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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting NCDO. In dit jaarverslag presenteren we u een overzicht 

van de hoogtepunten van ons werk in 2014, de trends in het werkveld en de grote, soms pijnlijke, 

veranderingen binnen Stichting NCDO die daar het gevolg van waren.  

 

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

betrokkenheid van burgers bij mondiale vraagstukken. Stichting NCDO en haar rechtsvoorgangers 

hebben zich altijd aangepast aan veranderingen in de samenleving, om zo optimaal maatschappelijke 

waarde toe te voegen voor de mondiale samenleving waar wij deel van uitmaken. Op dit moment 

sluiten we aan bij de huidige netwerksamenleving, door de platforms die NCDO uitgeeft meer op de 

voorgrond te plaatsen en de stichting wat meer op de achtergrond. Vandaar dat wij ons met ingang van 

2015 presenteren als Stichting NCDO.  

 

OneWorld, Samsam en Kaleidos Research staan voor de mooie en 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 sterk verandert en sterk terugloopt. Het is pijnlijk om afscheid te 

moeten nemen van gewaardeerde collega’s voor wie geen plek is in dit nieuwe verband, maar 

uiteindelijk overheerst onze oriëntatie op onze maatschappelijke relevantie. We zijn het ministerie van 

Buitenlandse Zaken erkentelijk dat we – na een relatie van ruim 40 jaar – goede gesprekken hebben 

kunnen voeren over een hybride toekomst voor een zelfstandige Stichting NCDO, met het ministerie 

als zeer gewaardeerde en betrokken partner.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat we in deze tijd, middenin de netwerksamenleving, modellen kunnen 

ontwikkelen waarmee we kunnen blijven werken aan onze missie. Als een hybride organisatie, met 

steun van trouwe lezers en vele partners, zowel uit de hoek van maatschappelijke organisaties, 

bedrijven als overheden. De veranderingen komen binnen Stichting NCDO zeker ook met nieuwe elan, 

nieuwe energie voor de toekomst, en heel veel ideeën om maatschappelijk waardevol te blijven.  

 

Sinds eind 2014 vindt u ons in Pakhuis de Zwijger - een verhuizing die voor ons symbool staat voor een 

nieuwe manier van werken, sociaal ondernemerschap, nieuwe netwerken en een nieuwe agenda 

waarin duurzame ontwikkeling net zo hard over stedelijke vraagstukken ‘hier’ als over ongelijkheid 

‘daar’ gaat. We nodigen u van harte uit om ons nieuwe kantoor te bezoeken, mocht u dat nog niet 

gedaan hebben. Wij kunnen ons werk niet doen zonder vele partners en staan altijd open voor nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden of het verdiepen van bestaande partnerschappen. Bedankt voor de 

samenwerking in 2014 en wees welkom!  

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.  

 

Arie de Ruijter 

directeur/bestuurder Stichting NCDO 

  



2014 was voor NCDO een jaar vol veranderingen. We reorganiseerden, verhuisden en 
staan nu nóg dichter bij onze doelgroepen. We treden vanaf nu naar buiten als Stichting 
NCDO en blijven uitgever van OneWorld, het journalistieke platform voor mondiaal 
denken en groen doen, en van Samsam, educatief platform voor wereldwijze kinderen. 
Onze afdeling onderzoek heet nu Kaleidos Research en doet onderzoek naar mondiale 
thema’s en duurzaam gedrag. Crosswise Works is de naam van onze afdeling  
capaciteitsversterking die zelfstandig verder gaat. In deze Highlights presenteren we  
de hoogtepunten van het afgelopen jaar die we mede samen met partners hebben  
gerealiseerd. We ziet er naar uit om ook in 2015 samen te werken met iedereen die een 
duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld nastreeft: wees van harte welkom op onze 
nieuwe kantoorplek in Pakhuis de Zwijger!

HigHligHts 2014

Samsams eerste event:  
The Very Vega Christmas Challenge
Aansluitend bij een van de speerpunten van 
Stichting NCDO, namelijk voedselzekerheid,  
organiseerde Samsam in december haar eerste event: 
de The Very Vega Christmas Challenge. Klassen die 
aan de uitdaging meededen moesten het lekkerste 
vegetarische gerecht verzinnen voor het kerstdiner 
op school, of thuis, en konden een ‘kookbattle’ 
winnen onder leiding van Topkokkies en masterchef 
junior kok Alain Caron. Dit alles om aandacht te 
vragen voor gezonde en duurzame gerechten met 
minder vlees. De Challenge vond plaats in de nieuwe 
Markthallen in Rotterdam. Bill Gates bij OneWorld en Kaleidos Research

13 November ‘deed’ Bill Gates Nederland. De 
Microsoft-oprichter en co-chair van de Bill & Melinda 
Gates Foundation sprak met premier Rutte, top-  
ondernemers en Kamerleden. Zijn dag begon met een 
ontmoeting met ‘influentials’ uit de ontwikkelings-
wereld in brede zin, georganiseerd door OneWorld/
Kaleidos Research samen met de Gates Foundation. 
Dankzij OneWorld zag Gates niet alleen eerbied-
waardige ‘usual suspects’ tegenover zich, maar ook 
spraakmakende jongeren uit onder meer de Youth 
Food Movement en de DJ100. Zij hoorden ook tot de 
tien geselecteerden die een vraag mochten stellen. 
De aanwezigen waardeerden de ochtendsessie zeer, 
en Gates zelf liet via een app van een medewerkster 
weten dat hij het ‘great’ had gevonden. 



Eritrea-special 
In mei 2014 sloeg staatssecretaris Fred Teeven alarm 
over de ‘tsunami aan Eritreeërs’ die naar Nederland 
kwam. OneWorld verdiepte zich als enige medium 
in Nederland écht in de Eritrese gemeenschap in 
Nederland, wat leidde tot verschillende scoops. 
Zo onthulde OneWorld dat Eritreeërs die in Nu.nl 
en Het Parool geïnterviewd werden, gelieerd zijn 
aan het dictatoriale regime aldaar. Ook bracht 
OneWorld naar buiten dat regime-aanhangende 
Eritreeërs in Nederland als tolk voor het Tolken- en 
Vertalingscentrum en immigratiedienst IND werkten. 
In het decembernummer bracht OneWorld extra 
verdieping over de route van Eritrea naar Nederland 
en in hoeverre de vluchtelingen geholpen worden 
door mensensmokkelaars. Radio 1 interviewde de 
makers Sanne Terlingen en Eva Schram. 

Onderzoek Nederlanders  
& Gelijke Seksuele Rechten
In 2014 deed NCDO onderzoek onder Nederlanders 
over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en 
Rechten. Wat weten en vinden ze van gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen, meisjesbesnijdenis, kind-
huwelijken en het verlenen van asiel aan vervolgde 
homoseksuelen? 39 procent van de Nederlanders 
bleek het ermee eens dat vervolgde homoseksuelen 
altijd welkom zijn in Nederland. De resultaten werden 
breed opgepakt in de media. Metro en Trouw  
besteedden aandacht aan de vervolgde homoseksuelen. 
Amsterdam FM greep Wereldmeisjesdag aan om 
over kindhuwelijken en de gevolgen daarvan voor de 
economische ontwikkeling van het land te berichten. 
Diverse ngo’s toonden interesse in de uitkomsten van 
het onderzoek.  

____________________________________ 1 Met dank aan Kari Postma en Lonneke van Genugten. 
2 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2013). Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en 

investeringen. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 

NEDERLANDERS &  
GELIJKE (SEKSUELE) RECHTEN Annemarie van Elfrinkhof, Edith van Ewijk en Michelle van Geffen1 In Nederland zijn kindhuwelijken verboden, is meisjesbesnijdenis strafbaar en kunnen homoseksuelen trouwen en kinderen adopteren. De gevolgen van een huwelijk voor je achttiende jaar, besnijdenis van een meisje en de vervolging van homoseksuelen staan voor veel Nederlanders dan ook ver van ze af. Voor veel meisjes en homoseksuelen in de rest van de wereld is het echter dagelijkse realiteit. Het Nederlandse kabinet wil deze meisjes, vrouwen en homoseksuelen steunen. Vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR) vormen daarom een speerpunt van het Nederlands buitenlands beleid.2 Wat vinden Nederlanders van deze initiatieven? Zien zij een verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en van henzelf hierin? We legden hen een aantal stellingen voor.   

Nederlanders voor gelijke seksuele rechten 
Het recht op seksuele voorlichting wordt door Nederlanders breed gedragen, 89% is het eens met de stelling dat ieder mens waar ook ter wereld recht heeft op seksuele voorlichting 

(zie figuur 1). Om vast te kunnen stellen of mensen ook zelf willen bijdragen aan seksuele voorlichting en gelijke rechten wereldwijd, vroegen we hen vervolgens of ze geld zouden willen doneren aan een organisatie die zich in zet voor wereldwijde gelijke (seksuele) rechten. Een vijfde van de Nederlanders, 21%, is bereid om organisaties die zich inzetten voor gelijke en seksuele rechten financieel te ondersteunen. Er zijn verschillen tussen Nederlanders in hun geefgedrag voor dergelijke organisaties. Zo zijn vrouwen vaker bereid geld te geven dan mannen (24% versus 19%) en zeggen Nederlanders die stemmen op PvdA , GroenLinks of D66 vaker geld te willen doneren dan de kiezers van andere partijen.   
De eerste twee stellingen gingen over (seksuele) rechten elders in de wereld. De derde stelling richt zich op de situatie in Nederland. In welke mate is er volgens Nederlanders sprake van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in Nederland? 70% van de Nederlanders is het er (helemaal) mee eens dat vrouwen en mannen in Nederland gelijkwaardig zijn. Vrouwen zijn
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Restyling in vorm en inhoud
OneWorld.nl vernieuwde zich dit jaar. De website 
onderging een restyling waarin meer plek was voor 
redactionele inhoud en waarbij een aantal (thema-)
kanalen werd gelanceerd. De kanalen weerspiegelen 
belangrijke mondiale publieke goederen zoals Food, 
Water en Love (SRGR), veiligheid en conflict- 
beheersing. Daarnaast berichten ze over en voor 
speciale groepen zoals ondernemers (OneWorld 
Business) en jongeren die zich met de post-2015 
agenda bezighouden (OneWorld Toekomstdenkers). 
Het kanaal OneWorld Research duidt wetenschap-
pelijk onderzoek voor de lezers.  
De kanalen voorzagen duidelijk in een grote behoefte 
en leidden tot 50 procent meer bezoek op de site, die 
nu - december 2014 - zo’n 125.000 unieke bezoekers 
per maand trekt.  

OneWorld Research
Op 3 juni 2014 werd het onderzoekskanaal Research 
op OneWorld.nl gelanceerd. Via dit kanaal wordt 
wetenschappelijke kennis over internationale 
samenwerking en duurzame ontwikkeling voor een 
breed geïnteresseerd publiek toegankelijk gemaakt.  
Kaleidos Research verzorgt dit kanaal samen met 
de OneWorld-redactie. Academici die meewerkten 
reageerden bijzonder enthousiast op de mogelijkheid 
om hun onderzoek zo voor het voetlicht te brengen. 
Met een stijgend aantal unieke bezoekers per maand 
die ruim de tijd nemen om de artikelen te lezen lijkt 
het kanaal aan een behoefte te voldoen. 

Samsam KinderRedactie interviewt  
minister-president Mark Rutte
Op de laatste dag van oktober vertrokken de vijf 
jonge redactieleden van de speciaal voor het jubileum-
nummer in het leven geroepen KinderRedactie naar 
het Torentje. Samen met een journalist, fotograaf en 
hoofdredacteur. Niemand minder dan Mark Rutte 
mochten ze interviewen voor het nummer over De 
Toekomst dat in januari verschijnt, precies veertig 
jaar na de verschijning van het eerste nummer. 
Samsam is heel trots dat de eerste ‘volwassene’ in het 
blad meteen de minister-president is. 



Samsam Ambassadeurs onwijs wereldwijs!
In aanloop naar het jubileumjaar 2015 - dan bestaat 
Samsam 40 jaar – startte Samsam een beperkte 
campagne. De gloednieuwe ambassadeurs, niet de 
minsten overigens (Monique Smit, Raymi Sambo, 
Noraly Beijer, Marc Dullaert, Jaime de Bourbon de 
Parme, Dick Benschop en Abdelkader Benali ), staan 
met een mooie quote en een nog mooiere foto in een 
aantal onderwijstijdschriften en vakbladen. Doel van 
de campagne is niet alleen laten weten dat Samsam 
er nog is, maar ook om iedereen eraan te herinneren 
dat Samsamlezers wereldwijze mensen worden.

JAAR 

SAMSAM

JubileuM

Zeewater
drinken

Andrews 
oplossingen 
voor honger

40
De TOeKOMST

en wat nu:

interview met

de minister-

president
Wij maakten deze Samsam:

wat een 
feest!!!
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GROep 7 + 8
SAMSAM – MiDDeN iN De weRelD

Tegel
OneWorld-onderzoeksjournalist Sanne Terlingen 
werd in februari 2014 genomineerd voor de talentprijs 
van De Tegel, de journalistieke jaarprijzen. De jury  
zei over haar onderzoeksverhalen over kinder- 
sekstoerisme in Ghana, de impact van cocaïnehandel 
op de Ghanese politiek en over microkredietfondsen 
die belasting ontwijken via Nederland: ‘Terlingen 
kiest ervoor om niet de makkelijkste verhalen tot 
op de bodem uit te zoeken en op een toegankelijke 
en eigen wijze op te schrijven. Ze doet research met 
hart en ziel en op sommige momenten op locaties 
die, op zijn minst, als niet heel veilig kunnen worden 
beschouwd.’ Terlingen kreeg de meeste lezersstemmen 
en won daarmee de publieksprijs.

Wanneer evalueren leren wordt
De onderzoekers van NCDO coachten programma-
makers van vier ontwikkelingsorganisaties in een 
actieonderzoek. Gezamenlijk werden de interventies 
met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden 
onderzocht. De programmamakers werden enthousiast 
van deze manier van evalueren. Ineens werd duidelijk 
dat evalueren niet altijd een vervelende verplichting 
hoeft te zijn, maar kan inspireren en kan helpen jouw 
interventie te verbeteren. Kortom, evalueren werd 
leren. Op 2 juli 2014 deelden de deelnemende  
organisaties hun ervaringen op een drukbezochte 
expertmeeting. Het rapport over dit actieonderzoek 
werd in korte tijd meer dan 300 keer gedownload. Find Your Food Friend (FYFF)

De in 2014 ontwikkelde interactieve installatie Find 
Your Food Friend maakt het voedselgedrag van 
jongeren op een leuke manier inzichtelijk en 
bespreekbaar. Aan de hand van quizvragen worden de 
spelers gekoppeld aan hun ideale Food Friend.  
Hen wordt gevraagd: zou jij met deze persoon een 
maaltijd willen delen? Samen onderzoeken wij 
voedselgedrag en onze rol in de wereld. De personages 
van FYFF helpen ons daarbij. Na het spelen kunnen 
spelers in gesprek gaan over voedselvraagstukken, 
een les volgen of online meer leren over het onderwerp.  
In 2014 stond FYFF op ROC-opleidingen, bij evene-
menten als Damn Food Waste en Food Guerrilla en 
speelden 1175 jongeren het spel. 

Data Atlas 2014
OneWorld’s Data Atlas nam een vlucht in 2014. De 
tool die ontwikkelingen in de wereld zichtbaar maakt 
met interactieve kaarten en grafieken, werd verrijkt 
met onderwerpen als landbouw, liefde en seksualiteit, 
millenniumdoelen, bevolkingssamenstelling en 
seksegelijkheid. Hiermee groeide ook het bezoek van 
de Atlas. Begin 2014 waren het 2.000 unieke bezoekers 
per maand, eind 2014 waren dit gemiddeld al 20.000 
unieke bezoekers per maand. In 2015 komt een  
versie die ook te gebruiken is door derden. Voor de  
ontwikkeling hiervan ontving OneWorld een subsidie 
van 59.000 euro van het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek. 
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Samsam introduceert  
nieuw multimediaal platform
Sinds september 2014 werden niet alleen de tijd-
schriften in een nieuw modern jasje gestoken, maar 
is de website aangepast aan de eisen van de heden-
daagse onderwijstechnologie. Door gebruik te maken 
van ‘responsive design’ is de site geschikt voor digi-
bord, tablet en smartphones. Er zijn twee websites: 
voor groep 7-8 en voor 5-6. De informatie, die sinds 
2008 is gedigitaliseerd, is op verschillende manieren 
te vinden. Zo kan een leerling op een werelddeel 
klikken en komen alle artikelen tevoorschijn. Of tik 
gewoon een trefwoord in en je ziet alle artikelen uit 
het archief van Samsam over dat onderwerp. 

Sportevenementen, mensenrechten en 
armoedebestrijding 
2014 was het jaar van de grote sportevenementen en 
internationale successen voor de Nederlandse spor-
ters. NCDO onderzocht wat Nederlanders vonden van 
de mensenrechten en armoedebestrijding rondom de 
Olympische Winterspelen en het WK voetbal. Zo gaf 
ruim driekwart van de Nederlanders aan dat het IOC 
bij de keuze voor het gastland voor de Olympische 
Spelen rekening moet houden met mensenrechten. 
Ook waren veel Nederlanders ervan overtuigd dat 
Brazilië beter had kunnen investeren in armoede-
bestrijding dan in de bouw van voetbalstadions. Het 
onderzoek werd onder meer geciteerd in de Trouw 
en Spits. Ook kwamen reacties van NOC-NSF, KNVB, 
diverse Kamerleden, Amnesty International, het 
Instituut voor Arbeidsstudies en onderzoekscentrum 
Profundo.  

Nieuw: Crosswise Works
Crosswise Works neemt vanaf 2015 de functies over 
van het team Kennistoepassing van Stichting NCDO. 
Dit team was de cross-sectorale aanjager, netwerk-
verbinder, facilitator van leerinterventies en ontwik-
kelaar van het bedrijfslevenprogramma. Crosswise 
Works behoudt de opgebouwde expertise, een 
enthousiast team en de NCDO-netwerken. De nieuwe 
organisatie geeft kracht aan ondernemende mensen 
die werken aan een inclusieve, duurzame wereld. 
Samen met Crosswise Works zetten ondernemende 
professionals belangrijke stappen van idee naar 
realisatie naar impact. Daarbij gaan zij verbindingen 
aan met (nieuwe) partners. Vanaf 1 februari is 
Crosswise Works gehuisvest op het Marine Terrein bij 
het Scheepvaartmuseum. Zie www.crosswiseworks.nl

Stichting NCDO: ondernemend en 
maatschappijgericht
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons  
voor de periode 2015-2017 subsidie toegezegd. Zoals 
genoemd concentreren we ons op onze merken 
OneWorld, Samsam en Kaleidos Research die na 2017 
op eigen benen moeten staan. Sinds eind 2014 zijn we 
ISO-gecertificeerd. Naast dat dit een prima prestatie 
is van onze afdeling kwaliteit, betekent dit ook dat 
we voldoen aan de kwaliteitscriteria die ANBI van 
ons verlangt. Samen met de overwegend positieve 
beoordeling van ons werk de afgelopen jaren van 
de IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsevaluatie) in juni 2014 geeft dit ons inzicht en 
vertrouwen voor de toekomst.

New Business Challenge Ghana
De New Business Challenge Ghana is een business 
case-competitie om nieuwe en duurzame investerings- 
en handelsmogelijkheden in Ghana te ontdekken. 
Zesendertig Nederlandse en Ghanese (HBO/WO) 
studenten en recent afgestudeerden werkten in 
gemengde teams aan innovatieve oplossingen voor  
business cases van Deltares, het winstgevend gebruik 
van de ecologisch schadelijke waterhyacint, Dijkstaal, 
duurzame business bij de bouw van bruggen en van 
Philips, solarlampen voor de allerarmsten. NCDO was 
tijdens de drie maanden van de Challenge coach van 
de Nederlandse en Ghanese deelnemers om tot 
optimale oplossingen voor de cases te komen en om 
de interculturele samenwerking te bevorderen. 
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1. Context, Beleid en Strategie 

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

het uitgeven van 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 omgeving van NCDO in 2014 
 

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’. Ook in 2014 

werd dat pijnlijk duidelijk. Het was het jaar van de uitbraak van het ebolavirus, het neerstorten van de 

MH17, de opkomst van de IS, van sterk toenemende vluchtelingenstromen. Onveiligheid kwam heel 

dichtbij.  

 

In ons eigen land laaide de discussie over het al dan niet racistische karakter van Zwarte Piet in alle 

hevigheid op, zowel op sociale media als op radio, tv, printmedia en in de vorm van grote en kleinere 

betogingen op straat. Deze discussie over de traditionele viering van het Sinterklaasfeest legde bloot 

dat een thema als racisme in ons land nog springlevend is. Deze discussie werd tot op het niveau van 

de VN gevolgd en becommentarieerd.  

 

Door deze al deze gebeurtenissen blijft de relevantie van ons werk – het betrekken en informeren van 

burgers - onverminderd groot. Onverminderde relevantie betekent echter niet vanzelfsprekend dat we 

als organisatie door moeten gaan in dezelfde vorm. We zien al langere tijd dat de verhouding tussen 

burgers, overheid en markt drastisch aan het veranderen is. De overheid verlangt dat burgers 

participeren in 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.  

 

De tijd van grote, concurrerende organisaties en subsidieverdelingen is voorgoed voorbij. Deze tijd 

vraagt juist om partnerschappen. Elkaar niet als concurrenten zien maar samen gaan voor het 

realiseren van maatschappelijke opgaven, omdat we alleen samen het verschil kunnen maken. 

Stichting NCDO ging mee in deze trend door zichzelf te ontwikkelen naar een hybride organisatie 

waarin platforms centraal staan. Wij werken missiegedreven, met een duidelijk oog voor de waarde die 

we kunnen creëren voor partners.   

 

1.2. Positionering 
 

1.2.1 Stichting NCDO als bruggenbouwer 

 

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 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 
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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.  

