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Ontwikkelingssamen-
werking over 10 jaar 

HEIDAG STICHTING SAHELP | 17 FEBRUARI 2023



Ontwikkelingssamenwerking in geografisch 
perspectief (Van Kessel, 2021)

“Ontwikkelingslanden van nu zijn niet meer hetzelfde als vroeger.” 

• Scheiding rijke noorden en arme zuiden achterhaald

• Globalisering → westen niet vanzelfsprekende overheersende positie

• Denken over ontwikkeling en ontwikkelingshulp gewijzigd

• Grafische oriëntatie van Nederlandse concentratiebleid veranderd door andere 
globale armoede 





Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Beleidsnotitie 2022: Doen waar Nederland goed in is (Strategie voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (OS))

• Bijzondere omstandigheden: COVID-19 pandemie en klimaatverandering

• Uitdagingen: autoritaire staten en strategische afhankelijkheden Europa 
(gas en grondstoffen)



Hoofddoelen OS-beleid BZ

• Aanpakken grondoorzaken armoede, terreur, irreguliere migratie en klimaatverandering 

• Bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen: Sustainable Development Goals (SDG’s)

• Nadruk op regio’s en thema’s waar Nederland kan maken

Internationaal klimaatbeleid

Voedselvoorziening

Mondiale gezondheid

Vluchtingen van conflictsituaties





Ontwikkelingssamenwerking 22 landen

• Focusregio’s: MENA, Sahel en de Hoorn van Afrika
• Landen met inzet op meerdere thema’s → Burkina Faso

• Landen waar Nederland zich richt op beperkte thema’s



14 combinatielanden

• Landen met opkomende economieën

• Combinatie buitenlandse handel en OS

• Handel met ontwikkelingslanden → economische groei en stabiliteit
• Duurzaamheid en digitalisering



Toekomst voor Nederlanse OS 

• Lastig om te voorspellen

• Aard, richting en ontwikkelingsrelatie zal veranderen
• Problemen worden meer en groter of ontwikkelingshulp is niet meer nodig

• Geen concrete voorspelling m.b.t. geografische oriëntatie van hulp



Voorwaarden toekomstig ontwikkelingsbeleid

Ontwikkelingsintiatief moet uit het land komen

Ontwikkelingsland moet een bepaalde basis hebben als fundering van 
ontwikkelingsaanpak

Ontwikkelingsstrategie is context specifiek (wel of geen dominante
overheid)

Doel van OS in ogen houden: ondersteunen van landen bij hun
ontwikkelingsproces, vooral ondersteunen armste bevolking



Houdt Sahelp zich aan de regels en maakt ze waar wat ze belooft?



Reflectierapport Toezichthouder Goede Doelen 
CBF in 2019

• Kern: houden we ons aan de regels en maken we waar wat we 
beloven(impact).

• O.l.v. Marieke discussie gevoerd over ‘doen we de goede dingen en doen 
we de dingen goed’.

• Reeds in 2008 kritische vragen van Sara Kinsbergen over het Particulier 
Initiatief(PI), maar ook waardering.



Wat verstaan we onder impact(management)

• Impact betekent niet het uitvoeren van plannen, het gaat om het 
langetermijneffect van je activiteiten. Best lastig om dat van tevoren in te 
schatten. 

• Hoe krijgen we hier grip op?

• Vijf vragen:
1. Waarom doe ik wat ik doe.
2. Hoe weet ik dat wat ik doe ook werkt.
3. Is dit het beste wat ik doen kan.
4. Wat is het effect dat ik zie.
5. Wat draag ik bij aan een betere wereld.



Impact Challenge

• De ABC methode is een manier om aandachtspunten te ‘doordenken’ die 
te maken hebben met impactgericht werken.

• Wat is het beste Alternatief om in de Behoefte van de doelgroep te 
voorzien binnen de betreffende Context.

• Bianca Couture, een voorbeeld voor impact.



Invloed op de impact van ons werk

• 1. We moeten onze donateurs tevreden houden.

• 2. We moeten minder werken vanuit ons hart en meer vanuit ons 
verstand.

• 3. Het niet-samenwerken van PI’s doet afbreuk aan de impact.

