natural Cosmetics | Shizo.nl 

Dorcas Aid International 

SID NL (Society for International Development) 

Doreen Westphal design bv | Mensch Made Simavi 

Druantia Simbolica 

DuurzaamActueel SIW Internationale Vrijwilligersprojecten 

Duurzaamnieuws SMA Vormingscentrum / Societeit voor 

Afrikaanse Missien  

Duurzame kleren l Green Lily Smiling Mango 

Ebben Boomkwekerij SNV 

Ecological Textiles Soa Aids Nederland 

Ecomooi SodaProducties 

Edukans Solidaridad 

EerlijkWinkelen SoloBioMooi 

eigenZINNig  SOMO, Stichting Onderzoek 

 Multinationale Ondernemingen 
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EKOkopen.nl SOS Kinderdorpen Nederland 

Emax Domina   Sport4Socialisation International 

Enviu SRGR alliantie   

Eosta St Mainline 

Erasmus Pride St Melania Ontwikkelingssamenwerking 

Esgii St Rank a Brand 

European Centre for Development 

 Policy Management (ECDPM) Starters4Communities 

Evert vermeer Stichting Stedenband Haarlem-Mutare 

Fair Food Steviahouse 

Fair2 Stichting Alert Fonds voor  

jongerenactiviteiten 

FairBeads Stichting Casa de la Alegria  

FairFriends Stichting Counting Flowers 

FasoFair Stichting Dienstencentrum 

 Gered Gereedschap 

Fcmo Stichting Dodore 

FEEL GOOD eco store Stichting Elishua 

FIAN-Nederland Stichting Framer Framed  

Fietsmuseum Stichting ICS 

FNV Stichting Kinderfonds Bolivia 

FNV Jong Stichting Let´s Care 

FNV Mondiaal Stichting Move 

Food Cabinet Stichting Ned.Albert Schweitzer Fonds 

Food Film Festival Stichting OtherWise 

Foodwatch Nederland Stichting Panda Juu 

Foundation Max van der Stoel Stichting SamenScholen  

frank@fair  Stichting Twiga 

Free Press Unlimited Stichting Variatie in de Keuken 

Friends of the Earth International, FoEI Stichting VIA (Vrijwilligers 

 Internationale Actie)  

Fundacion PAZ-Holandesa Stichting Vluchteling 

future furniture Stichting VOOR  

Gemeenteraad Rotterdam PvdA Stichting WOL 

Genoeg Magazine StoereVrouwen/Wonder 

Global Campaign for Education Nederland  Strawberry Earth 

Global Education Network Europe (GENE) Susafest 

Global Goodies Swaens Bamboo Underwear 

Go Local!  Team Waterkan 

Golypoon Techreturns Nederland BV 

Goodfibrations Text to Change 

GPPAC Foundation The Broker 

Green Dream Company bv The Centre of Expertise for  

Natural Livestock farming 

Green lifestyle webshop Babongo The ONE Campaign 

Green Nest Gallery The Well foundation 

GreenM2 TijdschriftTina 

Greenpeace Nederland  TNS NIPO 

Greensand Total Active Media 

Griffioen Wassenaar Townshipsmile  

GrownDownTown Travel4Change 

Habitat for Humanity Nederland Triodos Foundation 

Heavenly Pure Tuintje in mijn hart 

Henk Ovink Tulsi Crafts 

Het Natuurtalent Twiga 

Het PR Bureau UMEF 

Hirda Undiscovered 
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HIVOS Unicef Nederland 

Hogeschool Leiden Centrum 

 Management & Bedrijf  

United Network of  

Young Peacebuilders 

Horizons Upact 

Hotel con Corazon Urban Greeners 

Humanity House Urgenda 

i+solutions UTZ Certified 

IBO (St. Bouworde Nederland) Variatie in de Keuken 

ICCO/togetthere 

VBDO - Vereniging van Beleggers 

 voor Duurzame Ontwikkeling 

IDEA NL - International Debate Education  VC4Africa 

IICD VDWVM 

IloveECO VEWIN 

IMFSA vfonds 

Impact Hub Amsterdam Vitens 

International Centre for 

 Reproductive Health, Ghent University (België) Viva Las Vega's 

Intratuin Amsterdam Vivara PRO 

Jeden Swiat (Polen) VNG International 

Johannes Wier Stichting Voedingscentrum 

JoHo Vogelbescherming 

JOR_ID Vredesbeweging Pais 

Joris Lohman Vrije Universiteit (VU)  

Kaatje Katoen VSO Nederland 

Kaleidos Research Waarvandaan 

Kandipa WageIndicator Foundation 

Karls Tuintje Wageningen Universiteit 

KitchenHugs Waka Waka Foundation 

Kledingbibliotheek Wakker Dier 

Klimaatplein War Child 

KrachtinNL Waterforum 

Krant van de Aarde watMooi 

Krevicy Creative Video Agency 

WECF - Women in Europe for 

 a Common Future 

KRNWTR Weidevlees 

Landelijke India Werkgroep WEMOS 

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Wensstichting Oppepper4all  

Leiden Global Wereld Natuur Fonds 

Lendahand Wilde Ganzen 

Leuke Suggesties Willem & Drees 

Liliane Fonds WISE  

Loco's Kitchen Wo=men 

LokaalMondiaal WO=MEN, Dutch Gender Platform 

Lotika WoesteLand - de jongeren van IVN 

Maatwerk bij Terugkeer Women's International League for 

 Peace and Freedom (WILPF NL) 

MacBike WOO Worlds of Opportunities  

Made Blue Worldconnectors 

Mainline WOTRO 

Make Autism Really Known (stichting MARK) WOWAmsterdam 

Mala Spirit WUR CDI (Wageningen UR -  

Centre for Development Innovation) 

Mama Cash Yellow Bike 

Marine Stewardship Council Yente 

Maroc Travel YouBeDo.com 
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Max Havelaar Young & Fair 

Medair Nederland Youth Empowerement alliance  

Mediamatic Youth Food Movement 

Melania Ontwikkelingssamenwerking Yumeko 

Mensen met een Missie ZAM Magazine 

Mijn Hemeltje/Liever Spelen ZAO makeup shop 

Milieudefensie ZeroPlasticWeek 

MIM moral in Motion   
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6. Totaaltabel middelen 

Totaal Begroting NCDO 

  Begroting  Realisatie  

   

Baten NCDO     

Subsidie BUZA  5.000.000             5.000.000  

Marktbaten OneWorld      850.000                 749.607  

Marktbaten Samsam      500.000                 329.465  

Marktbaten Kaleidos Research      366.000                 474.977  

Directie                       -                     14.174  

Totaal Baten  6.716.000             6.568.223  

      

Lasten NCDO     

Personeelskosten     

OneWorld 1.075.000 979.619 

Samsam 410.000 338.568 

Kaleidos Research 484.000 527.276 

Directie en Staf 813.000 762.155 

   

Subtotaal 2.782.000 2.607.618 

Activiteitenlasten     

OneWorld 1.165.000 1.335.506 

Samsam 1.255.000 920.141 

Kaleidos Research 226.000 335.573 

      

Ondersteunende kosten 600.000 600.405 

   

Subtotaal 3.246.000 3.191.625 

Totaal lasten 6.028.000 5.799.243 

   

Resultaat (ten behoeve 

van reservering 

wachtgelden) 688.000 768.980 

 