 

1.2.2 Missie en visie 

 

Concluderend luidt onze missie:  

 

Stichting NCDO levert voor Nederlandse burgers, bedrijven en overheden een bijdrage aan het 

inzicht in, de kennis over en betrokkenheid bij (de rol van Nederland bij) internationale 

samenwerking en duurzame mondiale ontwikkeling.  

 

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, blogs en social 

media.  

 

1.3. Terugblik: kennis voor burgerschap en internationale samenwerking 
 

Het werk van de Stichting NCDO vormde vier jaar lang, van 2011-2014, een van de pijlers van het 

beleid voor Burgerschap en Internationale Samenwerking. De andere pijler was het 

Subsidieprogramma Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS), dat slechts een deel van de 

vier jaar open is geweest voor aanvragen. In 2009 bevestigde de Inspectie 

Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) dat het bevorderen van wereldburgerschap een 

zaak is van de Nederlandse overheid, los van de vraag hoe die taak wordt ingevuld. In het kader van 

het nieuwe beleid voor mondiaal burgerschap onderging NCDO in 2011 een transformatie naar kennis- 

en adviescentrum. 

 

In de vier jaren van de subsidieperiode die liep tot en met eind 2014 heeft Stichting NCDO de 

resultaten behaald die waren afgesproken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarover is 

ieder jaar gerapporteerd in jaarverslagen. Aanvullend daarop heeft in 2014 een evaluatie door de 

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleid (IOB) plaatsgevonden.  

 

Stichting NCDO kreeg op de vier domeinen waarbinnen zij in het kader van ‘Kennis voor Burgerschap 

en Internationale Samenwerking’ activiteiten ontplooide – jeugd en jongeren; debat over mondiale 

vraagstukken; interventies voor burgerschap en IS; kennis over burgerschap en IS – te maken met 

veranderingen in de omgeving die vroegen om bijsturing. Het meest opvallend daarvan was de 

opschorting van SBOS 0p het moment dat NCDO haar programma’s voor ondersteuning van 

subsidieontvangers van dat subsidieprogramma juist had ingericht. Het ondersteunen van SBOS werd 
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daardoor een kleiner onderdeel van het werk van NCDO dan vooraf voorzien. De functies van de 

trainers en adviseurs die NCDO in 2011 had aangetrokken werden daardoor ook anders ingevuld; 

uiteindelijk hebben zij samen met programmamakers die zich oorspronkelijk richtten op het debat in 

Nederland, een relevante portfolio opgebouwd in het versterken van cross-sectorale partnerschappen 

en ondernemers die wereldwijd (willen) ondernemen.  

 

In de jaren 2011-2014 heeft NCDO een kwalitatief hoogstaand onderzoeksteam opgebouwd met oog op 

de kennistaken op alle domeinen waarop NCDO actief werd geacht te zijn. 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.  

 

1.4. IOB-evaluatie en strategische keuzes 
 

Voor ieder 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.  

 

We zijn de evaluatoren erkentelijk voor hun gedegen studies naar onze activiteiten, die veelal in de 

eerste maanden van 2014 plaatsvonden en die veel aanknopingspunten hebben geboden voor het 

verbeteren van ons aanbod. Voor een groot deel kon de evaluatiestudie worden gebaseerd op 

onderzoek dat Stichting NCDO eerder had laten uitvoeren. Die resultaten waren ons al bekend en 

waren voor een deel al verwerkt in gemaakte keuzes. Daarnaast gaven de studies nieuwe inzichten op 

basis van nieuwe analyses en interviews met ter zake kundige derden, waarmee we ons voordeel 

hebben gedaan. Zo hebben didactische deskundigen naar Samsam gekeken en zijn gebruikers van 

NCDO-onderzoek geïnterviewd. Een bijzonder interessante bijdrage was in onze ogen de 

inhoudsanalyse van OneWorld, die gedegen liet zien dat OneWorld doet waar ze voor staat: verhalen 

brengen uit zuidelijke landen met waar mogelijk een positieve insteek, met veel aandacht voor wat 

burgers zelf (kunnen) doen, waarbij internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in 

samenhang worden gezien. OneWorld heeft zich volgens evaluatoren mee-ontwikkeld met het beleid 

voor internationale samenwerking.  

 

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 (85% 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. Een fragmentarisch onderwijsaanbod in het voortgezet 

onderwijs is omgebogen naar een compact en onderling samenhangend geheel dat past bij één 

multimediaal platform, Samsam.  Kostenbesparingen bij Samsam zijn gebruikt om de online positie 

van Samsam verder te verstevigen. Samsam werd in 2014 gespaard bij interne bezuinigingsrondes. Het 

relatieve aandeel van Samsam op de begroting van NCDO zal de komende jaren stijgen.  

 

 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, door evenementen en netwerken als FoodGuerilla en MyWorld beter aan te laten haken bij 

OneWorld. In 2014 besteedden we ook veel aandacht aan het benutten van kansen voor synergie 
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tussen verdiepende kennisontsluiting en onderzoek enerzijds en OneWorld anderzijds. Bijvoorbeeld 

door de inrichting van OneWorld Research. De in 2014 uitgevoerde revitalisering gebruikten we om de 

laatste interne schotten weg te halen. Wat we over hebben gehouden zijn twee multimediale platforms 

met ondersteunend onderzoek.  

 

 Doelgroepgericht programmeren 

We benutten nog niet ten volle de mogelijkheden van onderlinge versterking tussen gerichte 

activiteiten voor specifieke doelgroepen en die voor de bredere doelgroep van de (latent) 

geïnteresseerde OneWorld-lezer, stelde de IOB. Het ging daarbij om het verder ontwikkelen van een 

strategie voor kleinschalig én landelijk bereik, voor werken met kleine groepen voor een grote 

communicatie-impact. De IOB noemde dit het verbinden van het micro-, meso- en macroniveau. Twee 

verbeteringen zijn hiervoor in gang gezet: we zijn in 2014 programmatisch gaan werken rondom de 

kernthema’s van het Nederlandse hulp- en handelbeleid (Water, SRGR, Voedsel) waarbij we de 

verschillende niveaus integraal benaderen in een programmaplan. Daarnaast werd het nieuwe 

OneWorld.nl. zó ingericht dat we meer mogelijkheden hebben om zowel specifiek publiek als brede 

doelgroepen te combineren. Evenementen als Damn Food Waste gebruiken we in de toekomst nog 

beter om een nieuw publiek langer aan ons te binden.  

 

 Balans aanbodgericht en vraaggestuurd werken 

OneWorld en Samsam kunnen meer vraaggestuurd werken. De IOB concludeerde dat er altijd 

noodzaak zal blijven voor aanbodgericht werken en daarmee voor ondersteuning van de rijksoverheid. 

Dat neemt niet weg dat we ervan overtuigd zijn dat we veel meer inkomsten kunnen genereren uit 

andere bronnen dan BZ-subsidie. Vooral met betrekking tot OneWorld liggen er veel mogelijkheden 

voor het vergroten van de bijdragen van lezers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. OneWorld 

heeft in 2014 een begin gemaakt met de ontwikkeling naar een multimediaal platform dat gedragen 

wordt door alle maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij mondiaal burgerschap. Dat betekent 

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

maatschappelijke organisaties. Voor Samsam was de eerste stap richting meer vraaggestuurd werken 

de introductie van een vernieuwde Samsam en een vernieuwd online platform met ingang van het 

schooljaar 2014-2015.  

 

 Compact 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 weer nadrukkelijker te 

concentreren op onze kerntaken, iets dat we in 2014 hebben voortgezet. Activiteiten op het gebied van 

beleid en beleidsbeïnvloeding zijn afgebouwd. Voor de periode na 2014 hebben we gekozen we voor de 

producten en activiteiten met de meeste onderscheidende meerwaarde en met een perspectief op 

financiële duurzaamheid.  

 

1.5. 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 keuzes brachten voor Stichting NCDO 

een noodzaak mee tot revitalisering. De revitalisering bestond uit enkele deelprocessen: 

herstructurering, reorganiseren en aanboren van nieuwe energie voor hybridiseren.  

 

Herstructurering 

Op advies van de IOB werd MyWorld gekoppeld aan OneWorld. Binnen OneWorld werd ruimte 

gecreëerd voor marketing en sales. Dat gebeurde ook binnen Samsam, waar verder alle 

onderwijsprojecten die niet onder de merknaam Samsam op het onderwijs waren gericht, werden 

afgebouwd. De concentratie op platforms betekende dat Kaleidos Research meer nadrukkelijker 

ondersteunend werd aan OneWorld en Samsam en ook dat binnen het voormalige team Onderzoek en 



 
 

10 / 52 
 

kennisverzameling de functies in relatie tot netwerken verdwenen. De relatie met SID heeft geen 

financiële component meer, en de Worldconnectors vormen zich om tot een zelfstandige vereniging.  

 

Reorganisatie  

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

reorganisatie. Dat betekende dat een deel van de staffuncties verdween, evenals de functies gericht op 

onderwijs (niet-Samsam) en netwerken. Stichting NCDO nam ook afscheid van het team 

Kennistoepassing dat als spin-off verder ging onder de naam Crosswise Works. Daarmee verliezen we 

het talent en de netwerken van de gewaardeerde collega’s, maar blijft hun toegevoegde waarde voor 

onze sector, voor partnerschappen, en voor ondernemers die de grens over willen, behouden.  

 

Nieuwe energie voor hybridisering 

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. Door heel 2014 is ondernemerschap aangemoedigd, is 

kostenbewustzijn gestimuleerd en zijn stappen gezet voor het aanboren van nieuwe 

financieringsbronnen. Er ontstond nieuw elan en een sterk gevoel van een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor een toekomst als hybride organisatie.  

 

 

2. Thematische speerpunten  

Voor 2014 kozen we vier thematische speerpunten: voedsel, SRGR, water en de post-2015 agenda. 

Tegen het eind van het jaar zijn we gestart met een nieuw thematisch speerpunt, Vrede en Veiligheid. 

In het kader van dat speerpunt startten we onder andere het OneWorld-kanaal Crisis over noodhulp, 

in aanloop naar de Humanitaire Top. Hieronder in woord en beeld een verslag van de voornaamste 

activiteiten met betrekking tot de overige thematische speerpunten. 

 

2.1. Voedsel  
 

Waarom Voedsel? 

Voedsel is 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. Voedsel is sinds 2011 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 2014 

Afgelopen jaar stonden drie onderwerpen centraal op het gebied van voedsel. Dit waren 

achtereenvolgens voedselproductie en boeren, voedselverspilling en eiwittransitie. Er werden diverse 

activiteiten georganiseerd om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen van onze doelgroepen. 

Zo organiseerde OneWorld een verhit debat voor een uitverkochte zaal getiteld ‘De Strijd om ons Zaad’ 

tijdens het Food Film Festival in mei. Om de eiwittransitie bij kinderen op de kaart te zetten 

organiseerden Kaleidos Research en Samsam Magazine de Very Vega Christmas Challenge.  

 

Ook waren er drie edities van Damn Food Waste, de campagne die we in 2013 startten met EU 

Fusions, het Voedingscentrum, Wageningen UR en de Youth Food Movement (YFM). In 2014 

bezochten we Groningen, Zwolle en Eindhoven. In totaal genoten zo’n 5000 mensen van een maaltijd 

die werd klaargemaakt van eten dat anders zou zijn weggegooid. Ruim 90% van de lokale media in alle 

drie de steden berichtte over Damn Food Waste, waarmee een breed publiek werd bereikt.  
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Naast bovenstaande NCDO-brede onderwerpen werden er door FoodGuerilla en OneWorld Food ook 

andere, nieuwe onderwerpen geagendeerd. We initieerden Big Bang Broccoli, een initiatief om de 

marketing voor ongezond voedsel aan de kaak te stellen. Hiervoor kaapten we de leuzen van 

marketinggiganten zoals Coca Cola en KitKat die we plakten op broccoli in ons filmpje en op posters 

die werden verspreid door bushokjes in Amsterdam en online. Nieuwe partners uit de AGF-sector 

steunden ons zowel met de boodschap als financieel (Greenport NHN, The Greenery, ZLTO en het 

Groente en Fruithuis). Hieronder een infographic van de resultaten:  

 

 

Tot slot initieerden FoodGuerilla en OneWorld Food 15 acties en een event om Wereldvoedseldag (16 

oktober) groots op de kaart te zetten. 15 initiatieven uit heel Nederland werden geselecteerd en voer-

den hun eigen actie voor goed voedsel uit verspreid over steden door het hele land in aanloop naar 

Wereldvoedseldag. Deze reeks acties was getiteld de ‘Call to Action’, en is opgezet in samenwerking 

met het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de 

nutriëntendisbalans in de bodem, waar komt de vis vandaan die we eten en wat is eigenlijk een 

verantwoord dieet als we iedereen willen voeden (Global Diet). 

 
Fotografie: Liesbeth Sluiter 

Op Wereldvoedseldag organiseerden wij Eat 

This!, een uitverkocht event voor 500 personen 

waar het publiek kon genieten van 

internationale sprekers zoals Ann Marie  van 

Garnder (USA) – Modern farmer, Jamila Abass 

(Kenia) van MFARM en professor Pablo 

Tittonell (Argentinië) van Farming Systems 

Ecology. Daarnaast werd een netwerkmeeting 

gehouden, kon het publiek genieten van 

workshops en waren er diverse break-out 

sessies waarin wereldvoedselproblematiek werd 

besproken. Onze hoofdpartner - met wie we ook 
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in 2015 gaan samenwerken - is Oxfam Novib. Aangesloten programmapartners waren Fairfood en de 

Youth Food Movement; medefinanciers waren de Nationale Postcodeloterij en Triodos Foundation.  

 
Fotografie: Nichon Glerum 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie: Nichon Glerum 

 

2.2. Water 

 
Waarom Water? 

Water is sinds 2012 één van de vier speerpunten van Stichting NCDO. OneWorld, Kaleidos Research 

en Samsam werkten vanuit een overkoepelend waterprogramma intensief samen om een breed 

publiek te activeren, te betrekken en te informeren bij mondiale watervraagstukken. Hoewel water  

een mondiaal publiek goed is dat in Nederland tegen en over de dijken klotst, ziet de wereld zich 

geconfronteerd met een aantal opeenstapelende watervraagstukken: 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.  
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Activiteiten 2014 

Vanuit de gedachte dat de keuzes van Nederlandse consumenten en het gedrag van bedrijven van 

invloed zijn op de beschikbaarheid en kwaliteit van water elders, richtte NCDO zich in 2014 specifiek 

op de volgende onderwerpen: 

 De watervoetafdruk van kleding; 

 Kraanwater;  

 Regenbestendige steden.  

In de eerste helft van 2014 organiseerde OneWorld twee bijeenkomsten met jonge waterprofessionals 

rond deze thema’s om hun blik op het thema water te verbreden. Verder maakte OneWorld een mini-

documentaire over water in Kenia, gezien door de ogen van jeugdspelers van een Nijmeegse 

voetbalclub (samen met de KNVB).  

 

Na de zomer stond de OneWorld Water Battle centraal, waarbij een spannende mix van heel 

uiteenlopende jonge denkers en doeners gezamenlijk acties bedacht om Nederlanders warm te krijgen 

voor deze drie waterissues. Met behulp van coaching en door Kaleidos Research verzorgde 

kennisproducten, zoals factsheets en mini-dossiers, werd het inzicht van de campagneteams in de 

oorzaken en oplossingen voor watervraagstukken versterkt. Daarnaast waren er inhoudelijke bijdragen 

van externe experts vanuit WNF, Rainproof, Abvakabo en Vitens. Ook sociaal ondernemers en 

burgerinitiatieven kregen een podium (o.a. Dakdokters, Rain Foundation, Kledingbibliotheek, 

KRNWTR). 

 

Parallel aan de WaterBattle deed Kaleidos Research onderzoek naar de kennis, houding en gedrag van 

Nederlanders over watervraagstukken. Daaruit bleek onder meer de bereidheid van Nederlanders om 

te betalen voor kraanwater in restaurants; een uitkomst die aandacht kreeg in de media en horeca. De 

finale van de Battle leverde naast een volle zaal in Pakhuis De Zwijger en media-aandacht (o.a. Man 

Bijt Hond en DWDD) ook drie winnende activiteiten op. OneWorld gaat deze met de bedenkers en 

partners in 2015 uitvoeren.  

 

Tegelijk met de Water Battle ging in het laatste kwartaal van 2014 ook het online kanaal 

oneworld.nl/water live. Dit kanaal informeert samen met verschillende (betalende) partners (o.a. 

Amsterdam Rainproof en Vitens) Nederlanders over actuele watervraagstukken. Met een mix van 

journalistieke artikelen en ‘content’ rond de Water Battle steeg het bezoekersaantal op dit nieuwe 

kanaal van 6.800 in oktober naar 12.500 in december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoeken over water door Kaleidos 

Research 

 

  

http://www.oneworld.nl/water/battle/teams
http://www.oneworld.nl/water/battle/teams
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Ook Samsam was in 2014 actief op het thema water. Zo kwam de relatie tussen waterschaarste en 

vleesproductie aan de orde in het nummer ‘Soja, superboon’. Daarnaast deed Kaleidos Research in 

opdracht van Samsam opinieonderzoek naar Kinderen en water. Voor het onderzoek ‘Gewoon water?!’ 

zijn ruim 1.000 Nederlandse kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud bevraagd over hoe zij omgaan met 

water en in hoeverre zij zich bewust zijn van watervraagstukken.  

 
 

 
Jonge voetballers in Kenia voor de 

documentaire over water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 

       Tijdens de finale van de Water Battle 
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Tijdens de finale van de Water 

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

Waarom SRGR? 

Moedersterfte in ontwikkelingslanden is weliswaar met 45,5% gedaald maar het ziet er niet naar uit 

dat millenniumdoel 5 - het terugdringen van moedersterfte met 75% - voor 2015 behaald wordt. 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. SRGR is daarom hét speerpunt van de 

Nederlandse diplomatieke inzet rondom post-2015.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.  

Onder SRGR vallen zowel aandacht voor millenniumdoelen (het terugdringen van zuigelingen-, kind- 

en moedersterfte) 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).  

 

Activiteiten 2014  

OneWorld koos voor twee specifieke onderwerpen: 

1) het bereiken van wereldwijde toegang tot reproductieve gezondheid in 2015 (millenniumdoel 5b) 

omdat het beduidend achterloopt op de doelstelling. 

2) het beklemtonen van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dit doel is opgenomen als nieuw 

voorgesteld doel voor de Post 2015-agenda.  

In 2014 startten we met een apart themakanaal op OneWorld.nl, SRGR-gerelateerde activiteiten en 

onderzoek. Ook bouwde OneWorld succesvol aan een netwerk met partnerorganisaties. De kern-

boodschap 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’.  

 

Op 8 maart 2014 - Internationale Vrouwendag - werd het themakanaal OneWorld Love gelanceerd met 

als doel SRGR-thema’s op een toegankelijke en prikkelende manier toegankelijk te maken voor het 

Nederlands publiek. OneWorld Love is het visitekaartje en uithangbord van alle SRGR-activiteiten. Het 

kanaal had in 2014 meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homepage OneWorld Love 
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Wat hebben particuliere initiatieven en SRGR met elkaar te maken? Deze vraag stond centraal in de 

‘PillowTalk’, een vraaggesprek met Lambert Grijns, ambassadeur van SRGR bij het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en Fatumo Farah, directeur van HIRDA. De sessie vond plaats op zaterdag 25 

oktober 2014 tijdens het MyWorld-event en werd bijgewoond door ongeveer 50 mensen. Zie:  

 http://www.oneworld.nl/love/vrouw-rechten/pillow-talk-over-seks-en-taboes en 

http://www.myworld.nl/oneworld-love-srgr/ 

 

Fatumo Farah (Hirda) en Lambert Grijns (BZ) in gesprek tijdens de Pillow Talk 

 

Kaleidos Research deed onderzoek naar de kennis en houding van Nederlanders over SRGR-

onderwerpen http://www.ncdo.nl/SRGR-2014. Naar aanleiding hiervan verscheen een artikel in 

Metro en werd een van de onderzoekers geïnterviewd op radio Amsterdam FM. Ook vermeldden 

diverse ngo’s het onderzoek op sociale media. Kaleidos Research maakte ook een inhoudelijk SRGR-

factsheet dat uitgedeeld werd op het MyWorld-event en op OneWorld Love werd geplaatst: http:// 

www.oneworld.nl/love/zelf-keuzes-maken-over-seks.  
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant factsheet SRGR-onderzoek 

  

http://www.oneworld.nl/love/vrouw-rechten/pillow-talk-over-seks-en-taboes
http://www.myworld.nl/oneworld-love-srgr/
http://www.ncdo.nl/SRGR-2014
http://www.oneworld.nl/love/zelf-keuzes-maken-over-seks
http://www.oneworld.nl/love/zelf-keuzes-maken-over-seks
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Samsam bracht een ‘Vadernummer’ uit en schonk ook op andere manieren aandacht aan SRGR, onder 

andere door transgender-kinderen te interviewen.  

  

In oktober werd samen met Africa Interactive een videoclip gemaakt om het kanaal bekend te maken 

bij een jonge doelgroep. Drie personen in Kaapstad (Zuid-Afrika) werden geïnterviewd over hun 

keuzes rondom liefde en seksualiteit. Deze interviews werden samen met de clip gepubliceerd op 

OneWorld Love. Zie http://www.oneworld.nl/love/oneworld-love-filmpje, alsmede een van de 

interviews: http://www.oneworld.nl/love/seks-enzo/altijd-maar-alleen. 

 

 
Still uit de videoclip 

 

Samenwerkingspartners  

In 2o14 werden vruchtbare contacten gelegd met RutgersWPF (penvoerder van de SRGR-alliantie) en 

met aangesloten partnerorganisaties. Deze alliantie zegde een betaalde samenwerking toe voor 2015. 

Ook is er goed contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met organisaties als Plan 

Nederland, Soa Aids Nederland en Cordaid. Ter voorbereiding op de Pillow Fight for Love in 2015 is 

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

werken tal van lokale (LTGB-, studenten- en politieke) organisaties in Rotterdam mee. OneWorld Love 

modereerde tot slot een sessie over meisjesbesnijdenis van HIRDA en Oxfam/Novib op de Afrikadag 

2014. 