• 4. Projecten van PI’s zijn niet duurzaam.

• 5. PI’s zijn paternalistisch.

• Conclusies:







Fonswerving
WAAR LETTEN FONSEN OP?



Voorwaarden aan Sahelp

- ANBI status 

- Jaarverslag + Jaarrekening (op je website)

- Beleidsplan (niet altijd nodig)

- Bestuur van minimaal 3 bestuursleden die goed samenwerken

- Partnerorganisatie; ervaring, capaciteit om uit te voeren en te monitoren

24-2-2023



Projectvoorwaarden

• Toetsen aan sustainable development goals

• Duurzaamheid partner(s), kunnen die op eigen benen staan?

• Wat is de verhouding tussen investering en lopende kosten?

• Hoe doen andere stichtingen het?

• Bestudeer de website van een fonds: welke projecten, quickScan, 
voorwaarden, ..

• Bij een aanvraag nooit verwijzen naar een bijlage maar een beschrijving 
geven.

• Wees duidelijk; bv. je vraagt om een gebouw, maar waarvoor is dat 
gebouw. Of is de lokale overheid op de hoogte van het project en moet 
dat?

24-2-2023



projectplan

• De basis van fondswerving is een goed projectplan; beter beeld, grotere 
kans bij fondsen

• Hfst 1 over Sahelp

• Hfst 2 over partner in BF, 

• Hfst 3 het project (SMART), probleemstelling, doelstelling, doelgroep, 
werkwijze, door wie, partijen, verwachte resultaten (output, outcome, 
impact), monitoring (door partner), continuïteit ( op eigen benen)

• Hfst 4 begroting

24-2-2023



Financiering

• Het duurt lang voordat je een antwoord hebt voor financiering, reken op 
één jaar of meer!

• Soms krijg je een deel en moet je nog aanvullend financiering vinden

• Naast particuliere fondsen ook Wilde ganzen en actieopbrengsten; 
benefietconcert, veiling, giften van bedrijven, scholenactie, etc)

• Ook inkomsten door partners. Bijdrage van ouders, in natura( uren 
arbeid), lokale overheid, ..

• Hou rekening met periode van uitvoer (natte tijd, droge tijd, vakantie, ..)

24-2-2023



Financiële paragraaf

• Heldere begroting; hoe hoog en welke onderdelen, welke fases, onvoorzien, wisselkoers, etc.

• Geen exploitatie- of lopende kosten

• Begroting door lokale partijen (aannemer, ingenieursbureau, etc.)

• Eenmalige programmakosten (trainingen) kunnen wel, bescheiden uurloon

• Hoe lang is een begroting geldig, wat zijn onvoorziene kosten, etc.

• Maak geen rekenfoutjes!

• Dekkingsplan; bijv. Wilde Ganzen zegt een derde deel toe, dan meer kans op positief besluit 
van fonds.

• Eigen bijdrage  van Sahelp of lokale partners (in natura) werkt positief

• Maak een overzicht door welke aanvragen het plan wordt gedekt.

24-2-2023



Presentatie

• PR: bevorderen van wederzijds begrip

• PR belangrijk, we hebben onze achterban nodig; donaties maar ook voor inspiratie, enthousiasme en wederkerigheid

• Ons verhaal vertellen, organisch laten ontstaan dat Sahelp een toegevoegde waarde voor de achterban krijgt. Alsof zij direct in contact 
staan met BF!

• Crowdfunding; PR op grote doelgroep vraagt veel tijd, misschien beter om het klein te houden? Het moet meer energie opleveren dan 
kosten☺

• Crowdfunding voor kleinschalige organisatie; enthousiasmeren van eigen achterban zodat zij gaan actievoeren.

• Website is de basis; op orde, interactief, 

• Nieuwsbrief, kerstkaart (BF), evenement

• Facebookpagina; foto’s, berichten, bedankjes, etc.

• Stel doelen; bijv. 15 likes/maand op facebook, 2 reacties/nieuwsbrief, ..

• Wat past bij de doelgroep; facebook of fietstocht? T-shirt, pennen, folder, ..

• Gouden tip; PLEZIER!!!!

24-2-2023
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