 

2.4. Post-2015 agenda en jongeren  

 
Waarom Post 2015? 

Al meer dan tien jaar is NCDO kennis- en adviescentrum op het gebied van de millenniumdoelen: met 

publieksacties, opinieonderzoek, debatten en actuele data hebben we een breed publiek weten te 

bereiken. Vanaf 2013 besteedden we aandacht aan de opvolgers van de millenniumdoelen: de 

duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel bekend als de ‘Post-2015 ontwikkelingsagenda’. Deze agenda 

vormt voor NCDO een belangrijk kader voor al onze activiteiten.  

 

De nieuwe doelen, de zgn. Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten extreme armoede 

uitbannen én de planeet beschermen voor toekomstige generaties. Het is een universele agenda met 17 

voorgestelde doelen die voor alle landen ter wereld gaat gelden. De acht ‘oude’ millenniumdoelen 

focusten op sociale doelen, met armoedebestrijding als voornaamste doel. De SDGs hebben ook 

armoedebestrijding tot doel, maar zijn veel breder ingestoken en besteden veel aandacht aan 

duurzaamheid. Ze gelden daarom ook nadrukkelijk voor ‘westerse’ landen. De millenniumdoelen 

waren vooral een agenda ‘van het Noorden, voor het Zuiden’, oftewel gefocust op ontwikkelingslanden. 

http://www.oneworld.nl/love/oneworld-love-filmpje
http://www.oneworld.nl/love/seks-enzo/altijd-maar-alleen
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Omdat de SDGs voor alle landen ter wereld gelden zijn er heel veel mensen betrokken bij het opstellen 

van de nieuwe agenda. De VN heeft de grootste survey onder wereldburgers ooit gehouden, de private 

sector en het maatschappelijk middenveld zijn nadrukkelijk geraadpleegd, en overheden natuurlijk 

ook. In de uitvoering van de doelen zijn deze ‘cross-sectorale partnerschappen’ dus ook belangrijk. Met 

een bredere agenda moet de financiering ook van meer plekken komen en niet alleen uit 

ontwikkelingsbudgetten, maar ook uit hulp- en handelagenda’s, nationale budgetten etc.  

 

Activiteiten 2014 

 

In 2014 lanceerde OneWorld het speciale platform Toekomstdenkers 

www.oneworld.nl/toekomstdenkers op OneWorld.nl. Daar combineren we aandacht voor de nieuwe 

ontwikkelingsagenda met vernieuwende ideeën van jonge mensen voor het realiseren van een meer 

duurzame en eerlijke toekomst. Daarnaast organiseerde OneWorld diverse events en publiceerde 

Kaleidos Research een factsheet over de nieuwe agenda 

(http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/2015-nieuwe-afspraken).  

 

In mei 2014 werd het platform OneWorld Toekomstdenkers gelanceerd. OneWorld Toekomstdenkers 

is zowel een online als offline platform waar jonge denkers en doeners hun visie op de toekomst van de 

wereld geven. De post-2015 agenda vormt hierbij het kader. Wat zijn de grootste uitdagingen van de 

21ste eeuw? En hoe realiseren wij een meer duurzame en eerlijke wereld in 2030?  

OneWorld Toekomstdenkers informeert en inspireert een breed publiek over mondiale uitdagingen van 

nu en de oplossingen hiervoor. Het kanaal had in 2014 meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand.  

 

Evenementen 

In 2014 organiseerde OneWorld diverse evenementen in samenwerking met partners. Tijdens de Week 

van de Energie in Pakhuis de Zwijger organiseerde OneWorld i.s.m. Wij Krijgen Kippen het event 

‘Energiepioniers’. Jonge energiepioniers kregen hier een podium om vernieuwende ideeën en 

oplossingen te presenteren. 68 mensen namen deel aan dit event. 

 

Op 5 november 2014 vond de drukbezochte Nacht van de VN plaats. OneWorld organiseerde in 

samenwerking met de NJR twee programmaonderdelen over ‘de wereld na 2015’. De eerste sessie 

werd in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de jongerenvertegenwoordiger 

naar de VN verzorgd. In de tweede sessie was er aandacht voor het belang van cross-sectorale 

partnerschappen. Jonge mensen, werkzaam bij o.a. EY, KPMG, het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en Cordaid, vertelden over de betrokkenheid en inzet van hun organisaties bij het behalen van de 

nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. In totaal namen er ruim 700 jongeren deel aan de Nacht van 

de VN (zie: http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/veel-belangstelling-voor-de-nacht-

van-de-vn)  

 

http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers
http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/2015-nieuwe-afspraken
http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/veel-belangstelling-voor-de-nacht-van-de-vn
http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/veel-belangstelling-voor-de-nacht-van-de-vn
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Op 14 november organiseerde OneWorld in 

samenwerking met o.a. de DJ100, Pakhuis de 

Zwijger en de ASN Bank de lancering van de 

tweede editie van de Duurzame Jonge 100: 

dé zoektocht naar de 100 meest duurzame 

jonge rolmodellen in Nederland. Het event 

vond plaats in de grote zaal van Pakhuis de 

Zwijger en trok 249 bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot organiseerde OneWorld een online pitchwedstrijd i.s.m. TEDxYouthDelft voor jonge denkers 

en doeners met innovatieve ideeën voor een duurzame toekomst. In totaal stuurden 16 mensen een 

filmpje op, werden er maar liefst 981 publieksstemmen uitgebracht en kregen de drie winnaars van de 

pitchwedstrijd een intensief coaching traject aangeboden door TEDxYouthDelft. De winnaars mochten 

uiteindelijk op 27 januari 2015 een TED Talk geven op het TEDxYouth event in Delft voor ruim 300 

jongeren.  

 

Samenwerkingspartners 

In 2014 werkten we op het gebied van de post-

2015 agenda en jongeren inhoudelijk en 

organisatorisch samen met WhoCares, 

FutureFuel, TEDxYouth@Delft, NJR,  Wij 

Krijgen Kippen, Pakhuis de Zwijger, ASN Bank, 

en diverse jongerennetwerken zoals de Young 

Club of Rome, Studenten voor Morgen, Young 

& Fair, DJ100, CHOICE. 
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3. Resultaten programma’s NCDO 

3.1. Programma Kennisoverdracht/OneWorld 
 

3.1.1 De omgeving van OneWorld in 2014 

 

In 2014 deed zich een aantal voor OneWorld betekenisvolle ontwikkelingen voor: de inspectiedienst 

IOB evalueerde Stichting NCDO en publiceerde haar rapport in april vorig jaar. OneWorld mocht zich 

– evenals andere activiteiten van Stichting NCDO – verheugen in een positief oordeel. Een van de 

opvallendste aanbevelingen was het onderbrengen van het platform voor actieve wereldburgers 

MyWorld bij OneWorld. In de daaropvolgende revitalisering werd die aanbeveling opgevolgd.  

 

Meer in het algemeen is de rol van de private sector bij ontwikkeling en de oplossing van mondiale 

vraagstukken in gewicht toegenomen en is het belang van ontwikkelingshulp afgenomen. Vormen van 

sociaal ondernemerschap zijn sterk in opkomst. Dat geldt voor duurzame start-ups, maar ook ngo’s 

ontwikkelen zich steeds meer tot maatschappelijke ondernemingen. Ook wat zich nu nog onder de 

noemer ‘particulier initiatief’ schaart, neemt steeds vaker de gedaante van sociaal ondernemerschap 

aan. Voor OneWorld is dit in meerdere opzichten relevant. We zullen zelf tot sociale onderneming uit 

moeten groeien. Daarnaast berichten we over deze ontwikkeling en breiden we ons netwerk in kringen 

van sociaal ondernemers uit. 

 

Minstens zo belangrijk is de verder gaande vervlechting van uitdagingen op lokaal en mondiaal niveau. 

Zo zijn de nieuwe Sustainable Development Goals niet alleen een opdracht voor de onderontwikkelde, 

maar ook voor de rijke landen. Duurzame modellen van productie en consumptie, met een veel kleiner 

beslag op fossiele brandstoffen vormen een wereldwijde opdracht. En lokale bewegingen voor 

duurzame voedselproductie en energievoorziening krijgen steeds vaker een mondiale component. Met 

de verhuizing naar debat-en cultuurcentrum Pakhuis De Zwijger, dat van het lokale niveau de 

verbinding met het mondiale legt, heeft dat voor OneWorld afgelopen jaar ook een fysieke vertaling 

gekregen.  

 

 3.1.2 Rol en strategische keuzes 

 

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

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

In 2014 is OneWorld uitgegroeid tot een daadwerkelijk crossmediaal platform, met events, netwerken, 

data-visualisatie en een waaier aan themakanalen.  

 

De website heeft een ingrijpende restyling ondergaan die begin 2014 is afgerond. De oude website, 

vrucht van de fusie met Global Village Media in 2011, droeg vooral het karakter van een frivool 

vormgegeven wegwijzer die een jong publiek moest aanspreken. De nieuwe website weerspiegelt de 

groei van OneWorld tot een platform met serieuze journalistieke inhoud, veelal thematisch geordend. 

De thema’s sluiten aan bij beleidsprioriteiten van het ministerie van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking en meer in algemene zin bij het hedendaagse mondiale discours: 

voedselzekerheid, waterproblematiek, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, de rol van de 

private sector, de post-2015 agenda en noodhulp. Deze themakanalen worden al deels gesponsord 

door partners en voor de toekomst zien we mogelijkheden om ze ‘uit de markt’ te financieren – met 

inachtneming van het journalistieke en onafhankelijke karakter. 

 

Daarnaast is de focus sterker op onderzoeksjournalistiek komen liggen, omdat OneWorld daar haar 

toegevoegde waarde het beste in kan demonstreren. De onderzoeksjournalistieke agenda van 

OneWorld omvat globaliseringsthema’s als duurzame productieketens, migratie, 

vrijhandelsbesprekingen, financiële stromen. De redactie is versterkt met twee getalenteerde 

onderzoeksjournalisten. Mede door een subsidie van het Persinnovatiefonds is de datajournalistieke 
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tak van OneWorld uitgebreid. De datajournalisten leveren een belangrijke bijdrage aan 

onderzoeksverhalen en zij werken aan de OneWorld Data Atlas, een vernieuwende service aan publiek 

en onderwijs. 

 

In 2014 is bovendien een model ontwikkeld voor de overgang van een gratis naar een betaald 

magazine. Teun Gautier, voormalig uitgever van De Groene Amsterdammer en spraakmakend 

uitgeefadviseur, stond de redactie hierbij terzijde. Hoewel hij OneWorld van tevoren niet kende, 

toonde hij zich enthousiast over kwaliteit en potentie van OneWorld. 

 

Eind 2014 trok OneWorld een eigen marketeer/zakelijk manager aan om de omslag te kunnen maken 

naar een hybride organisatie die een belangrijk deel van haar inkomsten uit de markt haalt. 

 

 3.1.3 Hoofdactiviteiten 

 

Magazine 

De redactie stak veel tijd en energie in thema’s die stoelden op zelfstandige onderzoeksjournalistiek en 

data en die in sterke mate toekomstgericht zijn. Themakaternen verschenen over de opmars van de 

robot, steden van de toekomst, big data en de elektrische auto, maar ook over de migratieroute van 

Eritrea naar Europa. Dat laatste thema, dat breed gewaardeerd werd, resulteerde ook in een 

multimediale ‘longread’ die overgenomen werd door het toonaangevende internetmedium ‘De 

Correspondent’.  

 

Online 

De nieuwe website geeft ons meer mogelijkheden journalistieke inhoud goed te presenteren. Voor 

diverse themakanalen zijn freelancers aangetrokken die voor (bijna-)dagelijkse berichtgeving zorgen. 

Het heeft de bezoekcijfers en de impact van de website flink opgestuwd. OneWorld kent nu de 

volgende kanalen: Love, Water, Food, Toekomstdenkers (over de post-2015 agenda), Business, Crisis 

(over noodhulp), Research (in samenwerking met Kaleidos Research). Daarnaast zijn er twee kanalen, 

Wereld en Groen, die niet door een freelancer worden beheerd, omdat ze het hart van OneWorld 

betreffen. 

 

Events 

Het jaar 2014 telde een aantal succesvolle events. Toekomstdenkers organiseerde een goed bezocht 

event met duurzame energiepioniers, in het kader van de Week van de Energie in Pakhuis De Zwijger, 

samen met Wij Krijgen Kippen. FoodGuerilla was bijzonder actief rond en op Wereldvoedseldag. Op 

de dag zelf vond Eat This in Amsterdam plaats. Food Cabinet was mede-uitvoerder, Oxfam Novib, 

Triodos Bank en Fairfood waren (financiële) partners. Voorafgaand daaraan werden verspreid over het 

land ‘Calls to Action’ gehouden, waarbij Economische Zaken partner was. Zowel de Calls als Eat This 

(ruim 400 bezoekers) werden buitengewoon goed bezocht en gewaardeerd. 

 

In december vond het eerste event rond jonge ‘water-koplopers’, de Water Battle plaats. Een nieuw 

thema voor de OneWorld-programmamakers, met de nieuwe partner Amsterdam Rainproof. Behalve 

een geanimeerde avond in Pakhuis De Zwijger genereerde de Water Battle de nodige media-aandacht, 

onder andere in NCRV’s Man Bijt Hond. De plannen die de deelnemende teams in de Battle 

presenteerden, worden de basis voor het water-programma dit jaar. 

 

OneWorld participeerde ook in het MyWorld-event, dat met een kleine driehonderd bezoekers en 

geanimeerde discussie geslaagd mag worden genoemd. Het programma bevatte een talkshow ‘Pillow 

Talk’ met onder meer SRGR-ambassadeur Lambert Grijns. 
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2014 stond in het teken van de uitbouw van de Data Atlas. Een voorstel om journalisten zelf 

visualisaties te laten maken op basis van de Atlas – Data World geheten – werd gehonoreerd door het 

Persinnovatiefonds. Het schiep de mogelijkheid van verzelfstandiging van de Data desk van 

OneWorld, met een eigen business model. Anderzijds is het werk van de datajournalisten afgelopen 

jaar steeds meer vervlochten geraakt met het ‘gewone’ (onderzoeks-)journalistieke werk ter redactie. 

 

3.1.4 Prognose en aanpassingen 2015 

 

OneWorld gaat voort op de ingeslagen, crossmediale weg met de combinatie van magazine, online en 

events die elkaar versterken. Na de zomer 2015 gaan we volledig over op een betaald magazine. Dat 

betekent waarschijnlijk een stevige afkalving van het abonneebestand. We rekenen erop dat dat daarna 

weer enigszins aantrekt.  

 

Online blijven we bezig om partners te werven voor de themakanalen. Het scala aan kanalen is 

uitgebreid met OneWorld Vrede & Veiligheid. Veiligheid is hét mondiale thema van deze dagen, het 

staat centraal in het Nederlandse buitenlandbeleid en het is ook een favoriet thema bij onze lezers, zo 

bleek bij een peiling van eind 2014. 

 

Voorts zal de samenwerking met Kaleidos Research in 2015 die eind 2014 uitmondde in een 

gezamenlijke onderzoeksagenda in de praktijk vorm krijgen. Een onderzoek naar het Europees 

Ontwikkelingsfonds zal als pilot dienen. 

 

3.1.5 Resultaten en middelen 

 

Outcome-indicatoren 2012 2013 2014  

plan 

2014 

gerealiseerd*) 

Percentage Nederlanders dat over 

internationale 

samenwerking/duurzaamheid spreekt 

met anderen (percentage lezers van 

website, magazine en apps dat over 

informatie spreekt met anderen)  
 

65% 65% 70% 76% 

Percentage Nederlanders wiens kennis 

wordt vergroot door informatie van 

OneWorld  
 

57% 65% 70% 66% 

 

*) bron: gebruikersonderzoek OneWorld december 2014 
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Output-indicatoren 2012 2013 2014  

plan 

2014 

gerealiseerd 

Aantal abonnees magazine  122.000  121.000  125.000  121.000 

Bereik OneWorld-magazine onder 

volwassen Nederlanders  

3,9%  geen 

gegevens  

6%  4,7% 

Aantal afgenomen producten (aantal 

downloads app)  

1.000  2.500  10.000  2632 

Aantal maandelijkse bezoekers website 

(aantal unieke bezoekers /maand)  

66.000  83.235  125.000  126.015 

Aantal bezoekers events  1.500  11.706  4.000  5.093 

Grootte van (online) netwerk jonge 

rolmodellen  

 160 200 215 

Tevredenheid lezers en bezoekers events  7,6  7,9 7,5  7,7 

 

De grootste afwijking schuilt in het aantal downloads van de magazine-app. Tijdschriftenapps zijn 

sowieso op hun retour. De algemene trend is die van een verschuiving van apps naar webpagina’s die 

geschikt zijn om op mobiele apparaten in de browser te bezoeken. Bovendien is de noodzaak van een 

online magazine-app praktisch afwezig, zolang het magazine gratis aangeboden wordt. Waarschijnlijk 

vraagt OneWorld straks bij de introductie van het betaald abonnement een (beperkt) bedrag voor het 

downloaden van de app. 

 

 Besteding programma Kennisoverdracht/OneWorld 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 735.000 835.514 - 835.514 

OneWorld Magazine 980.000 908.879 127.236 781.643 

OneWorld.nl 60.000 176.539 66.601 109.938 

Open data 53.000 57.049 - 57.049 

Events 60.000 326.163 202.801 123.362 

Netwerken, rolmodellen 140.000 27.003 - 27.003 

MyWorld Magazine 80.000 71.332 8.998 62.334 

Totaal 2.108.000 2.402.479 405.636 1.996.843 

 

De begroting voor OneWorld is met €20.000 euro verhoogd ten opzichte van het jaarplan 2014 door 

toekenningen uit directiebudget voor investering op thematische speerpunten. De totale uitgaven zijn 

bijna 300.000 euro hoger dan de begroting, voornamelijk door investeringen op de thematische 

speerpunten. NCDO-breed is besloten om deze thema’s extra aandacht te geven, wat de meeste 

gevolgen had voor de uitgaven van OneWorld.  

 

Ook is extra geïnvesteerd in online themakanalen als Love, Food, Business, Water, Toekomstdenkers, 

Crisis en Research. Deze kanalen zijn gestart om meer lezers aan te trekken, de lezers te betrekken bij 

de belangrijkste mondiale thema’s en ze te helpen deze gemakkelijk online te vinden. Freelancers zijn 

aangenomen voor het schrijven van online artikelen over deze mondiale thema’s, met een 

overschrijding van de personeelskosten als gevolg. Deze investeringen hebben geleid tot een 

succesvolle groei van 36% in het aantal bezoekers, waardoor we de magische grens van 1 miljoen 

bezoekers hebben overschreden. 

 

Programma’s voor ‘Events, netwerken en rolmodellen’ worden in samenhang ontwikkeld. Voor deze 

programma’s is het, met een beperkt budget uit de subsidie van Buitenlandse Zaken, gelukt om 

aanvullende partners aan te trekken die met een additionele financiële bijdrage  aan ‘Events, 

netwerken en rolmodellen’ hebben vergroot. Zodoende zijn extra uitgaven op deze posten 

gecompenseerd met extra partnerinkomsten.  
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Met de gerealiseerde inkomsten is in 2014 een eerste stap gezet in de ontwikkeling naar een hybride 

platform. Naast advertentie-inkomsten, vacaturebank-inkomsten en verscheidene partnerschappen is 

in december 2014 een crowdfunding-actie gestart waarin onze magazinelezers werden opgeroepen een 

vrijwillige bijdrage te leveren. In de maand december leidde dit tot ruim 16.000 euro opbrengst met 

ongeveer 750 donaties van gemiddeld 22 euro. Deze actie is tot eind maart 2015 doorgezet met een 

totale opbrengst van ruim 40.000 euro. Daarnaast werd voor 2015 een commercieel transitieplan 

geschreven om de afbouwende subsidie met eigen inkomsten te compenseren. 

 

3.2. Programma Kennisoverdracht/Samsam en overig onderwijs  
 

3.2.1 De omgeving van Samsam in 2014 

 

De urgentie dat scholen, ouders, maar ook organisaties en overheid, meer aandacht willen besteden 

aan het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen, wordt in deze tijd van 

maatschappelijke onrust breed gedragen. Deze onrust is te wijten aan het wereldwijd terrorisme, oude 

geopolitieke ‘zekerheden’ die niet meer werken, grote in potentie bedreigende milieuvraagstukken, 

verdelingsvraagstukken en grote al dan niet plaatselijke issues waarbij menselijke waardigheid in het 

geding is. Veel basisscholen beseffen terdege dat ze meer moeten, kunnen en willen met de mondiale 

benadering van burgerschap. 

 

Het Nederlandse onderwijsveld is eind 2014 een vernieuwingstraject gestart (Toekomstgericht 

funderend onderwijs; Sander Dekker, 17-11-2014 nu bekend onder #onderwijs2032) waarin een 

herijking van kerndoelen en eindtermen kan plaatvinden. Doel hiervan is de optimale voorbereiding 

van alle leerlingen op de toekomst en het bieden van meer houvast voor leraren, directie en besturen 

van scholen om deze ambitie door te vertalen naar goed onderwijs.  

 

Het huidige curriculum biedt onvoldoende concrete handvatten voor de ontwikkeling van leerlingen 

tot wereldwijze burgers. Zoals staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker het verwoordde (d.d. 4-2-

2015 jl. Tegenlicht Meet up #36): “aandacht voor taal en rekenen is evident, maar de aandacht voor 

burgerschap moet beter”. Nederlandse kinderen bungelen onderaan de lijstjes als het gaat om kennis 

van democratie, kunnen vormen en formuleren van een eigen mening (Burgerschap in het onderwijs; 

Sander Dekker, 16-12-2013 en De staat van het Onderwijs; Inspectie van het Onderwijs, 2011 ). 

 

Dankzij de toegenomen internationale belangstelling voor global citizenship education, onder andere 

in UNESCO verband en met oog op de post-2015 doelen, neemt het belang van een duidelijke visie, 

van overheid en onderwijs, en een praktische uitwerking daarvan in het leslokaal, zoals bijvoorbeeld 

met Samsam, toe.  

 
3.2.2 Rol en strategische keuzes 

 

Samsam draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot wereldwijze burgers. Dat is onze missie. De 

primaire doelstelling van Samsam is het intensiveren van gebruik op scholen en consolideren van 

bereik op scholen. Dit laatste is een behoorlijk ambitieuze doelstelling aangezien we dit jaar gestart 

zijn met de hybridisering van ons platform: van 100% betaald door de overheid naar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, waarbij scholen middels een betaald abonnement zullen moeten bijdragen aan 

de instandhouding van het platform.  

 

Samsam is er van overtuigd dat het mede opvoeden tot wereldwijze burgers een taak is van het 

onderwijs, en daarmee een overheidszaak, naast de aandacht die ouders hieraan behoren te besteden. 

Daarom is onze strategie er primair op gericht Samsam in het onderwijs te houden. Secundair is de 

nieuwe aandacht voor ouders. Ook ouders voelen de urgentie dat de wereld ingewikkelder wordt, zij 

hebben enerzijds hulp nodig om hun kinderen op te voeden tot wereldwijze burgers en anders de 

verzekering dat de school zich goed van haar taak kwijt.  
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Voor Samsam betekent bovenstaande ook dat ze nu haar concrete oplossingen veel zichtbaarder aan 

zal moeten bieden om te profiteren van het momentum om zo een structureel en officieel verankerde 

positie in het onderwijs te borgen. 

 

Samsam is er van overtuigd dat ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’, het domein in het basisonderwijs 

waarbinnen de lesmethode Samsam thuishoort, alleen maar slaagt als je leert verder kijken dan je 

eigen straat lang is. Daarom heeft Samsam bewust gekozen voor een mondiale visie op burgerschap. 

Waarom? Omdat de wereld kleiner wordt als je groter wordt, maar in toenemende mate vooral 

daardoor ook ingewikkelder. Door de in Samsam gepresenteerde informatie (kennis) en de manier van 

verwerken daarvan (houding en handelingsperspectief) leren we kinderen zelf na te denken en te 

beseffen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst van de wereld. We doen dit aan de 

hand van de belangrijke wereldwijde thema’s en altijd vanuit blik van kinderen. Dus leren we kinderen 

keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen door positieve kijk op de wereld(problematieken) te 

geven, door kinderen altijd in hun kracht te laten zien (empowerment) en te laten zien dat 

kinderen/individuen wel het verschil kunnen maken. 

 

Door de meer expliciet gemaakte aandacht voor de ‘21st century skills’ gaat Samsam de digitale 

ReportersClub in het voorjaar van 2015 introduceren. Hiermee leveren we een bijdrage aan het 

klaarstomen van de leerlingen voor de toekomst. Via de missies in de reportersclub oefenen leerlingen 

in samenwerken, mening formuleren, onderbouwen, onderzoeken, presenteren, werken met ICT. 

Niemand weet hoe de maatschappij er uit zien in 2032. Alhoewel niemand weet welke kennis je dan 

nodig hebt, weet iedereen dat als je leerlingen van nu traint op vaardigheden als creativiteit, omgaan 

met veranderingen, uitgaan van je eigen kracht en leren dat ook kleine stapjes verschil maken, dat die 

kinderen het in 2032 en verder wel zullen redden.  

 

3.2.3 Hoofdactiviteiten 

 
Samsam, methode voor wereldburgerschap, duurzaamheid en kinderrechteneducatie, heeft zich in 

2014 meer naar buiten toe geprofileerd: 
 Met vijf themanummers voor groep 7-8; 

 Ontwikkeling en introductie van 5 themanummers voor groep 5-6; 

 Uitfasering van materiaal voor groep 4; 

 Ontwikkeling en herintroductie van digitaal platform www.samsam.net dat geschikt is voor 

mobile, digibord en tablet. Net als een restyling van het folio magazine; 

 Ontwikkeling van de Samsam Reportersclub (introductie in voorjaar 2015) met als doel Samsam 

naar de thuismarkt te brengen; 

 Organisatie van Very Vega Christmas Challenge samen met Topkokkies in het kader van 

speerpunt voedsel. 

 
3.2.4 Prognose en aanpassingen 2015 

 

In 2015 zullen de strategie en doelstellingen zoals eerder geformuleerd gecontinueerd worden: de 

maatschappelijke meerwaarde van Samsam voor verschillende partijen is duidelijk gedefinieerd. We 

willen deze vervolgens kapitaliseren om zo effectiever tot structurele financiering van ons platform te 

komen. Deze multistakeholder-benadering zal alle belangrijke belanghebbenden, zoals overheid 

(BuZa, maar ook OC&W en Binnenlandse Zaken), organisaties (ngo’s en mogelijke inhoudelijke 

partners), ondernemingen en onderwijs, moeten overtuigen dat instandhouding van het platform 

Samsam niet alleen voor leerlingen van belang is, maar ook voor hen.  

  

http://www.samsam.net/
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3.2.5 Resultaten en middelen 

 

Outcome-indicatoren 2012 2013 2014 

plan 

2014  

gerealiseerd 

Aantal minuten lestijd door leerkracht besteed 

aan mondiaal burgerschap m.b.v. Samsam 

25 min. 32 min. 40 min 40 min (1) 

% leerkrachten dat aandacht besteed aan 

mondiaal burgerschap m.b.v. Samsam 

68% 85% 85% (85)2 

Aantal nummers Samsam dat in de les wordt 

gebruikt 

71% 74% 80% 80% 

1. Cijfers zijn een gemiddelde van ons evaluatie onderzoek.  

 

Gemiddelde tijd per 

nummer 

16-30 min: 45% 

31-60 min: 50% 

 

2. % is afgeleid van het aantal deelnemende scholen. 100% is 7200 scholen voor primair 

onderwijs.  

 

Output-indicatoren 2012 2013 2014 

plan 

2014 

gerealiseerd 

Aantal magazines totaal 9 9 10 10 

Bereik aantal docenten totaal 20.200 21.800 22.000 22.000 

Bereik aantal leerlingen totaal 533.600 580.000 580.000 550.000 

Aantal unieke bezoekers website per maand  17.500 18.000 40.000 19.755 

Tevredenheid per nummer gemiddeld 8.0 8,2 8,0 7.8 

 

De gerealiseerde cijfers in 2014 zijn een fractie lager dan begroot, met uitzondering van de 

bereikcijfers van de website. Deze zijn fors lager dan begroot. Dit laatste is het gevolg van een te 

positieve inschatting n.a.v. de herziening en herinrichting van de website sinds september. De 

verwachte toename is nog niet ingezet bij de laatste twee nummers van 2014. Er is echter wel een 

stijging te zien.  

De (nog) lichte daling van de overige bereikcijfers hebben grofweg twee oorzaken: 

1 het leerlingaantal daalt gestaag als dalend geboorte cijfer. Deze daling is structureel 

2 vanaf september heeft Samsam een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Hetgeen een 

aantal ‘slapende’ abonnees er toe hebben aangezet hun abonnement definitief op te 

zeggen. Ook deze trend zal zich het komende jaar doorzetten totdat het zich het jaar 

daarna weer naar verwachting zal stabiliseren. 

 

 Besteding programma Samsam en overig onderwijs 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 441.000 419.274 - 419.274 

Methode Samsam voor het basisonderwijs 1.000.000 849.400 40.627 808.773 

Cross mediaal platform Samsam 76.250 138.987 - 138.987 

Marketing en Onderzoek 81.000 99.393 - 99.393 

Projecten basisonderwijs 165.000 16.784 - 16.784 

Projecten onderwijs overig 110.000 39.757 - 39.757 

Totaal 1.873.250 1.563.594 40.627 1.522.967 

 

Vooruitlopend op de bezuinigingen die we tegemoet kunnen zien vanaf 2015, heeft NCDO moeten 

besluiten om niet de beoogde uitbreiding van haar portfolio in te zetten en op deze begrote bedragen te 

bezuinigen (projecten basisonderwijs en onderwijs overig). Daarnaast is een aantal structurele 

bezuinigen bij samsam doorgevoerd om de organisatie leaner en meaner te maken voor de toekomst.  
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3.3. Programma Kennisontsluiting/Onderzoek 
 

3.3.1 De omgeving van afdeling onderzoek in 2014 

 

Ook in 2014 werden de overheidsspeerpunten voor ontwikkelingssamenwerking duidelijk 

gereflecteerd in het werkveld. Op het gebied van onderzoek, zowel vanuit Stichting NCDO als andere 

knowledge brokers zoals The Broker, ECDPM, en SID Netherlands, was er met name aandacht voor de 

post-2015 agenda, water, voedselzekerheid en vrouwenrechten. Binnen het Nederlandse 

maatschappelijk middenveld stond de framing van ontwikkelingsvraagstukken ook hoog op de 

agenda. Hoewel er vanuit het ministerie veel aandacht blijft voor de combinatie hulp en handel, 

waarbij de minister onder meer actief inzet op het verbeteren van de handelsrelaties met Afrika, 

verduurzaming van grondstoffenproductie zoals steenkolen en het groene klimaatfonds, kregen deze 

onderwerpen in het onderzoeksveld minder aandacht dan de eerdergenoemde thema’s. Gerelateerde 

thema’s als goed bestuur, werkgelegenheid en inclusieve groei kwamen in dit veld wel aan de orde.  

 

Het onderzoek van Stichting NCDO voedde professionals en media met helder toegelicht onderzoek 

over hoe Nederlanders zich relateren aan mondiale vraagstukken op het terrein van duurzaamheid van 

de natuur en de samenleving. Alleen al in het eerste half jaar van 2014 werden bijna een half miljoen 

Nederlanders via de (landelijke) media bereikt.  

 

Partnerschappen 

NCDO Onderzoek heeft in 2014 verder geïnvesteerd in samenwerking met OneWorld en Samsam.  

De samenwerking met OneWorld resulteerde in de herfst van 2014 in de lancering van het 

onderzoekskanaal OneWorld Research. Dit leidde tot een meer intensieve samenwerking tussen de 

journalisten en onderzoekers. Voor Samsam werd in verschillende studies de mening van kinderen 

gevraagd over de uitdagingen waar de wereld voor staat. Ook maakte en presenteerde NCDO 

onderzoek een kennisquiz voor basisscholieren in het kader van Samsam’s Very Vega Xmas 

Challenge. 

 

Naast een partner- en mede-eigenaarschap met Worldconnectors, SID en Socires heeft de 

onderzoeksgroep van NCDO veel samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken (met 

name DSO en DME). Op uiteenlopende wijzen werd ook samengewerkt met de universiteiten van 

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

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

netwerk. 

 

Daarnaast werd het hoofd onderzoek in 2014 benoemd als lid van de Maatschappelijke Advies Raad 

van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.  

 

3.3.2 Rol en strategische keuzes 

 

In 2014 publiceerde NCDO Onderzoek weer veel in het oog springend onderzoek dat bijdroeg aan 

publieke discussies gebaseerd op feiten. Zo kregen bijvoorbeeld de Barometerstudies (meerjarige 

panelstudies) over Nederlanders en duurzaamheid veel aandacht in de landelijke media.  

 

Via expertmeetings brachten we professionals samen en discussies op gang. NCDO Onderzoek 

organiseerde bijvoorbeeld een expertmeeting waarbij advies over fondsenwerving werd gedeeld door 

de eerder door zware bezuinigingen getroffen culturele sector met de ontwikkelingssector. Ook werden 

tijdens deze bijeenkomst de ‘geefwet’ en haar implicaties kort en bondig uitgelegd aan de professionals 

uit de ontwikkelingssector. Daarnaast organiseerde NCDO Onderzoek, samen met de collega’s van 

OneWorld, een bijeenkomst waarin Bill Gates zijn visie op de toekomst van 

ontwikkelingssamenwerking gaf. Met deze expertmeetings stimuleerde NCDO onderzoek de 

inhoudelijke discussie en kennisdeling onder professionals. 
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In 2014 werd het kanaal OneWorld.nl/Research gelanceerd. Een website waarop wetenschappelijke 

kennis over internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling toegankelijk wordt gemaakt voor 

geïnteresseerde burgers en professionals. De onderzoekgroep verzorgt de content van deze website.  

 

In 2014 is de focus van de onderzoeksgroep meer gaan liggen op de samenwerking met de twee 

platforms, OneWorld en Samsam, en kennisontsluiting. Tevens werd geconstateerd dat de 

zogenaamde Globaliseringsreeks compleet was, alle relevante onderwerpen op het terrein van 

internationale samenwerking waren inmiddels aan bod gekomen. Dit heeft ons doen besluiten om 

vooralsnog te stoppen met deze reeks.  

 

Eind 2014 kreeg de onderzoeksgroep NCDO een nieuwe naam: Kaleidos Research. Naast deze 

merknaam presenteert Kaleidos Research zich als onderdeel van Stichting NCDO.  

 

3.3.3 Hoofdactiviteiten 

 

We onderscheiden twee hoofdactiviteiten van de onderzoeksgroep, namelijk kennisontwikkeling 

(0nderzoek) en -ontsluiting (disseminatie en valorisatie):  

 

Kennisontwikkeling 

 Trendonderzoek (Barometers): 

Het trendonderzoek brengt de veranderingen in de tijd over mondiale duurzaamheidvraagstukken 

onder de Nederlandse bevolking (kinderen, jongeren en volwassenen) in kaart. Dit onderzoek richt 

zich met name op: 

1) kennis over en gedragingen gerelateerd aan duurzaamheid van de natuur en samenleving en 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,  

2) het draagvlak voor het overheidsbeleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.  

 

 Actualiteitsonderzoek: 

Op basis van actuele gebeurtenissen worden Nederlanders (kinderen, jongeren en volwassenen) naar 

hun meningen gevraagd over mondiale vraagstukken, bijvoorbeeld over voedselzekerheid, klimaat, 

veiligheid van drinkwater en kindhuwelijken. Daarnaast leggen we actuele mondiale vraagstukken kort 

en duidelijk uit in korte publicaties (factsheets).  

 

 Onderwijsonderzoek (Samsam):  

Het onderzoek voor Samsam richt zich steeds meer op (aspecten) van global education en draagt zo bij 

aan de wetenschappelijke onderbouwing van dit educatieve platform voor wereldwijze kinderen. De 

onderzoekers maken ook deel uit van het Europese GENE-netwerk. Daarnaast onderzoeken we op 

basis van actuele gebeurtenissen de mening en het gedrag van Nederlandse kinderen ten aanzien van 

mondiale vraagstukken, zoals voedselzekerheid, kinderrechten, etc.. 

 

 Contractonderzoek: 

We hebben inmiddels een gevarieerd portfolio en trackrecord opgebouwd op het terrein van 

evaluatieonderzoek, opinieonderzoek en verdiepend onderzoek. In 2014 werden vier 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. Ook 

werd ander verdiepend, evaluatie- en opinieonderzoek in opdracht van derden uitgevoerd. Daarnaast 

schrijven we in opdracht van derden in 2014 en 2015 een aantal policy papers over onderwerpen 

gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. Deze papers ontsluiten we via expertmeetings en onze online 

platforms.  
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 Kennisontsluiting via OneWorld Research:  

Kennisontsluiting op het terrein van duurzame ontwikkeling is naast het uitvoeren van onderzoek een 

kernactiviteit van de onderzoeksgroep. Via het kanaal OneWorld Research maken we onderzoek op het 

terrein van duurzame ontwikkeling beschikbaar voor een breed publiek van geïnteresseerde 

professionals en burgers.  

 

 Samenwerking met de landelijke media: 

De onderzoeksgroep van NCDO werkt nauw samen met diverse (landelijke) media (dagbladen, 

televisie en radio) er dit draagt er mede aan bij dat het onderzoek breed verspreid wordt in de 

Nederlandse samenleving.  

 

 Expertmeetings: 

Jaarlijks organiseren we gemiddeld zes expertmeetings waarbij de discussie met en tussen 

professionals over duurzame ontwikkeling centraal staat. De onderwerpen van deze expertmeetings 

worden bepaald door de actualiteit en vraag. 

 

Behoefte, gebruik en waardering 

Hoewel in 2014 niet op alle gebruikelijke manieren gemeten kon worden, lijkt de waardering voor 

NCDO-onderzoek over het algemeen goed. We baseren ons daarbij op het volgende: 

 Uit de positieve reacties (o.a. via sociale media en e-mail) op onze publicaties blijkt dat ons 

onderzoek gebruikt en gewaardeerd wordt. Feedback van partners, gebruikers en opdrachtgevers:  

 

“It was truly an excellent event. It was testament to NCDO’s professionalism and experience that they 

were able to pull together such a great event on limited time and resources.” (Bill and Melinda Gates 

Foundation) 

 

“Enorme inzet vanuit betrokkenheid en passie; een wederzijds respect en openheid; en het samen 

zoeken naar verbetering van effectiviteit, efficiency, kwaliteit en impact.” (Oxfam Novib) 

  

Dit komt ook terug in de verzoeken aan NCDO-onderzoekers om te spreken in de media (met name 

radio), op universiteiten, bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. In 2014 gaven de (acht) 

NCDO-onderzoekers op verzoek ruim 30 presentaties aan externen.  

Naast bijdragen aan artikelen in OneWorld magazine en oneworld.nl, droegen NCDO-onderzoekers 

ook bij aan tal van externe publicaties, bijvoorbeeld met een artikel over de toekomst van 

ontwikkelingssamenwerking in De internationale spectator en een hoofdstuk over het Europese 

klimaatbeleid in het boek ‘Europa en de Wereld.’  

De behoefte aan ons onderzoek blijkt ook uit het stijgende aantal abonnees op de 

onderzoeksnieuwsbrief, dat steeg van 782 in 2013 naar 871 eind 2014.  

Ten slotte geven ook de cijfers over het aantal downloads en reads blijk van een behoefte aan en 

waardering voor de onderzoeksproducten. In 2014 zijn de onderzoeken 9.446 keer gedownload of 

gelezen via de website. Een aantal dat in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger ligt, omdat vanaf half 

2014 de downloads via ISSUU niet meer gemeten konden worden (zie tabel ‘output indicatoren’).  

 

In 2014 is geen onderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van onze publicaties, dit onderzoek staat 

gepland voor 2015. Het is daarom niet mogelijk op basis van dit onderzoek uitspraken te doen over het 

aantal verwijzingen in beleidsstukken en de mate waarin publicaties in de werkpraktijk gebruik 

worden (zie Tabel ‘Outcome indicatoren’).  

 

Best practices and lessons learned 

Samenwerken loont. In 2013 werd geconstateerd dat door samen te werken met externe partners het 

bereik van ons onderzoek groter wordt. In 2014 werd deze lijn vervolgd. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het onderzoek ‘Meer of minder mondiaal burgerschap: wanneer meten leren wordt’ uit juni 2014. Dit 

‘actieonderzoek’ werd in samenwerking met HIVA/Katholieke Universiteit van Leuven uitgevoerd. 
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NCDO en HIVA verspreidden deze studie beide in hun (sociale) netwerk en daardoor bereikte deze 

publicatie een groot aantal relevante professionals. 

 

Ook intern samenwerken loont echter, zo bleek duidelijk in 2014. Afgelopen jaar is de samenwerking 

tussen de onderzoeksgroep en OneWorld verder geïntensiveerd. Dit kwam met name door de lancering 

van het kanaal oneworld.nl/research waarvoor de onderzoeksgroep alle content verzorgt. Het kanaal is 

in de zomer van 2014 online gegaan en het lezersaantal stijgt gestaag. In de tweede helft van 2014 

kende de oneworld.nl/research 21.575 unieke bezoekers. Met name artikelen over actuele 

onderwerpen, zoals Ebola, blijken goed aan te slaan bij het publiek. NCDO Onderzoek blijft zich in 

2015 dan ook focussen actuele thema’s. Ook het onder de aandacht brengen van onderzoek van jonge 

onderzoekers lijkt gewaardeerd te worden, zo blijkt uit de bezoekersaantallen.  

 

Onderzoek werkte intensief samen met OneWorld en Samsam rondom het thema water. De 

onderzoeksgroep voerde verschillende studies uit die gebruikt werden als achtergrondmateriaal voor 

de OneWorld Water Battle. Daarnaast verrichtten we onderzoek naar de houding, kennis en gedrag 

van Nederlanders (volwassen en kinderen) ten aanzien van aan water gerelateerde vraagstukken. 

volwassenen en kinderen.  

 

Ook werd structureel samengewerkt met Samsam. We voerden in nauwe samenwerking met het 

platform onderzoek onder kinderen uit over kinderrechten, de toekomst en het eten van vlees. 

Daarmee informeerden we niet alleen de Samsam lezers zelf over mondiale vraagstukken. We gaven 

ook via onderzoekspublicaties en OneWorld Research, waardevolle inzichten aan professionals en 

betrokken burgers over hoe Nederlandse kinderen zich verhouden tot de wereld. 

 

Voor zowel interne als externe samenwerking loont het de moeite voor NCDO Onderzoek dit nog 

verder uit te bouwen. Intern biedt bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met MyWorld 

mogelijkheden om het onderzoek nog beter onder de aandacht te brengen van (potentieel) 

geïnteresseerden. Uit het Gebruikersonderzoek OneWorld 2014 bleek dat frequente online bezoekers 

van het MyWorld platform relatief veel gebruik maken van OneWorld Research.  

 
3.3.4 Prognose en aanpassingen 2015 

 

In 2015 gaat NCDO Onderzoek onder de naam Kaleidos Research verder op de in 2014 ingeslagen weg. 

De samenwerking met OneWorld en Samsam zal verder worden geïntensiveerd. OneWorld en 

Kaleidos Research hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld en in 2015 wordt gestart met 

de uitvoering van deze agenda, om te beginnen met een onderzoek naar het Europees 

Ontwikkelingsfonds. In samenwerking met Samsam zal een in 2015 opnieuw een ‘kinderbarometer’ 

worden uitgevoerd, waarin het duurzame gedrag en houding ten aanzien van de wereld van 

Nederlandse basisscholieren wordt onderzocht.  

 

Ook in 2014 zal Kaleidos Research verder gaan het met het werven van (academische) partners voor 

het onderzoekskanaal OneWorld Research. Ook zal het verder streven naar samenwerking met 

partners voor haar onderzoeksactiviteiten.  

 

De actualiteit zal in 2015 leidend blijven voor de thema keuze van het onderzoek van Kaleidos 

Research. 
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3.3.5 Resultaten en middelen 

 

Outcome-indicatoren 2012 2013 2014 

plan 

2014 

gerealiseerd 

Aantal verwijzingen naar NCDO-onderzoek 

over burgerschap in relatie tot mondiale 

vraagstukken in beleidsstukken  

17  44 50  3*) 

Aantal verwijzingen naar NCDO-onderzoek 

over burgerschap in relatie tot mondiale 

vraagstukken in de media  

297  237 350  144**) 

Percentage professionals dat aangeeft 

Mondiaal Burgerschap-kennis uit NCDO-

onderzoek in de werkpraktijk te gebruiken  

89%  83% 80% ***) 

 

*) 3 verwijzingen in Kamerstukken, omdat gebruikersonderzoek niet is uitgevoerd geen gegevens over 

verwijzingen door professionals / afnemers van publicaties  

**) Het betreft gegevens t/m 30 juni 2014 op basis van Clipit, nadien zijn er geen gegevens meer 

beschikbaar. 

***) geen gegevens beschikbaar. In 2014 is geen gebruikersonderzoek uitgevoerd. 

 

Output-indicatoren 2012 2013 2014  

plan 

2014 

gerealiseerd 

Aantal afgenomen publicaties  5.300  13.988 8.800  9.446 

Aantal bezoekers events/lezingen  750  1.132 1.700  822*) 

Tevredenheid geboden kennis en events  7,3  7,4 7,5  **) 

Percentage afnemers dat aangeeft geboden 

kennis bruikbaar te vinden  

92%  98% 95%  **) 

Aantal abonnees NCDO nieuwsbrief  500  782  750  871 

Mediabereik (gedrukte media)  880.000  1.700.000  1.000.000  454.652***) 

Aantal website bezoekers per maand 

(bezoekers OW Research tweede helft 2014) 

- - - 21.575 

 

*) Gegevens hebben enkel betrekking op bezoekers van de Jos van Genniplezing en de SID-lezingen. 

NCDO onderzoek organiseerde in 2014 (veel) meer events/lezingen, zoals een drietal Vijverberg 

sessies over voedsel(zekerheid) een EADI panelsessie ‘Extending global citizenship; lessons and 

challenges to involve the middle class in responsible development’ en verscheidenen andere 

expertmeetings waarbij we experts en geïnteresseerde professionals bij elkaar en in discussie brachten 

over actuele onderwerpen en onderzoek. 

**) geen gegevens beschikbaar. In 2014 is geen gebruikersonderzoek uitgevoerd. 

***) gegevens t/m 30 juni 2014 op basis van Clipit, nadien geen gegevens. 
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 Besteding programma Kennisontsluiting en Onderzoek 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 749.000 840.889 - 840.889 

Opinie en verdieping 175.000 166.874 19.610 147.264 

Mondiale issues 60.000 40.031 - 40.031 

Evaluatie onderzoek 20.000 54.626 63.951 (9.325) 

Kennis ontsluiten 240.750 200.100 - 200.100 

Totaal 1.244.750 1.302.521 83.561 1.218.960 

 

3.4. Programma Kennistoepassing/Cross-sectoraal samenwerken 
 

3.4.1 De omgeving van programma Kennistoepassing in 2014 

 

In 2014 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk gekozen om in 

partnerschapsconstructies te werken aan duurzame ontwikkeling, in plaats van in traditionele 

subsidierelaties met ngo’s. Mondiale problemen worden steeds meer in samenwerking aangepakt, 

waarbij de overheid een actieve partner is en ook samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven aangaat. 

In 2014 is ook het Dutch Good Growth Fund in werking getreden, bij uitstek een instrument om de 

hulp- en handelagenda van minister Ploumen te verwezenlijken. 

 

De activiteiten van de afdeling Kennistoepassing binnen Stichting NCDO sluiten nauw aan bij deze 

twee manieren van denken en handelen. Deze twee onderwerpen – samenwerken en ondernemen – 

zijn ook de focus van de spin-off van Stichting NCDO: Crosswise Works. Crosswise Works zet de 

functie die NCDO Kennistoepassing tot en met 2014 had, in 2015 zelfstandig voort. 

 

3.4.2 Rol en strategische keuzes 

 

2014 stond in het teken van het behalen van resultaten, afbouw én opbouw. De eerste helft van het jaar 

bouwden we aan onze zichtbaarheid en positie op de markt van cross-sectorale aanjager. In de tweede 

helft van het jaar werkten we zowel aan het behalen van resultaten, het afbouwen van projecten die 

niet meer door Stichting NCDO in 2015 uitgevoerd gaan worden als aan de toekomst van de functie en 

rol van Kennistoepassing buiten Stichting NCDO.  

 

In het behalen van de resultaten stonden kosteneffectiviteit en een zichtbare speler worden op cross-

sectoraal gebied en partnerschappen voorop. Dat betekende kiezen voor:  

 Meer zelf doen door opgebouwde eigen expertise in te zetten. Dat betekende een verschuiving 

van regisseursrol naar ook grotendeels uitvoeringsrol. Bijvoorbeeld het grotendeels zelf 

ontwerpen en uitvoeren van de Summerschool van Ondernemen zonder Grenzen, in plaats van 

het aansturen van ingehuurde experts. 

 Slim aansluiten bij bestaande initiatieven in plaats van er iets er naast te organiseren. Een 

voorbeeld hiervan is ‘Across Borders Insights’ en workshops tijdens het innovatiefestival van 

Partos. Zie verder bij best practices.  

 Een ‘White label’ als verdienmodel: het omzetten van de opgebouwde expertise naar 

verkoopbare formats voor anderen. Een voorbeeld hiervan was het organiseren van student 

challenges. Zo hebben wij in opdracht voor WOTRO de matchmaking verzorgd en zijn wij 

sparringpartner geweest voor hun “Battle of ideas” in het kader van het 50-jarig bestaan van de 

WOTRO. https://vimeo.com/99813185 

 

  

https://vimeo.com/99813185
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In de tweede helft van 2014 bouwde team kennistoepassing projecten die vanaf 2015 buiten de focus 

van Stichting NCDO liggen af. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het jongerenproject Your Bricks en 

activiteiten rond het Earth Charter-netwerk.  

 

Daarnaast deed het team kennistoepassing – via onder andere gesprekken met stakeholders en 

potentiële klanten – een marktverkenning over welke producten, diensten en programma’s rondom 

cross-sectoraal werken en sociaal ondernemerschap passend en wenselijk zijn om vanaf 2015 uit te 

(blijven) voeren. Het ontwikkelen van bijbehorende verdienmodellen en het zoeken naar geschikte 

partners was in de tweede helft van 2014 een vervolgstap. Op basis van deze verkenning is gebleken 

dat een aanbod met een focus op Ondernemen Zonder Grenzen en Partnerships van toegevoegde 

waarde kan zijn in de Nederlandse maatschappelijke context, die buiten Stichting NCDO uitgevoerd 

kunnen worden. 

 

De samenwerking tussen het team kennistoepassing van NCDO met de New World Campus (NWC) 

leek een hele logische. NWC zou hierbij de fysieke locatie zijn waar cross-sectoraal oplossingen 

gecreëerd kunnen worden voor complexe mondiale problemen, waarbij het team Kennistoepassing de 

activiteiten zou organiseren die de reuring kunnen creëren. In de loop van het jaar werd echter 

duidelijk dat de Campus nog niet zou openen in 2014 en zeker niet voor tweede kwartaal van 2015, 

zodat uiteindelijk niet voor integratie van team Kennistoepassing in de NWC is gekozen, maar voor 

samenwerking als de Campus zover zou zijn. Een uitstel tot na Q2 van het in de markt zetten van de 

activiteiten rond Ondernemen Zonder Grenzen en Partnerships zou een geval van momentumverlies 

zijn. Daarom kozen we als team Kennistoepassing om in december een zelfstandige stichting op te 

richten: Crosswise Works, met een eigen businessplan. 

 

3.4.3 Hoofdactiviteiten 

 

Hoewel reorganisatie vaak een periode van onzekerheid met zich mee brengt en daarmee soms een 

verlamming van het werkproces en motivatie, gold dat niet voor het team kennistoepassing. We 

hebben de voorgenomen resultaten ruim bereikt en hebben daarnaast gewerkt aan een haalbaar 

toekomstscenario waarin de functie van kennistoepassing zelfstandig overeind kan blijven.  

 

De drijfveer van de teamleden om zelfstandig verder te willen gaan lag vooral in het geloof in de 

kwaliteit en impact van de programma’s, producten en diensten die we hebben ontwikkeld. De 

hoofdactiviteiten leerinterventies en netwerken waren daarbij in de praktijk niet altijd even makkelijk 

te scheiden. Veel leerinterventies waren verweven in programma’s rondom netwerken. Daarom 

hebben we de outputs en de outcomes ook niet apart uitgewerkt. De community van My World is hier 

zo’n voorbeeld van. We verzorgden netwerkbijeenkomsten op Europees niveau en ook een My 

Worlddag in Nederland, waar allerlei mensen van het particuliere initiatief elkaar konden ontmoeten 

en nieuwe verbindingen aan gaan. Dit netwerken was ook goed mogelijk tijdens de trainingen die we 

verzorgden. Hiermee konden in totaal ongeveer 500 deelnemers de effectiviteit voor hun initiatief 

vergroten. 

 

Best practices 

We zijn trots op een aantal aanpakken die geleid hebben tot het verhogen van de kosteneffectiviteit en 

het eigen waarde toevoegen in partnerschappen: 

 

 Across Borders Insights: Een samenwerking van NCDO met Pakhuis de Zwijger, de New World 

Campus en RVO. Inspirerende leiders uit opkomende markten koppelen aan Nederlandse 

(sociale) ondernemers om duurzame ontwikkeling te versnellen. Het schoolvoorbeeld van een 

perfecte barterdeal: met gesloten beuren een succesvolle reeks neerzetten. 

http://www.dezwijger.nl/102597/nl/across-borders-insights 

 

  

http://www.dezwijger.nl/102597/nl/across-borders-insights
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 Partos Innovatie festival: We hebben veel output en zichtbaarheid behaald door op bestaande 

vraag van partners in te gaan en aan te sluiten bij bestaande events. Een goed voorbeeld hiervan 

is de samenwerking met Partos bij het organiseren van hun Innovatiefestival. Hierin waren we 

de sparpartners in het organiseren van een dergelijk event. Ook verzorgden we inhoudelijk 

verschillende workshops rondom partnerschappen. Samen met de New World Campus en het 

Partnership Resource Centre de workshop “Van idee naar impact”, en zelf de workshop 

“Innovatief Partnership Proces” en de “Dragons’ Den” voor het meest innovatieve idee voor een 

sociale onderneming. 

 

 New Business Challenge en Sustainability Challenge: Voor deze studenten challenges sloten we 

aan bij de organisator Sustainable Motion. Wij voegden daar vooral onze expertise op gebied 

van verzorgen van workshops, coaching op samenwerkingsprocessen en het verbinden van 

netwerken toe. Allemaal in een context van bedrijfsleven en de rol van het bedrijfsleven in 

bijvoorbeeld ondernemen in Ghana of duurzaamheid. 

 

3.4.4 Prognose en aanpassingen 2015 

 

Stichting NCDO heeft met de reorganisatie gekozen om de focus te leggen op multimediale platforms 

en ondersteunend onderzoek. Daarmee komt functie van cross-sectorale aanjager en netwerkverbinder 

voor sociaal ondernemerschap en de capaciteitsversterking van Stichting NCDO te vervallen. Deze 

functie wordt echter voorgezet door het team kennistoepassing dat verzelfstandigd verder gaat onder 

de naam Crosswise Works.  

 

Het succesvolle programma Ondernemen Zonder Grenzen en training en advies rondom 

partnerschappen worden de twee belangrijkste pijlers van Crosswise Works. De IOB heeft de expertise 

en de werkwijze op deze onderdelen ook positief geëvalueerd. Crosswise Works gaat met een 

startkapitaal vanuit Stichting NCDO (vanuit reorganisatievoorziening) haar marktpositie verwerven en 

verdienmodellen ontwikkelen om deze functie ook na 2015 te kunnen blijven vervullen. Meer 

informatie over ons programma is te vinden op www.crosswiseworks.nl. 

 

De toekomstige samenwerking met Crosswise Works biedt Stichting NCDO toegang tot de netwerken 

rondom de sociaal ondernemers. Daarnaast blijft de expertise rondom partnerschappen voor het 

business-kanaal van OneWorld beschikbaar. De rol die Stichting NCDO speelt voor het particulier 

initiatief via My World wordt voorgezet onder OneWorld. Dit is een logische combinatie omdat ook het 

MyWorld-magazine daar al aangehangen was en de online community geïntegreerd kan worden in 

OneWorld. Met de partners van MyWorld zullen nieuwe verdienmodellen worden onderzocht en 

uitgewerkt, om deze community duurzaam te kunnen blijven ondersteunen. 

 

3.4.5 Resultaten en middelen 

 

Outcome-indicatoren 2012 2013 2014  

plan 

2014  

gerealiseerd 

Percentage van de deelnemende 

professionals geeft aan dat ze 

tijdens leerinterventies opgedane 

kennis gebruiken in hun 

werkpraktijk 

92% 83% 

 

80% NB*) 

Percentage van de deelnemers aan 

netwerkbijeenkomsten geeft aan 

dat dit tot nieuwe samenwerkingen 

heeft geleid 

- - 40% 30%**) 

 

*) onvoldoende gegevens (totale N = 8), in evaluaties van trainingen zijn vragen opgenomen die er op 

lijken, (in hoeverre denk je de kennis te gaan gebruiken / ik acht het bruikbaar) maar ook erg 

vergelijkbaar zijn met de output bruikbaarheid. 

http://www.crosswiseworks.nl/
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**) deze outcome is in de evaluaties geoperationaliseerd als: “ door deze bijeenkomst ben ik van plan 

een nieuwe samenwerking aan te gaan”  

30% is gemiddelde van 

- 30% van de deelnemers aan het OZG-event eens met deze formulering 

- 40% van de deelnemers aan Earth Charter-event eens met deze formulering 

- 26% van deelnemers student challenges positief eens met deze formulering  

- Alle 36 deelnemers van matchmake-event Voedselzekerheid eens met stelling dat netwerk 

bijdraagt aan uitbreiding netwerk (omdat formulering net anders is, is deze niet meegerekend) 

 

Dit jaar hebben we voor outcome een nieuwe indicator opgesteld: ‘deelnemers geven aan dat de 

netwerkbijeenkomst tot nieuwe samenwerkingen heeft geleid’. Het gaat ons namelijk niet om het 

organiseren van netwerkbijeenkomsten an sich, maar wél om het leggen van verbindingen door zo’n 

netwerkbijeenkomst. Hoewel de score iets lager is dan vooraf ingeschat is daar toch zo’n 30 % behaald. 

Omdat het een nieuwe indicator was hebben we sommige uitkomsten niet meegeteld omdat we de 

formulering van de evaluatievraag nog niet strak hadden. Een voorbeeld: een matchmake-event over 

voedselzekerheid waarbij alle 36 deelnemers het wel eens waren met de stelling dat de 

netwerkbijeenkomst bijdraagt aan uitbreiding netwerk. De uitkomsten van de indicator ‘opgedane 

kennis gebruik in de eigen werkpraktijk’ is – door niet scherpe formulering van de evaluatie vragen – 

onvoldoende betrouwbaar. De vragen leken ook meer op de outputindicator ‘bruikbaarheid’ (77 %). 

 

Output-indicatoren 2012 2013 2014  

plan 

2014 

gerealiseerd 

Aantal deelnemers netwerken / 

leerinterventies 

1.860 2.660 2.700 3.224 

Aantal deelnemers MyWorld 

platform 

2.000 2.690 3.200 3.109 

Tevredenheid over netwerken / 

leerinterventies 

7,6 7,3 7,5 7,5 

Percentage dat aangeeft 

aangeboden kennis bruikbaar te 

vinden 

77% 8,5*) 75% 77% 

 

*) in 2013 in jaarverslag in een cijfer uitgedrukt  

 

De outputs voor het geheel zijn goed behaald. Tevredenheid en bruikbaarheid waren on track en 

deelnemersaantallen in totaal zelfs 19% meer. En dit met een overall besparing van 27% in de kosten 

door de hierboven beschreven strategische keuzes met betrekking tot de kosteneffectiviteit en het 

berekenen van deelnemersbijdragen voor de activiteiten. Een gunstig neveneffect van het vragen van 

een bijdrage aan deelnemers is ook dat het aantal no shows extreem afneemt.  

 

De primaire doelgroep voor kennistoepassing zijn eigenlijk de changemakers (professionals, 

voorlopers enz.): degenen die weer invloed hebben op meer anderen.  

De doelgroep Young Professionals onder de ‘change agents’ hebben we dit jaar niet bediend. Dit 

zouden we doen als partner bij de Partnership Verkiezing. In het kader van waardetoevoeging op 

gebied van expertise en niet op het gebied van financiën hebben we er dit jaar voor gekozen om daar 

niet meer in te participeren. Bovendien willen we aanjager zijn van programma’s en dit programma 

stond nu al en had dit minder nodig. 

 

Omdat de groep ‘change agents’ relatief klein is in vergelijking met breed publiek, zijn de activiteiten 

relatief arbeidsintensief. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld een aantal activiteiten toch gericht op het 

bereik van een bredere doelgroep, bijvoorbeeld de ‘beleefinstallatie’ over voedsel voor MBO-leerlingen 

zelf. Hierdoor was het makkelijker een groter aantal deelnemers te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat 

de impact op gedrag van bijvoorbeeld de beleefinstallatie rondom voedsel groter is als de docenten – in 

dit geval de change agents – ook bereikt worden. Met andere woorden: doordat we naast de 
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beleefinstallatie ook workshops hebben verzorgd waardoor de docenten de leerlingen meer meenemen 

is het effect op de bewustwording door de beleefinstallatie groter.  

 

 Besteding programma Kennistoepassing en Cross-sectoraal samenwerken 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 630.000 613.487 - 613.487 

Netwerken 340.000 364.206 14.064 350.142 

Leerinterventies (inclusief MyWorld 

trainingen) 

167.000 263.565 73.995 189.570 

Marketing en onderzoek 45.000 28.823 - 28.823 

Innovatie en ontwikkeling 50.000 24.221 - 24.221 

Totaal 1.232.000 1.294.301 88.058 1.206.243 
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4. Resultaten organisatieontwikkeling 

4.1. Subsidieverlening en revitalisering 
 

De subsidie aan NCDO in het kader van ‘Kennis voor Burgerschap en Internationale Samenwerking’ 

was in 2014 aflopend. Ter voorbereiding hiervan, deelde NCDO in de zomer van 2013 een 

visiedocument met het ministerie van Buitenlandse Zaken, getiteld ‘NCDO: Bruggenbouwer voor 

Burger, Overheid en Bedrijfsleven’. In de zomer van 2014 werden vervolgens – op basis van een visie 

voor Stichting NCDO in de jaren 2015-2016 en een reorganisatieplan – voorlopige afspraken gemaakt 

voor een afbouwsubsidie voor de jaren 2015-2017. Dat bektekende een toekomstperspectief en ook het 

perspectief van een sterk krimpende begroting.  

 

Ter voorbereiding op de subsidieperiode 2015-2017, heeft NCDO in 2014 haar organisatie ingrijpend 

gereorganiseerd. Er werd afscheid genomen van medewerkers van het team kennistoepassing en alle 

overige activiteiten gericht op het onderwijs - niet die verbonden met Samsam - werden afgebouwd. De 

omvang van staf en ondersteuning kromp tot 9,57 fte. Marketing en sales, evaluatie en verantwoording 

aan partners en doelgroepen zijn taken die verschoven van NCDO-breed naar specifiek per platform.  

 

Daarnaast is gewerkt aan een formele subsidieaanvraag op basis van een strategische meerjarenvisie 

voor 2015-2017 en een jaarplan 2015. Die aanvraag werd begin 2015 gehonoreerd. NCDO ontvangt 

voor de jaren 2015-2017 in totaal 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

 

Concentratie op twee platforms 

De kern van de revitalisering was de focus op twee crossmediale platforms: OneWorld en Samsam, 

ondersteund door Kaleidos Research. Overige activiteiten werden afgebouwd of afgestoten.  

 

Versoberen en versimpelen 

Anticiperen op een krimpende subsidie van BZ betekende dat we naast een versobering en 

vereenvoudiging van de bedrijfsvoering tegelijkertijd de ondersteuning aan het primaire proces op peil 

moeten houden en op punten zelfs moeten verbeteren om aan de behoefte aan ondersteuning bij 

inverdienen te kunnen voldoen. Uitgangspunten hierbij waren: 

 Differentiatie en flexibilisering; 

 Informatiesanering om te komen tot handzame, geïntegreerde stuurinformatie en het 

versterken van de sturing daarop; 

 Bezuinigen waar mogelijk; 

 Het versterken van zelfsturing van professionals in ons primaire proces; 

 Het creëren van handzame, ruime en geïntegreerde kaders waarbinnen professionals veel 

ruimte hebben. 

 

De hiermee gepaard gaande versterking van de eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap 

maken de omslag van NCDO naar een hybride organisatie mede mogelijk. Onze managementstructuur 

is afgeslankt, waarbij leidinggevenden in principe de rol van meewerkend voorman vervullen. De 

overhead hebben we gereduceerd naar ongeveer 25% van ons totaal aantal fte. Daarnaast richten we 

onze ondersteunde functies efficiënter en effectiever in.  

  

4.2. Reputatie, imago, PR 
 

Voorbereiding op herpositionering 

In de overgang naar een klantgerichte, hybride organisatie heeft NCDO steeds meer gecommuniceerd 

vanuit haar hoofdmerken en minder vanuit het corporate merk NCDO. Doel hiervan was om meer 

zichtbaarheid en naamsbekendheid te genereren voor onze platforms Samsam en OneWorld, die na 

2014 eigen inkomsten moeten genereren. Hetzelfde gold voor de mediagenieke activiteiten van de 

afdeling Capaciteitsversterking, aangezien deze afdeling na 2014 zelfstandig verder is gegaan als 
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Crosswise Works en er baat bij had de projecten te highlighten (en niet NCDO). Alleen de onderzoeken 

werden in 2014 nog gepubliceerd onder de vlag van NCDO. De onderzoeksafdeling kreeg eind 2014 

haar eigen naam: Kaleidos Research. Vanwege deze herpositionering koos NCDO eind 2014 ervoor om 

verder te gaan als Stichting NCDO. Hieruit klinkt een organisatie die meer op afstand staat, meer als 

uitgever en minder als eigenstandig kenniscentrum. 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 gaan afbouwen. Hierbij zullen we onze trouwe volgers (resp. 861 en 5048) uiteraard 

doorverwijzen naar OneWorld, Samsam en Kaleidos Research. 

 

NCDO en de media 

Veel onderzoeken van NCDO behaalden de landelijke, regionale of lokale media. Aanhakend op de 

actualiteit, onderzocht NCDO wat Nederlanders vonden van de mensenrechten en armoedebestrijding 

rondom de Olympische Winterspelen en het WK voetbal. Ook brachten we de mening van 

Nederlanders rondom kindhuwelijken, de noodzaak van seksuele voorlichting en het opvangen van 

vervolgde homoseksuelen elders in de wereld regelmatig in het nieuws. Verder scoorden onderzoek 

naar fair trade, duurzaam gedag van Nederlandse kinderen, jongeren en volwassenen en hoe kinderen 

tegen water, vlees en kinderrechten aankijken, goed.  

 

In juni 2014 ontstond enige verwarring, omdat de naam NCDO onder een andere betekenis in het 

nieuws kwam: toen werd de Nationaal Commissaris Digitale Overheid aangesteld. Deze commissaris is 

(mede) verantwoordelijk voor de ‘beschikbare en veilige digitale infrastructuur’ bij de overheid. 

Communicatieprofessionals van NCDO hebben medewerkers van de Digicommissaris uitgenodigd 

voor een gesprek over mogelijke communicatieverwarring. Tijdens dit gesprek bleek dat de 

Digicommissaris de functietitel NCDO niet verder gaat gebruiken. 

 

Kritische noten 

NCDO ontving in de herfst van 2014 een overwegend positieve beoordeling over haar activiteiten van 

de IOB. De werkwijze van deze evaluatie werd betwist op de website van Viceversa. De IOB kwam zelf 

met een inhoudelijke toelichting op de gedane evaluatie. Verder ontstond een korte politieke discussie 

over de nieuwe subsidie voor NCDO/OneWorld. De minister ontraadde de door de SP ingediende 

motie en stelde dat Vice versa en OneWorld ongelijksoortig zijn: het ene richt zich op de 

ontwikkelingssector, het andere op een breed in mondiale vraagstukken geïnteresseerd publiek. De 

motie haalde het niet. Op deze gebeurtenissen na, kwam NCDO als organisatie niet noemenswaardig 

in het nieuws. 

 

4.3. Huisvesting 
 

Eind 2014 is NCDO verhuisd naar Pakhuis de Zwijger. Met de verhuizing naar Pakhuis de Zwijger zijn 

de huisvestingskosten voor de jaren 2015-2017 sterk gereduceerd. Er is een besparing van zo’n 65% 

gerealiseerd. 

 

Deze nieuwe locatie sluit heel goed aan bij de transformatie die NCDO doormaakt van een bureau-

cratische, intern georiënteerde organisatie naar een flexibele, groeiende, extern georiënteerde 

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 

(potentiele) samenwerkingspartners als onze lezers/bezoekers/gebruikers kunnen we in het Pakhuis 

goed ontvangen. Sinds 2012 organiseren we al met enige regelmaat bijeenkomsten in het Pakhuis in 

samenwerking met andere partijen.  

 

Pakhuis de Zwijger is een ontmoetingsplek voor organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, sociaal 

ondernemers en individuen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling en stedelijke 

vraagstukken. Dat voor ons relevante netwerk brengt in het pakhuis een energieke, ondernemende, 

maatschappelijke betrokkenheid.  
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De verhuizing past daarom bijzonder goed bij de verschuiving in oriëntatie van NCDO van 

ontwikkelingssamenwerking in enge zin naar duurzame ontwikkeling en bij een verschuiving naar een 

ondernemendere organisatie. Achterin dit jaarverslag kunt u enkele pagina’s lezen uit OneWorld 

nummer 1 van 2015, waarop te zien is hoe we onze nieuwe kantoorplek duurzaam hebben ingericht.  

 

  
 

 

 
 

4.4. Medewerkers  
 

Personele mutaties 

In 2014 zijn in totaal 15 medewerkers van NCDO uit dienst getreden, waaronder 1 boventallige 

medewerker die van werk naar werk is gegaan. In 2014 zijn er 8 nieuwe medewerkers in dienst 

gekomen. Dit betreft vervanging van vertrekkende medewerkers, 1 zwangerschapsvervanging en de 

externe invulling van 2 marketing sales functies. De creatie van deze marketing & sales functies maken 

onderdeel uit van ons reorganisatieplan 2014-2017.  

 

Ultimo 2014 had NCDO een bezetting van 53,8 fte, een krimp van 4,6 fte ten opzichte van de bezetting 

eind 2013.  

 

Begin 2015 zijn in totaal 12 boventallige medewerkers uit dienst gegaan door een reorganisatieontslag 

(9,74 fte). Daarnaast zijn per 1 januari 2015 8 tijdelijke medewerkers uit dienst gegaan (6,87 fte). Begin 

2015 is onze bezetting daardoor sterk gedaald. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim binnen NCDO bedroeg in 2014 gemiddeld 2,81%. Dit is een daling van 0,59% ten 

opzichte van ons verzuimpercentage in 2013 (3,40%). Deze daling komt voort uit een combinatie van 

een lager kort verzuim (-0,32%) en langdurige ziekteverzuim (-0,27%). De verzuimfrequentie in 2014 

daalde naar 1,56 (1,92 in 2013). Gezien de ingrijpende reorganisatie van 2014 is dit een goed resultaat. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

Om de competenties van haar medewerkers te versterken heeft NCDO in 2014 ruim € 76.500 besteed 

aan opleiding en training, waarvan € 29.500 aan deskundigheidsbevordering van boventallige 

medewerkers ter versterking van hun arbeidsmarktfitheid.  

 

4.5. Evaluatie en kwaliteit 
 

Informatiesanering 

Na de reorganisatie is NCDO begonnen met het opstellen van een informatieplan per 1 maart 2015. De 

vraag die moet worden beantwoord is: gezien de noodzakelijke stuurinformatie voor Stichting NCDO 

en de afdelingen voor 2015-2017, welke informatiesystemen horen daarbij? Een van de eerste stappen 

was het herinrichten van de projectadministratie zodat managers in 2015 per activiteit of project 

kunnen verantwoorden en sturen. 

 

In 2014 is de implementatie van Archie, het CRM-systeem, door de reorganisatie vertraagd, maar in de 

2e helft van 2014 weer opgepakt. Het resultaat is dat we met ingang van 1 maart 2015 onze relaties 

vanuit één systeem effectief en efficiënt kunnen bedienen.  

 

We hebben sterk geïnvesteerd in onze ICT-infrastructuur om tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

mogelijk te maken.  

 

Programmatisch werken en evalueren 

Begin 2014 heeft de afdeling Evaluatie en kwaliteit de NCDO-brede, thematische 

programmawerkgroepen (zie hoofdstuk 2) op twee manieren ondersteund: Eerst bij het aanscherpen 

van doel en doelgroep, activiteiten en resultaten waarbij op kleine schaal de zgn. Effectenarena is 

toegepast. Vervolgens is een 0-meting gehouden: in focusgroepen en met een uitgebreide survey onder 

OneWorld-bezoekers (respons van ruim 2.000) is de uitgangssituatie onder potentiele doelgroepen in 

kaart gebracht. Wat weten zij al van SRGR, Water en Voedsel? Hoe houden ze zich op de hoogte, welke 

media (OneWorld?) gebruiken ze daarvoor? Eind 2014 heeft de afdeling Evaluatie en kwaliteit 

onderzoek laten doen naar de kennis en de wijze van informatievergaring en –verspreiding van de 

gebruikers van OneWorld en MyWorld in vergelijking met dat van Nederlandse betrokken burgers. 

Het blijkt dat het percentage Nederlanders groeit dat OneWorld als bron gebruikt: van 2,2% in 2012 

naar 4,7% eind 2014.  

 

Normen en standaarden voor kwaliteitssystemen 

Met de transformatie naar een klantgerichte en hybride organisatie heeft NCDO zich eind 2013 

georiënteerd op standaarden die ons kunnen helpen om de bedrijfsvoering zichtbaar voor onze klanten 

en opdrachtgevers te verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem is volgens de ISO 9001-norm 

ingericht: er werden ruim 30 interne audits gehouden om te meten en weer te verbeteren. Sinds 

januari 2015 zijn wij ISO-gecertificeerd (certificatie door Bureau Veritas). Het kwaliteitsbeleid 2014 en 

2015 is gericht op de verbetering van de ondersteunende processen.  

 

In de eerste helft van 2014 werd NCDO opgenomen in twee registers: het ANBI-register en het 

Centraal Register voor Kort beroepsonderwijs. De eerste registratie is belangrijk voor onze groeiende 

fondsenwerving onder abonnees en donateurs van OneWorld en Samsam, de tweede is een extra 

kwaliteitsborg op onze trainingen. 
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4.6. Besteding bestuur en bedrijfsvoering 
 

 Besteding Bestuur en Bedrijfsvoering 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Directie 80.000 14.132 - 14.132 

Evaluatie en kwaliteit 80.000 36.287 - 36.287 

Marketing en communicatie 130.000 61.088 - 61.088 

Bedrijfsvoering 1.337.000 1.438.782 - 1.438.782 

Facilitair 365.000 426.671 11.140 415.531 

ICT 170.000 314.894 - 314.894 

Organisatiekosten 180.000 247.501 - 247.501 

Totaal 2.342.000 2.539.356 11.140 2.528.215 

 

De kosten voor de ondersteunende eenheden en NCDO-brede faciliteiten als huisvesting en ICT zijn in 

2014 hoger uitgevallen dan begroot. De grootste overschrijding is die op de post ICT en dat had deels 

te maken met investeringen in modernere ICT-faciliteiten in verband met de verhuizing. De meeste 

medewerkers werken inmiddels op laptops en die hebben in 2014 veel oude en niet meer toereikende 

desktops vervangen.   

 

4.7. Governance: bestuur en toezicht 
 

4.7.1.Raad van Toezicht 

 

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

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

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

Inkomsten per jaar) altijd zijn ondergebracht bij twee afzonderlijke organen. NCDO heeft 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 2014 voornamelijk bezig gehouden met de 

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

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

waarbij aandacht is 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 2014 is te vinden in hoofdstuk 7: Jaarrekening.  

 

Simone de Wit 

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. Zij was er echt voor ons. 

Veel NCDO’ers hebben zich enorm gesteund gevoeld door haar en waren onder de indruk van haar 

intelligentie, eigenheid, humor en warme persoonlijkheid.  
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4.7.2 Accountant  

 

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

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

beheersing van NCDO. De accountant heeft in 2014 de jaarrekening 2013 gecontroleerd; de accountant 

heeft ook de vergadering bijgewoond waarin het jaarverslag en de jaarrekening 2013 zijn behandeld. In 

het najaar 2014 heeft hij de interim controle uitgevoerd. Begin 2015 heeft de accountant de 

jaarrekening 2014 die is opgenomen in hoofdstuk 7 van dit jaarverslag, gecontroleerd en goedgekeurd.  

 

4.7.3 Beleidsregels jaarrekening  

 

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

jaarrekening 2014 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. Zo is de jaarrekening gesplitst (zie ook de toelichting onder 7.1) en 

is de begroting 2015 opgenomen als bijlage in de jaarrekening.  

 

4.8. Vooruitblik  
 

De eenzijdige afhankelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken vormt een groot risico voor 

het voortbestaan van de activiteiten van Stichting NCDO. In 2014 zijn inspanningen geïntensiveerd om 

deze afhankelijkheid te verminderen. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in het verdiepen van het 

partnerschap tussen NCDO en Buitenlandse Zaken, met als uitgangspunt dat onze activiteiten ook in 

de toekomst van belang zullen blijven voor het ministerie.  

 

Met de subsidieverstrekker is afgesproken dat Stichting NCDO in de begrotingen van 2015-2017 

middelen reserveert voor afbouw en revitalisering van de tot en met 2014 opgebouwde organisatie.  

 

Ieder van de platforms heeft eind 2014 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 lijken we er in te slagen het niveau van inkomsten te verhogen, 

tegelijkertijd zijn de prognoses voor inkomsten nog erg onzeker. Ook lukt het ons nog onvoldoende om 

kosten  sterk terug te brengen. 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 beslag zal krijgen.  
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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.  

 

SMA Vormingscentrum/Sociëteit voor 
Afrikaanse Missien 

Moyee Coffee 

(NJCM) Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten   

Museum voor Vrede en Geweldloosheid 

1procentclub MVO Nederland 
2Charity MYOMY do goods 
A touch of Africa Nacht van Fooi 
ActionAid Nationale Jeugdraad 
Africa Funded NativeTravel 
Africa Interactive Natuur en Milieu 
African Diaspora Policy Centre Nederland Schoon 
Afrikaanse Vrienden, Stichting Net even leuker 
aGreenStory (onderdeel van Eder Talen) New Dutch Connections 
Agriterra Niños de Guatemala 
AIDEnvironment NJI, Nederlands Jeugd Instituut - Xplore 
Aids Fonds NJR 
AIDS fonds- STOP aids NOW! - Soa Aids 
Nederland 

NJR Jong en Duurzaam 

A-Lief Fashion NoordBaak 
All for Nature ravel NSA International 
Alliance for UPEACE Nudge 
Amnesty International O My Bag 
Amref Flying Docters OASEN 
Amsterdam Rainproof One Planet Crowd 
Artsen zonder Grenzen ONEforONE 
Arusha Volunteers Oneplanetcrowd 
Asarti Ontmoet Afrika 
ASN Bank N.V. Oxfam Novib 
Avance Pakhuis de Zwijger 
Azie Expert Partij voor de Dieren 
Beautydrogist Partos Vereniging 
Better Places PAX voor Vrede 
Beyond Borders Media Peace Brigades International, PBI 
BiD Network People 4 Earth 
BigGreenSmile. europe BvBa Pifworld 
Bill & Melinda Gates Foundation  Pink! 
Biocosmetica Plan Nederland 
BiologischeWijnwinkel.nl PNW 
BIS Bureau Internationale Samenwerking Profound – Advisers in Development 
BrandMission Profundo B.V. 
Bureaubewust Pure Coverz 
Burma Centrum Nederland PURE! for Kids 
Butterfly Works Puur&Fit 
Café de Ceuvel PWN 
Capsicum Natuurstoffen Questionmark 
Care Nederland Qukel / Speelmaat bV 
CBI Radio LaBenevolencija Humanitarian Tools 

Foundation 
CEDLA, Centrum voor Studie en Documentatie 
van Latijns-Amerika 

Radio Netherlands Worldwide 

Centre for Safety and Development Radio1 
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Child at Venture Ragbag 
CHOICE for youth and sexuality RAIN foundation 
Cilou RAW ECO DESIGN  
CINI Holland RE-5 Fashion / H3P Motives bv 
CNV-Internationaal Reine de Sabah 
COC Rotterdam Roze politie Rotterdam Reisbureau Maroc Travel B.V. 
Commundo ResultsinHealth 
Coolpolitics Right2Water 
Coordinadora ONGD (Spanje) Rood met Zwarte Stippen 
Cordaid Rutgers WPF 
Creative-Incense RVO 
Critical Mass Saint Basics 
Cross Your Borders Sarvodaya Nederland 
DaJia Bamboekleding Shizo Natural Cosmetics | Shizo.nl 
Danielle Duurzaam SID 
Dare2go (Jongeren & Missie) Simavi 
De Dakdokters Simbolica 
De Gezonde Stad SIW Internationale Vrijwilligersprojecten 
NOT Smiling Mango 
deKleineVogelaar.nl SNV 
Discovered Soa Aids Nederland 
Dokters van de Wereld Solidaridad 
Dopper SoloBioMooi 
Dorcas Aid International SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale 

Ondernemingen 
Doreen Westphal design bv | Mensch Made SOS Kinderdorpen Nederland 
Druantia Sport4Socialisation International 
DuurzaamActueel St Mainline 
Duurzaamnieuws St Melania Ontwikkelingssamenwerking 
Duurzame Jonge 100 St Rank a Brand 
Duurzame kleren l Green Lily Starters4Communities 
EADI Stedenband Haarlem-Mutare 
Ecological Textiles Steviahouse 
ECOMOOI Stichting Alert Fonds voor jongerenactiviteiten 
Edukans Stichting Casa de la Alegria  
EerlijkWinkelen Stichting Counting Flowers 
eigenZINNig  Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap 
EKOkopen.nl Stichting Dodore 
Emax Domina   Stichting Elishua 
Enviu Stichting Elos Nederland 
Eosta Stichting Framer Framed  
Erasmus Pride Stichting ICS 
Esgii Stichting Kinderfonds Bolivia 
Fair2 Stichting Let´s Care 
FairBeads Stichting Move 
FairFriends Stichting Ned.Albert Schweitzer Fonds 
FasoFair Stichting OtherWise 
Fcmo Stichting Panda Juu 
FEEL GOOD eco store Stichting SamenScholen  
FIAN-Nederland Stichting Twiga 
FNV Stichting Variatie in de Keuken 
FNV Jong Stichting VIA (Vrijwilligers Internationale Actie)  
FNV Mondiaal Stichting VOOR  
Food Cabinet Stichting WOL 
Foodwatch Nederland StoereVrouwen/Wonder 
FORMAAT Stowarzyszenie "Jeden Swiat" (Polen) 
Foundation Max van der Stoel Strawberry Earth 
frank@fair  Studenten voor Morgen 
Free Press Unlimited Subsidiefaciliteit SBOS 
Friends of the Earth International, FoEI Swaens Bamboo Underwear 
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Fundacion PAZ-Holandesa Techreturns Nederland BV 
future furniture TEDxYouth@Delft 
FutureFuel Text to Change 
Gemeenteraad Rotterdam PvdA The Broker 
Genoeg Magazine The Well foundation 
Global Campaign for Education Nederland  Thuisafgehaald 
Global Goodies TijdschriftTina 
Go Local!  TNS-NIPO 
Golypoon Topkokkies 
GPPAC foundation Total Active Media 
Green Dream Company bv Townshipsmile (factuur te vroeg gestuurd) 
Green lifestyle webshop Babongo Travel4Change 
Greenpeace Nederland  Triodos Foundation 
Heavenly Pure Tulsi Crafts 
Henk Ovink UMEF 
Het PR Bureau Undiscovered 
Hirda Unicef Nederland 
HIVA, katholieke Universiteit van Leuven 
(België)  

United Network of Young Peacebuilders 

HIVOS Upact 
Hogeschool Leiden Centrum Management & 
Bedrijf  

Urgenda 

Hotel con Corazon UTZ Certified 
Humanity House VBDO - Vereniging van Beleggers voor 

Duurzame Ontwikkeling 
i+solutions VC4Africa 
IBO (St. Bouworde Nederland) VDWVM 
ICCO  VEWIN 
IDEA Vitens 
IICD Viva Las Vega's 
IloveECO Voedingscentrum 
IMFSA Vogelbescherming 
IMPACT HUB Vredesbeweging Pais 
Impact Hub Amsterdam VSO Nederland 
Johannes Wier Stichting Waarvandaan 
JOR_ID WageIndicator Foundation 
KANDIPA Wageningen Universiteit 
Kinderpostzegels Waka Waka Foundation 
KitchenHugs Wakker Dier 
Kledingbibliotheek War Child 
Klimaatplein Waterforum 
Koning Willem 1 College  Watmooi 
KrachtinNL WECF - Women in Europe for a Common 

Future 
Krant van de Aarde Weidevlees 
KRNWTR WEMOS 
Landelijke India Werkgroep Wensstichting Oppepper4all  
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Wereld Natuur Fonds 
Leiden Global WhoCares 
Lendahand Wij Krijgen Kippen 
Leuke Suggesties Wilde Ganzen 
Liliane Fonds Willem & drees 
LokaalMondiaal WISE (World Information Service on Energy) 
Lotika WO=MEN, Dutch Gender Platform 
Maatwerk bij Terugkeer Women's International League for Peace and 

Freedom (WILPF NL) 
Made Blue WOO Worlds of Opportunities  
Make Autism Really Known (stichting MARK) Woord & Daad 
Mala Spirit WOTRO 
Mama Cash WOWAmsterdam 
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Marine Stewardship Council WUR CDI (Wageningen UR - Centre for 
Development Innovation) 

Maroc Travel Yente 
Medair Nederland YouBeDo.com 
Mensen met een Missie Young & Fair 
Mijn Hemeltje/Liever Spelen Young Club of Rome 
Milieudefensie Young in Prison 
MIM moral in Motion Your Bricks 
Mineralissima Youth Food Movement 
Ministerie van Buitenlandse Zaken Yumeko 
Ministerie van Economische Zaken ZAM Magazine 
MoreThanHip ZAO makeup shop 
Morgen, studentennetwerk ZeroPlasticWeek 
Moving management Foundation  

 

  



 
 

48 / 52 
 

6. Totaaltabel middelen 

 Besteding programma Samsam en overig onderwijs 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 441.000 419.274 - 419.274 

Methode Samsam voor het 

basisonderwijs 

1.000.000 849.400 40.627 808.773 

Cross mediaal platform Samsam 76.250 138.987 - 138.987 

Marketing en Onderzoek 81.000 99.393 - 99.393 

Projecten basisonderwijs 165.000 16.784 - 16.784 

Projecten onderwijs overig 110.000 39.757 - 39.757 

 Besteding programma Kennisontsluiting en Onderzoek 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 749.000 840.889 - 840.889 

Opinie en verdieping 175.000 166.874 19.610 147.264 

Mondiale issues 60.000 40.031 - 40.031 

Evaluatie onderzoek 20.000 54.626 63.951 (9.325) 

Kennis ontsluiten 240.750 200.100 - 200.100 

 Besteding programma Kennisoverdracht/OneWorld 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 735.000 835.514 - 835.514 

OneWorld Magazine 980.000 908.879 127.236 781.643 

OneWorld.nl 60.000 176.539 66.601 109.938 

Open data 53.000 57.049 - 57.049 

Events 60.000 326.163 202.801 123.362 

Netwerken, rolmodellen 140.000 27.003 - 27.003 

MyWorld Magazine 80.000 71.332 8.998 62.334 

Besteding programma Kennistoepassing en Cross-sectoraal samenwerken 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Personeel- en opleidingskosten 630.000 613.487 - 613.487 

Netwerken 340.000 364.206 14.064 350.142 

Leerinterventies (inclusief MyWorld 

trainingen) 

167.000 263.565 73.995 189.570 

Marketing en onderzoek 45.000 28.823 - 28.823 

Innovatie en ontwikkeling 50.000 24.221 - 24.221 

 Besteding Bestuur en Bedrijfsvoering 

Activiteit Beoogd budget Uitgaven Inkomsten Realisatie 

Directie 80.000 14.132 - 14.132 

Evaluatie en kwaliteit 80.000 36.287 - 36.287 

Marketing en communicatie 130.000 61.088 - 61.088 

Bedrijfsvoering 1.337.000 1.438.782 - 1.438.782 

Facilitair 365.000 426.671 11.140 415.531 

ICT 170.000 314.894 - 314.894 

Organisatiekosten 180.000 247.501 - 247.501 

Totaal 8.800.000 9.102.251 629.022 8.473.228 
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7. Jaarrekening 2014 

7.1. Tekstuele toelichting bij jaarrekening  
 

7.1.1 Algemeen 

 

Subsidiebeschikking 

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

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

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

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

38,5 miljoen. 

 

In 2014 heeft NCDO het strategisch beleidsplan 2015-2017 ‘NCDO: Bruggenbouwer tussen Burger, 

Overheid en Bedrijfsleven’ opgesteld en mede op basis daarvan afspraken gemaakt met het ministerie 

over subsidiering in de periode 2015-2017. Dit betreft een afbouwsubsidie. NCDO dient zich voor te 

bereiden op een zelfstandige toekomst, ook in financiële zin. Vanaf 2018 zal NCDO geen beroep 

kunnen doen op een subsidiebijdrage van het ministerie voor mogelijke afvloeiing van medewerkers.  

 

De subsidie voor de jaren 2015-2017 is verleend op basis van zowel een inhoudelijk plan voor de jaren 

2015-2017 als een financieel transitieplan, waarbij het percentage inkomsten uit andere bronnen dan 

subsidie van BZ in een stevig tempo wordt opgevoerd. De subsidie van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken bedraagt voor de jaren 2015 tot en met 2017 maximaal 12 miljoen euro. Het bedrag per jaar 

neemt jaarlijks af. NCDO dient rekening te houden met mogelijke afvloeiing van medewerkers binnen 

deze financiële kaders.  

 

Samengevoegde jaarrekening 

De jaarrekening is een samengevoegde jaarrekening van ‘NCDO nieuw’ en ‘NCDO oud’: 

 ‘NCDO nieuw’ staat voor het programma dat NCDO uitvoerde in de periode 2011-2014  

(subsidiebeschikking 2011-2014 ad € 38,5 miljoen); 

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

subsidieprogramma POP (Programma Ondersteuning Participatie) dat NCDO in 2007-2010 heeft 

uitgevoerd (subsidiebeschikking 2007-2010 ad € 130,4 miljoen). 

 

Voor de activiteiten van NCDO 2011-2014 is in 2011 een nieuwe, aparte administratie ingericht. De 

basis van deze administratie is het strategisch beleidsplan 2011-2014 en de daarin benoemde 

activiteiten.  

 

Met betrekking tot ‘NCDO oud’ is in 2013 in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 

voorlopige afwikkeling van de subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010 opgesteld en opgenomen in 

haar jaarrekening 2013 onder de balanspost ‘Te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2010’. De verdere 

afwikkeling van de subsidiebeschikking NCDO/POP 2007-2010 bestond uit de realisatie van het 

Programma Sport en Ontwikkelingssamenwerking in 2014 en de afwikkeling van de 

wachtgeldregeling. Deze afbouw wordt gescheiden geregistreerd en gemonitord in het ‘oude’ 

administratiesysteem. In 2014 is de afwikkeling van het Programma Sport en 

Ontwikkelingssamenwerking afgerond. De afwikkeling van de wachtgeldregeling loopt nog. 

 

De uitsplitsing van de financiële cijfers van ‘NCDO nieuw’ en ‘NCDO oud’ is opgenomen in de bijlagen 

van de jaarrekening 2014. Een uitsplitsing van de balans in paragraaf 1 is opgenomen in bijlage A 

‘Balans’. Een uitsplitsing van paragraaf 2 is opgenomen in bijlage B ‘Staat van baten en lasten’. 
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Begrotingen 2014 en 2015 

In bijlage B is ook de begroting 2014 van NCDO opgenomen. De activiteitskosten 2014 laten ten 

opzichte van de begroting een overschrijding zijn van bijna 6 ton, voornamelijk door hogere 

personeelslasten en meer toeschrijving van personeelslasten aan activiteitskosten. Naast een  

overschrijding ten opzichte van de begroting 2014 is er ook sprake van een voortschrijdende daling in 

activiteitskosten over meerdere jaren. Die daling is weliswaar minder snel verlopen dan begroot, maar 

bedraagt tegelijkertijd ruim 8 ton ten opzichte van de realisatie 2013, zoals te zien in paragraaf 10.2.1 

van de jaarrekening. Meer gedetailleerde toelichtingen op de gerealiseerde kosten 2014 ten opzichte 

van de begroting 2014 zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het inhoudelijk deel van het jaarverslag.  

 

In bijlage C is de begroting voor 2015 opgenomen.  

 

7.1.2 Resultaat en balansontwikkelingen NCDO nieuw 

 

Resultaat NCDO nieuw 

Het resultaat van NCDO nieuw bedraagt € 417.018 positief. Dit resultaat is het gevolg van het 

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

bijdragen partners OneWorld, Events).  

 

Nog te besteden subsidie NCDO nieuw 

In 2014 is een bedrag van €  10.120.221 besteed aan de uitvoering van de activiteiten en verder 

opbouw van het revitaliseringsreserve, dit is ruim 0,4 miljoen meer dan het gemiddelde jaarlijkse 

bedrag in de  subsidieperiode 2011-2014. In voorgaande periodes (2011, 2012) is minder uitgegeven 

dan de Rijksbijdrage. Het in 2014 teveel uitgegeven bedrag is ten laste gebracht van de balanspost Nog 

te besteden subsidie. 

 

7.1.3 Resultaat en balansontwikkelingen NCDO oud 

 

Afwikkeling NCDO oud (beleidsperiode 2007-2010) 

Door de afwikkeling van de afronding van het programma Sport en Ontwikkelingssamenwerking staat 

dat niet langer op de balans. Er is in 2014 ad € 65.672,- onttrekking geweest aan de voorziening 

reorganisatie oud.  

 

7.1.4 Reserves en fondsen 

 

Reserves 

Het resultaat van  € 417.018 is in zijn geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve revitalisering die 

eind 2014 een saldo heeft van € 1.282.344. Deze reserve is noodzakelijk voor de revitalisering die 

NCDO in 2015 wil realiseren ter voorbereiding op een aflopende hoogte van subsidie vanuit het 

ministerie van Buitenlandse Zaken van 2015 tot en met 2017. Deze revitalisering zal deels bekostigd 

worden uit de bestemmingsreserve revitalisering.  

 

Voorziening reorganisatie ‘NCDO oud’ 

Vanuit de voorziening reorganisatie ‘NCDO oud’ zijn in 2014 de afvloeiingskosten van de medewerkers 

van ‘NCDO oud’ betaald, alsmede de kosten van de afbouw van de subsidieafdeling. In 2014 is hiervoor 

in totaal ad € 65.672 uitgegeven. Per 31 december 2014 worden de maximale kosten voor verdere 

afwikkeling van de reorganisatie 2010/11 voorzien op circa € 1.564.449.  De voorziening is als volgt 

opgebouwd: 

 

Wachtgeldverplichtingen medewerkers ‘NCDO-oud’ € 1.516.000 

Uitvoeringskosten wachtgeldregeling € 48.000 
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Voorziening reorganisatie ‘NCDO nieuw’ 

De stand van de voorziening reorganisatie ‘NCDO nieuw’ heeft betrekking op de reorganisatie 

2014/2015 en bedraagt per 31 december 2014 ad € 1.082.295. De voorziening is als volgt opgebouwd: 

 

 

Wachtgeldverplichtingen medewerkers ‘NCDO nieuw’ € 636.399 

Zoektermijn, transitievergoeding en boventalligheid € 425.896 

Juridische kosten € 20.000 



 

JAARREKENING 2014



7.2 Balans per 31 december 2014

Activa

€ € € €

VASTE ACTIVA (8.1)

Materiële vaste activa 143.549 153.319

143.549 153.319

VLOTTENDE ACTIVA (8.2)

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies Rijksoverheid 1.469.542 1.471.926

Nog te verrekenen subsidie Rijksoverheid 385.000 0

Debiteuren 134.614 104.155

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 76.694 78.395

Te verrekenen BTW 84.240 157.204

Overlopende activa 22.299 152.888

2.172.389 1.964.568

LIQUIDE MIDDELEN (8.3)

Banksaldi 3.235.286 2.886.403

3.235.286 2.886.403

Balanstotaal 5.551.224 5.004.290

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

wordt verwezen naar paragraaf 7. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

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

2014 2013



7.2 Balans per 31 december 2014

Passiva

2014 2013

€ € € €

RESERVES (8.4)

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve revitalisering 1.282.344 865.326

1.282.389 865.371

VOORZIENINGEN (8.5)

Voorziening reorganisatie 2.646.744 1.630.121

Voorziening ziekengeld 51.173 64.000

2.697.917 1.694.121

KORTLOPENDE SCHULDEN (8.6)

Project-/activiteitenverplichtingen 0 363.334

Vooruit ontvangen subsidie 0 520.000

Nog te verrekenen subsidie Rijksoverheid 0 495.221

Crediteuren 581.592 653.748

Overige schulden en overlopende passiva 989.326 412.495

1.570.918 2.444.798

Balanstotaal 5.551.224 5.004.290

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

wordt verwezen naar paragraaf 7. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

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



7.3 Staat van baten en lasten per 31 december 2014

2013

werkelijk werkelijk

€ €

BATEN NCDO nieuw (10.1)

Rijksbijdragen en overige baten

Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 10.120.221 9.940.382

Overige inkomsten 629.022 600.172

Financiële baten 21.001 20.934

Totaal baten NCDO nieuw 10.770.244 10.561.488

LASTEN NCDO nieuw (10.2)

Directe activiteitenkosten (10.2.1)

Activiteiten (7.098.675) (7.915.147)

Totaal directe activiteitenkosten  NCDO nieuw (7.098.675) (7.915.147)

Apparaatskosten (10.2.2)

Personeelskosten (1.118.838) (968.828)

Organisatiekosten (1.053.418) (1.066.404)

Overige baten en lasten 0 (10.937)

Totaal apparaatskosten NCDO nieuw (2.172.256) (2.046.169)

Voorziening (10.2.3)

Voorziening reorganisatie 2014/2015 (1.082.295) 0

Totaal voorzieningen NCDO nieuw (1.082.295) 0

Totaal lasten NCDO nieuw (10.353.226) (9.961.316)

Afwikkeling NCDO oud (10.3)

Vrijval subsidieverplichtingen (10.3.1)

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 6.700 181.380

Vrijval Matra/KPA Programma 2009-2010 0 0

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 6.700 181.380

Financiële baten (10.3.2)

Financiële baten 3.299 1.317

Totaal financiële baten NCDO oud 3.299 1.317

Totaal baten NCDO oud 9.999 182.697

2014



7.3 Staat van baten en lasten per 31 december 2014

2013

werkelijk werkelijk

€ €

Afwikkeling subsidiebeschikkingen (10.3.3)

NCDO/POP; subsidieprogramma 2007-2010 (2.384) (300.712)

Matra/KPA; subsidieprogramma Oost-Europa 2009-2010 0 0

Totaal afwikkeling subsidiebeschikking NCDO oud (2.384) (300.712)

Apparaatskosten (10.3.4)

Personeelskosten 0 142.041

Organisatiekosten (7.615) (23.399)

Overige baten en lasten 0 (627)

Totaal apparaatskosten NCDO oud (7.615) 118.015

Totaal lasten NCDO oud (9.999) (182.697)

Resultaat 417.018 600.172

Resultaatverdeling Stichting NCDO:

NCDO nieuw:

Bestemmingsreserve

- Onttrekkingen aan bestemmingsreserve revitalisering (168.708) (176.984)

Afrekening subsidiebeschikking 2011-2014

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan saldo te ontvangen subsidie 0 0

Algemene Reserve

- Toevoegingen aan bestemmingsreserve revitalisering 585.726 777.156

NCDO oud:

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsfondsen 0 0

Totaal 417.018 600.172

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

wordt verwezen naar paragraaf 7. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

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

De begroting 2015 is opgenomen in bijlage C "Begroting NCDO Nieuw 2015".

2014



Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

2014 2013

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Saldo van baten / (lasten) 417.018 600.172

Aanpassing voor: 

Algemene reserve 0 0

Afschrijvingen materiele vaste activa 61.400 44.831

Mutaties werkkapitaal:

Mutatie kortlopende vorderingen (207.821) 199.450

Mutatie kortlopende schulden (873.880) (117.915)

(1.081.701) 81.535

Mutaties voorzieningen 1.003.796 (389.248)

Kasstroom uit operationele activiteiten 400.513 337.290

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in materiële vaste activa (51.630) (48.760)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 6.905

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (51.630) (41.855)

Mutatie geldmiddelen 348.883 295.435

Stand liquide middelen per 1 januari 2.886.403 2.590.968

Stand liquide middelen per 31 december 3.235.286 2.886.403

Mutatie 348.883 295.435

7.3 Kasstroomoverzicht 2014



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

7.5.1 Algemeen

Stichting NCDO,

statutair gevestigd te Amsterdam,

bezoekadres: Piet Heinkade 181-H, 1019 HC Amsterdam

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare 

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

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

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

Samengevoegde jaarrekening

De jaarrekening is een samengevoegde jaarrekening van NCDO nieuw (subsidiebeschikking

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

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

de bijlagen van deze jaarrekening.

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

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

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

In 2014 is het Programma Sport afgerond en heeft een vrijval plaatsgevonden.

7.5.2 Grondslagen voor de waardering van de balans

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

passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

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

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

Activa Afschrijvingspercentage

Computerapparatuur 33%

Software 20%

Inventaris 20%

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

mondiaal burgerschap en internationale samenwerking te handhaven en te versterken.



Vorderingen

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

met mogelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserve revitalisering

De opgenomen bestemmingsreserve betreft toekomstige kosten inzake de revitalisering

NCDO 2015/2017.

Voorziening reorganisatie

De opgenomen voorziening betreft toekomstige wachtgeldverplichtingen en transitie

vergoedingen als gevolg van de reorganisatie NCDO 2010/2011 en NCDO 2014/2015.

Voorziening ziekengeld

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

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

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

(inclusief werkgeverslasten).

7.5.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten

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

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

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

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

subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening als deze zijn gerealiseerd.

Vrijval subsidies

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

gebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



8. Toelichting op de balans

8.1 VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht per categorie

aanschaf- afschrijving boekwaarde investering/ afschrijving boekwaarde

waarde t/m  t/m per (desinvestering) in per

31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 in 2014 2014 31-12-2014

€ € € € € €

Computerapparatuur 90.050 (25.992) 64.058 39.203 (31.961) 71.300

Software 127.471 (48.779) 78.692 3.000 (26.757) 54.935

Kantoormeubilair 13.413 (2.844) 10.569 9.427 (2.682) 17.314

230.934 (77.615) 153.319 51.630 (61.400) 143.549

2014 2013

€ €

Aanschafwaarde per 1 januari 230.934 189.079

Bij: Investeringen 51.630 41.855

Af: Afschrijvingen (139.015) (77.615)

Boekwaarde 31 december 143.549 153.319

In 2014 is de afgeschreven materiële vaste activa gedesinvesteerd voor € 1.201.034 als gevolg van

de verhuizing naar een nieuwe locatie begin december 2014.

8.2 VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

Te vorderen subsidies Rijksoverheid 2014 2013

€ €

Te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2010 1.469.542 1.471.926

1.469.542 1.471.926

De vordering dient ter financiering van de afwikkeling van de reorganisatie NCDO 2010/2011. 



Nog te verrekenen subsidie

2014 2013

€ €

Te vorderen subsidie NCDO/DSO 2011-2014 385.000 0

385.000 0

NCDO heeft in 2014 een vordering opgenomen inzake nog te verrekenen subsidiebijdrage NCDO/DSO

2011-2014 van € 385.000. De subsidiebijdrage wordt door de ministerie van Buitenlandse Zaken

overgemaakt aan NCDO na afwikkeling van de subsidie periode 2011-2014.

Debiteuren 2014 2013

€ €

Debiteuren 137.702 124.155

Voorziening dubieuze debiteuren (3.088) (20.000)

134.614 104.155

De debiteuren bestaan onder andere uit Partners OneWorld, financiele bijdrage voor de activiteiten

en evenementen alsmede organisaties die (personeels)advertenties plaatsen in het

magazine OneWorld en op de website OneWorld. De debiteuren van voorgaande

boekjaren moeten mogelijk als oninbaar worden aangemerkt. De voorziening is hierop

gebaseerd.

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 2014 2013

€ €

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 76.694 78.395

76.694 78.395

Het betreft met name een waarborgsom aan een leverancier voor activiteitenkosten.

Te verrekenen BTW 2014 2013

€ €

Te verrekenen BTW 84.240 157.204

84.240 157.204

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de aangifte Omzetbelasting per kwartaal ingediend.



Overlopende activa 2014 2013

€ €

Vooruitbetaalde facturen              1.298 110.040

Nog te ontvangen interest NCDO 21.001 21.895

Overige vlottende activa 0 20.953

22.299 152.888

Het bedrag aan vooruitbetaalde facturen is in 2014 lager dan in 2013. In 2013 heeft

NCDO de huur van het eerste kwartaal 2014 (€ 85.000), premie ziekteverzuim 

verzekering (€ 11.000) en softwarelicenties (€ 7.000) vooruitbetaald.

8.3 LIQUIDE MIDDELEN

Banksaldi

2014 2013

€ €

RABO Rekening Courant 18.304 29.641

RABO Bedrijfsspaarrekening 3.216.982 2.856.762

3.235.286 2.886.403

In november 2014 heeft ministerie van Buitenlandse Zaken de reguliere subsidiebijdrage 

€ 4.427.500 overgemaakt. De liquide middelen zijn  vrij opneembaar. Het rentepercentage 

van de RABO Bedrijfsspaarrekening bedraagt gemiddeld 0,7 % op jaarbasis.



8.4 RESERVES

De reserves zijn als volgt opgebouwd:

2014 2013

€ €

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve revitalisering 1.282.344 865.326

Totaal vermogen 1.282.389 865.371

Verloop van reserves

Bestemmingsreserve revitalisering

2014 2013

€ €

Saldo per 1 januari 865.326 265.154

Toevoeging 585.726 777.156

Onttrekking (168.708) (176.984)

Saldo per 31 december 1.282.344 865.326

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de kosten die verband houden met de revitalisering van NCDO. 

 In 2014 is het resultaat van € 417.018 voor € 168.708 onttrokken en € 585.726 toegevoegd aan de

 bestemmingsreserve revitalisering.

8.5 VOORZIENINGEN

Voorziening reorganisatie NCDO oud 2010/2011

Het verloop van de Voorziening reorganisatie is als volgt:

€

Saldo 1 januari 2014 1.630.121

Dotatie 0

Onttrekking (65.672)

Vrijval 0

Saldo 31 december 2014 1.564.449

Vanuit de Voorziening reorganisatie worden de afvloeiingskosten van de medewerkers van NCDO oud

gefinancierd in totaal € 65.672. De stand van de Voorziening reorganisatiebedraagt per 31 december 2014 

ad € 1.564.449 en is als volgt opgebouwd:

           €

- Wachtgeldverplichtingen medewerkers NCDO oud 1.516.000

- Uitvoeringskosten wachtgeldregeling 48.000



Voorziening reorganisatie NCDO nieuw 2014/2015

Het verloop van de Voorziening reorganisatie is als volgt:

€

Saldo 1 januari 2014 0

Dotatie 1.082.295

Onttrekking 0

Vrijval 0

Saldo 31 december 2014 1.082.295

De stand van de voorziening reorganisatie bedraagt per 31 december 2014 ad € 1.082.295 en 

is als volgt opgebouwd:

           €

- Wachtgeldverplichtingen medewerkers NCDO Nieuw 636.399

- Zoektermijn, transitievergoeding en boventalligheid 425.896

- Juridische kosten 20.000

Voorziening ziekengeld langdurig zieken medewerkers

Het verloop van de voorziening ziekengeld is als volgt:

€

Saldo 1 januari 2014 64.000

Dotatie 3.648

Onttrekking (16.475)

Vrijval 0

Saldo 31 december 2014 51.173

De onttrekking vanuit de Voorziening ziekengeld bedraagt € 16.475 inzake vervanging zieke medewerker. De

dotatie bedraagt € 3.648 om de Voorziening ziekengeld conform het langdurig ziekenpercentage te handhaven. 

8.6 KORTLOPENDE SCHULDEN

Project-/activiteitenverplichtingen

2014 2013

€ €

Projectverplichtingen NCDO oud 0 120.000

Contractverplichtingen crediteuren NCDO nieuw 0 243.334

0 363.334

Er zijn geen openstaande verplichtingen NCDO oud respectievelijk NCDO nieuw met betrekking

tot geleverde prestaties in 2014.



Vooruit ontvangen subsidie

2014 2013

€ €

Subsidieperiode 2011-2014 0 520.000

In 2014 is geen vooruitbetaling subsidiebijdrage ontvangen.

Nog te besteden subsidie

2014 2013

€ €

Subsidieperiode 2011-2014 0 495.221

Crediteuren

2014 2013

€ €

Crediteuren 581.592 653.748

Overige schulden en overlopende passiva

2014 2013

€ €

Reservering vakantiedagen 160.245 144.486

Reservering accountantskosten         16.692 13.427

Nog te betalen loonbelasting en sociale lasten 137.011 115.316

Nog te betalen pensioenpremies 48.209 64.494

Overige schulden 227.834 74.772

Ontvlechting Cluster Kennistoepassing 399.335 0

989.326 412.495

De reservering vakantiedagen is toegenomen, omdat in 2014 een aantal medewerkers minder 

vakantiedagen hebben opgenomen. De overige schulden bestaan met name uit nog te betalen

activiteitenkosten van € 140.000 en organisatiekosten van € 16.140. 

De verpliching voor het onvlechting van de cluster kennistoepassing is ook in 2014 opgenomen.



9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Hieronder worden vermeld de belangrijke door de stichting aangegane of haar opgelegde

financiële verplichtingen voor zover zij niet in de jaarrekening 2014 zijn opgenomen en 

waarvan bekend is dat zij op de exploitatie van de komende jaren zullen drukken.

9.1 Meerjarige verplichtingen

Huurovereenkomst t/m 2017

€

                              Huur Pakhuis de Zwijger 287.232

287.232

De huurovereenkomst met Stadsherstel is aangegaan voor de duur van drie jaar.Na het verstrijken

van de genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een tweede periode van drie

jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd. Bankgarantie van €25.000 maakt onderdeel uit van de 

huurovereenkomst.

Lease overeenkomst print-/kopieermachine t/m 2016

€

                             Lease print-/kopieermachine 7.975         

7.975

De leaseovereenkomst met Canon wordt vanaf maart 2016 opgezegd.



10. Toelichting op de staat van baten en lasten

10.1 Baten NCDO nieuw

Rijksbijdragen en overige baten

€

Beschikking 2011-2014 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 38.500.000

2014 2013

werkelijk werkelijk

€ €

Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 9.625.000 9.625.000

Overbesteding Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 495.221 315.382

Totale Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 10.120.221 9.940.382

Overige inkomsten

In 2014 heeft NCDO ‘eigen inkomsten’ gerealiseerd (opbrengsten uit trainingen/workshops, 

advertentieverkoop, bijdragen van partners van OneWorld) in totaal ad € 629.022

Financiele baten

De financiële baten betreffen rente inkomsten en komen ten gunste van de exploitatie. De rente

inkomsten worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de 

financiering van activiteiten. 



10.2 Lasten NCDO nieuw

10.2.1 Activiteitenkosten

2014 2013

werkelijk werkelijk

€ €

NCDO activiteitenkosten (programma 2011-2014) 3.866.289 4.428.870

NCDO personeelskosten (programma 2011-2014) 3.232.386 3.486.277

Totaal activiteiten NCDO nieuw 7.098.675 7.915.147

De uitgaven voor activiteiten worden in het inhoudelijk deel van het jaarverslag op het niveau van de clusters en 

op het niveau van (geaggregeerde) activiteiten verantwoord.

10.2.2 Apparaatskosten

Personeel 2014 2013

Werkelijk Werkelijk

€ €

Lonen 3.127.049 3.303.813

Ontslagvergoeding 0 133.992

Sociale lasten 476.055 489.936

Pensioenlasten 437.655 491.060

Overige personeelskosten 141.757 37.447

Doorbelasting directe personeelskosten activiteiten (3.232.386) (3.486.277)

Mutatie personeelskosten reorganisatievoorziening 0 (178.127)

Sub-totaal 950.130 791.844

Revitaliseringskosten 168.708 176.984

Totaal indirecte personeelskosten NCDO 1.118.838 968.828

Organisatie 2014 2013

Werkelijk Werkelijk

€ €

Huisvestingskosten 345.089 362.434

Bureaukosten 388.584 379.950

Afschrijvingskosten 61.401 44.832

Accountantskosten 37.276 34.340

Communicatie- & advieskosten 186.035 182.463

Reis- en verblijfkosten 7.721 36.069

Reis- en vergaderkosten Bestuur / Raad van Toezicht 23.772 24.287

Overige kosten/ (baten) 3.540 2.029

Totaal organisatiekosten NCDO 1.053.418 1.066.404



Overige (baten) / lasten 2014 2013

Werkelijk Werkelijk

€ €

0 10.937

Overige (baten) / lasten

Totaal overige (baten) /lasten NCDO 0 10.937

Totaal apparaatskosten NCDO 2.172.256 2.046.169

10.2.3 Voorziening

Voorziening reorganisatie 2014/2015 2014 2013

Werkelijk Werkelijk

€ €

Voorziening reorganisatie 2014/2015 1.082.295 0

Totaal voorzieningen NCDO 1.082.295 0

Toelichting apparaatskosten

Personeelskosten

Ultimo 2014 heeft NCDO een bezetting van 53,8 fte (2013: 58,42 fte), dit is inclusief de directeur/bestuurder

met wie het NCDO geen arbeidsovereenkomst heeft maar een overeenkomst van opdracht. De direct aan de

activiteiten toe te rekenen personeelskosten bedragen € 3,2 mio. Deze direct aan de activiteiten toe te rekenen

personeelskosten zijn ten opzichte van 2013 met € 0,2 mio gedaald. De daling van deze personeelskosten is

toe te wijzen door de reductie van het aantal FTE's ten opzichte van 2013.

In de post overige personeelskosten hadden wij in 2013 vrijval van van de voorziening ziekengeld ( € 48.000),

voorziening verlof ( € 45.000) en eenmalige teruggave van € 19.000 van WAO/WIA over 2013 ontvangen.

Pensioenen

NCDO heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat

afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het ABP.

NCDO heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen ingeval van een

tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere premies. Gezien het

bovenstaande heeft NCDO de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling 

en alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.



Overige toelichting apparaatskosten

Directeur/bestuurder ad interim A. de Ruijter

EUR

Beloning (vergoeding op basis van zzp-constructie a 85 euro per gewerkt uur). 168.000

Dit betreft een tarief inclusief alle onkosten.

Totaal 168.000

De vergoeding voldoet aan de regelgeving inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

publieke en semi publieke sector (WNT). De WNT-norm bedraagt voor 2014 € 230.474.

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

gehanteerd. Met ingang van 2015 is er sprake van een reguliere aanstelling van de directeur/bestuurder conform

de VFI-regeling 'beloning directeuren van goede doelen' (NCDO is geen lid van VFI, maar volgt wel deze regeling).

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegeld en een vergoeding 

voor gemaakte onkosten. De voorzitter en de vice voorzitter van de Raad van Toezicht

ontvangen 1,5 respectievelijk 1,25 keer het bedrag aan vacatiegeld.

Overzicht vacatiegeld en onkosten Raad van Toezicht 2014 incl.BTW

Naam Vacatiegeld Onkosten Totaal Opmerkingen

EUR EUR EUR

P. van Geel 3.750 500 4.250 voorzitter

J. Hoekema 3.125 500 3.625 vice-voorzitter

V. Sluijter 2.500 500 3.000

A. Chojnacka 2.500 500 3.000

S. de Wit 2.500 500 3.000

A. Zoomers 2.500 500 3.000

H. Mulder 2.500 500 3.000

D. Benschop - - - ziet af van vergoeding

Totaal 22.875



10.3 Afwikkeling NCDO oud

10.3.1 Vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud

€

Beschikking 2007-2010 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 130.400.000

2014 2013

werkelijk werkelijk

€ €

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 6.700 181.380

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 6.700 181.380

De afbouw van het  Programma Sport is gerealiseerd in 2014 en heeft geleid tot een vrijval van € 6.700. 

10.3.2 Financiele baten NCDO oud

De financiële baten betreffen rente inkomsten en komen ten gunste van de exploitatie. De rente

inkomsten worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de

financiering van subsidies en projecten.

10.3.3 Afwikkeling subsidiebeschikkingen NCDO/POP

2014 2013

werkelijk werkelijk

€ €

Subsidieprogramma NCDO/POP 2007 - 2010 (2.384) (300.712)

Totaal afwikkeling subsidiebeschikkingen (2.384) (300.712)

Het exploitatieresultaat wordt ten laste van de te vorderen subsidie NCDO/POP 2007-2014 (zie 8.2)

gebracht. De definitieve afwikkeling van de subsidiebeschikking NCDO/POP vindt plaats als de

toekomstige wachtgeldregeling via de balanspost "voorziening reorganisatie" is afgewikkeld (zie 8.5).

10.3.4 Apparaatskosten NCDO oud

2014 2013

werkelijk werkelijk

€ €

Personeelskosten 0 142.041

Organisatiekosten (7.615) (23.399)

Overige (baten) / lasten 0 (627)

Totaal vrijval apparaatskosten (7.615) 118.015

De organisatiekosten zijn opgebouwd uit de lasten voor het opstellen en controleren van de

jaarrekening NCDO oud als onderdeel van de samengevoegde jaarrekening NCDO.



11. Overige gegevens

11.1 Besluit bestemming van het resultaat

Het Bestuur heeft het resultaat 2014 als volgt bestemd:

           €

Ontrekking aan bestemmingsreserve Revitalisering (168.708)

Toevoeging aan bestemmingsreserve Revitalisering 585.726

Totaal 417.018



4.10. BIJLAGEN

Bijlage A: Balans NCDO OUD / NCDO NIEUW

NCDO nieuw NCDO

NCDO / POP NCDO Totaal

Realisatie Realisatie 2014

€ € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 143.549 143.549

0 143.549 143.549

Vlottende activa

Te vorderen subsidie Rijksoverheid 1.469.542 1.469.542

Te verrekenen subsidie Rijksoverheid 385.000 385.000

Debiteuren 134.614 134.614

Vooruitbetaalde activiteitenkosten 76.694 76.694

Te verrekenen BTW 84.240 84.240

Overlopende activa 22.299 22.299

1.469.542 702.847 2.172.389

Liquide middelen

Bank 125.820 3.109.466 3.235.286

125.820 3.109.466 3.235.286

Totaal vlottende activa 1.595.362 3.812.313 5.407.675

Totaal activa 1.595.362 3.955.862 5.551.224

Kapitaal

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserve 1.282.344 1.282.344

Bestemmingsfondsen 0 0

45 1.282.344 1.282.389

Voorzieningen

Voorziening reorganisatie 1.564.449 1.082.295 2.646.744

Voorziening ziekengeld 51.173 51.173

1.564.449 1.133.468 2.697.917

Kortlopende schulden

Project-/activiteitenverplichtingen

Vooruit ontvangen subsidiebedragen

Nog te besteden subsidie

Crediteuren 23.361 747.690 771.051

Overige schulden en overlopende passiva 7.507 792.360 799.867

30.868 1.540.050 1.570.918

Interne rekening courant verhouding 0 0 0

Totaal Passiva 1.595.362 3.955.862 5.551.224

NCDO oud



Bijlage B: Staat van baten en lasten NCDO OUD / NCDO NIEUW

NCDO

NCDO / POP Totaal

Realisatie Realisatie Begroting Realisatie

€ € € €

Baten

Subsidies (2.384) 10.120.221 9.600.000 10.117.837

Overige inkomsten 629.022 600.000 629.022

Vrijval NCDO/POP verplichtingen 6.700 6.700

Financiële baten 3.299 21.001 24.300

Totaal baten 7.615 10.770.244 10.200.000 10.777.859

Lasten

Activiteiten

NCDO activiteiten (7.098.675) (6.438.000) (7.098.675)

Totaal activiteiten 0 (7.098.675) (6.438.000) (7.098.675)

Apparaatskosten

Personeelskosten (1.118.838) (1.337.000) (1.118.838)

Organisatiekosten (7.615) (1.053.418) (1.025.000) (1.061.033)

Overige (lasten) / baten 0

Totaal apparaatskosten (7.615) (2.172.256) (2.362.000) (2.179.871)

Totaal (lasten) / baten (7.615) (9.270.931) (8.800.000) (9.278.546)

Voorzieningen

Extra investering op speerpunten 0 (100.000) 0

Onvoorziene overschrijdingen 0 (200.000) 0

Voorziening reorganisatie 2014/2015 (1.082.295) (1.100.000) (1.082.295)

Totaal reserveringen 0 (1.082.295) (1.400.000) (1.082.295)

Exploitatiesaldo 0 417.018 0 417.018

NCDO oud NCDO nieuw

NCDO



Bijlage C: Begroting NCDO NIEUW 2015

Periode

Omschrijving EUR Percentage

Subsidiebijdrage

Programma 2015-2017 5.000.000 74,4%

Eigen inkomsten NCDO 1.716.000 25,6%

Totaal Subsidiebijdrage 6.716.000 100,0%

Activiteitenkosten

Activiteiten (2.646.000) (39,4%)

Personeel (1.969.000) (29,3%)

Totaal Activiteitenkosten (4.615.000) (68,7%)

Personeelskosten

Directie en staf (813.000) (12,1%)

Totaal Personeelskosten (813.000) (12,1%)

Organisatiekosten

Directie (43.000) (0,6%)

Financieen (32.000) (0,5%)

Marketing en communicatie (50.000) (0,7%)

P&O (12.000) (0,2%)

ICT (175.000) (2,6%)

Organisatiekosten (288.000) (4,3%)

Totaal Organisatiekosten (600.000) (8,9%)

Totaal Apparaatskosten (1.413.000) (21,0%)

Reserveringen

Onvoorziene overschrijdingen 169.000 2,5%

Revitalisering (857.000) (12,8%)

totaal reserveringen (688.000) (10,2%)

Saldo 0 0

Begroting 2015
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BInnen kIjken
oneworld-werkplek

Wie anderen de maat neemt over fair trade en 
duurzaamheid, moet het goede voorbeeld geven. 
De verhuizing van OneWorld was er dan ook een 
van groene oplossingen, listig hergebruik en  
de inzet van lokale bedrijven.
tEKst marieKe van twillert 
BEELD thijS wolzaK

twee BureauS, drie menSen
goede bureaus zet je niet bij het  
grofvuil, vond onze medewerker  
inkoop en logistiek Monique Kooistra. 
Houden dus, met één aanpassing: de 
tafels zijn omgedraaid. Wat achter 
was, werd voor – en vice versa. De  
ergonomisch verantwoorde voorkant 
van de bureaus vormen samen een 
handige uitsparing voor de snoeren 
van computers en apparaten. aan 
twee bureaus zitten nu drie mensen.

Stoelen in een nieuw jaSje
Kantoorstoelen mogen dan voldoen 
aan arbo-regels, smaakvol zijn ze  
zelden. Niettemin: zonde om ze weg  
te gooien. Ze verhuisden mee, wel in 
een nieuw jasje. voor deze make-over 
hebben verbouwer andré en de  
stoffeerder restpartijen meubelstof 
gekocht op de Lapjesmarkt in utrecht. 
Jorrit, de andere verbouwer, lette op 
de kleurstelling. Een van onze eigen 
collega’s heeft de armleuningen 
opgeknapt. 

goudeerlijke koffie (en thee)
De koffie komt sinds onze verhuizing 
van Moyee Coffee, een jong Neder-
lands bedrijf dat een stap verder wil 
gaan dan fair trade. Ze streven naar 
fair-chain-revolutie: de hele keten 
moet eerlijk. Hun bonen komen uit 
Ethiopië. theezakjes zijn van kruiden- 
en theehandelaar Jacob Hooy. 

kaSt van kiStjeS
in de jaren ’70 sierden ze alternatieve 
huiskamers, bij ons staan fruitkistjes 
gestapeld tot stijlvolle kast in de open 
kantoorruimte. We hebben ook stalen 
archiefkasten, omdat die op slot  
kunnen. in de fruitkistjes-schappen 
staan tijdschriftcassettes, één voor  
iedere medewerker, bij wijze van  
mini-opbergruimte. uiteindelijk  
moet het nieuwe kantoor papierloos 
worden. Daarvoor zijn de belangrijkste 
documenten gescand en is de rest  
van het papieren archief verantwoord 
vernietigd. 

pallet - trap
De traptreden van gebruikte pallets 
zijn gemaakt bij 50/50-wood in 
utrecht, een initiatief van het Leger 
des Heils. Kansarme jongeren kunnen 
er werkervaring opdoen en leren een 
vak. Het idee was dat de traptreden 
een ontmoetingsplek zouden worden 
– maar de ruimte bleek iets te krap. 

viSnet onder je voeten
De vloerbedekking is CO2-neutraal. 
De nylon tapijttegels zijn gemaakt  
van weggegooide visnetten door 
tapijtt egelfabrikant interface, die  
hiervoor samenwerkt met het project 
Net-Works. De visnetten zijn verza-
meld in onder meer de filippijnen. 

V
lak voor Kerst verhuisde 
OneWorld van het prach-
tige maar helaas te dure 
Koninklijk instituut voor 
de tropen naar de twee 

bovenste verdiepingen van Pakhuis  
de Zwijger – aan het iJ in amsterdam. 
al flexwerkend deelt de redactie de 
ruimte met kinderblad Samsam en de 
onderzoekers van Kaleidos Research.

DuuRZaME KLussERs 
Een duurzame aanpak van de ver-
bouwing van onze nieuwe werkplek 
was een voorwaarde. Daarvoor  
tekenden Jorrit van der vliet (Jojit 
Eco, verbouwen op ecologische basis) 
en ‘bouwkunstenaar’ andré van der 
Kruk (atelier ConstantE). De laatste 
vonden we via DORa (netwerk  
van Duurzame Ondernemers Regio 
amsterdam). andré hield zich bezig 
met de indeling, Jorrit met materialen 
en kleuren.

likje verf
Op de muren een laag ‘ademende’ 
muurverf op waterglasbasis (Keim). 
Deze minerale verf is gemaakt van  
natuurlijke materialen. Eén wand is  
gestukt met leem (tierrafino) waarin 
Jorrit de wereldkaart heeft gekerfd. 
Leem bestaat uit zand en gekleurde 
klei en is geheel vrij van chemische 
toevoegingen.



column

hadjar

De gulden 
middenvrouw

 D
e topvrouw. Ze is een soort mythisch wezen, 
de überfrau, die volgens archetypisch beeld 
in de strijd voor gelijkwaardigheid haar hoge 
stilett ohakken op de keel van haar in grijs pak 
gestoken onderdrukkers zet. Zij zou de heldin 

zijn die op haar tocht naar de top met girlpower alles 
wat scheef is, rechtzet. in de politiek en de boardrooms 
moeten daarom snel meer topvrouwen plaatsnemen. 
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat voor het goed 
functioneren op de lange termijn van overheid, bedrijven 
en organisaties vrouwelijke leiders nodig zijn. Maar de lift  
omhoog gaat bizar traag. 
 voorop in deze strijd loopt minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, die met een 
topvrouwendatabase onlangs een extra impuls gaf om 

haar doel te bereiken: 
30 procent topvrouwen. 
Het argument dat die 
vrouwen niet te vinden 
zijn, is daarmee in ieder 
geval weggenomen. Nu 
moet zij alleen haar vlag 
nog planten. 

 Het zijn nog steeds de topmannen die plaats zullen 
moeten maken voor de topvrouw, maar het echte werk 
komt uiteindelijk op haar neer. Zij is het die zich moet 
ontworstelen aan discriminatie, haar kinderwens moet 
opgeven, van alles tegelijk moet kunnen doen of haar 
partner zover moet krijgen de zorg voor het gezin 
over te nemen. Zij zal met tegenwind de top moeten 
beklimmen. Een lichtpuntje is daarbij de ‘middenvrouw’. 
Over haar hoor je nooit iets. Maar middenvrouwen 
kunnen als managers en leidinggevenden op een lager 
niveau de cultuur vanbinnen uit veranderen. 
Juist zij kunnen de tegenwind binnen het bedrijf keren, 
waardoor er ruimte komt voor topvrouwen. Klimmen 
gaat immers van beneden naar boven, en niet andersom.

hadjar Benmiloud (1989) schrijft  over alles wat haar 
 bezighoudt. voor OneWorld en voor Spits, Opzij en Folia. 
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Een lichtpuntje is 
de ‘middenvrouw’,  
zij maakt ruimte 
voor de topvrouw

jojit.nl
Bouwkunstenaar.nl
interfacefl or.nl
moyeecoff ee.com
doranetwerk.nl
5050wood.nl

ook duurzaam verBouwen? 
onze tipS:

op weg naar papierlooS
Om zo veel mogelijk ons ideaal 
van paperless offi  ce te benaderen, 
is er één geavanceerde machine 
die kan kleurenprinten, kopiëren, 
faxen en scannen – voornamelijk 
bedoeld voor de vormgevers 
van OneWorld en samsam. voor 
de redacteuren is er een sober 
apparaat dat het hoogstnood -
zakelijke doet op gerecycled 
papier: kopiëren en printen in 
zwartwit. Dubbelzijdig natuurlijk.

280 m2 zonnepanelen
ai, we hebben geen groene stroom. 
Ook LED-verlichting is iets voor de 
toekomst. Het hele Pakhuis verbruikt 
een fi kse 900.000 kilowatt  per jaar; de 
vele iCt-bedrijven in het pand slurpen 
nogal wat stroom. Maar: dit voorjaar 
komt er 280 m2 aan zonne panelen 
op het dak, een pilot van gemeente 
amsterdam en stadsherstel. Pakhuis 
de Zwijger wordt het eerste rijks-
monument met zonnepanelen. 


