
Access Info Europe – Amnesty International – Bellingcat – Bits of Freedom – Center for Public Integrity – Client Earth – Committee to Protect 

Journalists (CPJ) – Corporate Europe Observatory – Correct!v – De Balie – De Coöperatie – Digital Freedom Fund – DocSociety – EU-

Observer – European Council for Refugees and Exiles (ECRE) – European Digital Rights Initiative (EDRi) – European Investigative Collabo-

rations – European Policy Centre (EPC) – European Programme for Integration and Migration (EPIM) – Finance Uncovered – Follow The 

Money – Foodwatch – Friends of the Earth Europe – Fund for Democracy and Solidarity in Europe – Fund for Global Human Rights – Global 

Investigative Journalism Network (GIJN) – Global Witness – Hostwriter – Human Rights Watch – Impact Academy – Instituut Clingen-

dael –  International Consortium of Investiative Journalists (ICIJ) – Investico – Investigative Reporting Project Italy – Journalismfund.eu – Media 

Legal Defense Initiative (MLDI) – Migration Policy Institute (MPI) – Nederlands Juristencomité voor de Rechten van de Mens (NJCM) – New Econo-

mics Foun dation – Open State Foundation – openDemocracy Foundation – Orb Media – Oxfam Novib – Paradox – Pax – Platform for Inter-

national Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) – Privacy First – Privacy International – Reporters Without Borders – Stichting Betere 

Journalistiek (De Verhalenmarkt) – Stichting Maatschappij en Veiligheid – Tax Justice Network – The Bureau of Investigative Journalism – The 

European Consumer Organization (BEUC) – Transparency International – Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) – VJ Movement – Vluch-

telingenWerk Nederland – VoteWatch – Wemos – African Parks – Arista Bea Research – Asociacion Ondine – Blue Marine Foundati-

on –  Circle Economy – Client Earth – Duik de Noordzee Schoon – Earth Journalism Network – Environmental Investigation Agency 

(EIA) – Environmental Justice Foundation (EJF) – Ex’Tax – Fauna & Flora International – Fondacion Vell Mari – Funding Fish – GEN-GOB 

 Eivissa – Good Fish Foundation – Greenpeace Nederland – High Seas Alliance – Instituut voor Natuureducatie – International Fund for Animal 

Welfare (IFAW) – Marilles Foundation – Marine Conservation Society – Marine Stewardship Council (MSC) – Natuur en Milieu – Natuur-

monumenten – Ocean Conservancy – Oceana – Plastic Solutions Fund – Plastic Soup Foundation – Rewilding Europe – Seas At Risk – Stich-

ting De Noordzee – Stichting Fondsenwerving Reeuwijkse Plassen – Surfrider Foundation – The Ocean Cleanup – Wageningen University & 

Resaerch – Wereld Natuur Fonds (WNF) – Wildlife Justice Commssion – Zero Waste Europe – – AidCoin – Alliance Publishing Trust – ASKV 

Steunpunt Vluchtelingen – Blijf Groep – Cordaid – Critical Mass – De Regenboog Groep – De Tussenvoorziening – Defence for Child-

ren – Delta Lloyd Foundation – Doctors for Homeless – Dokters van de Wereld – Dutch Cell Dogs – Erasmus Centre for Strategic Philanthropy 

(ECSP) – Federatie Opvang – Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) – Fonds Slachtoff erhulp – Fonds Sluyterman van Loo – Gevangenen-

zorg Nederland – Haëlla Stichting – Het Begint met Taal – Het Nederlandse Rode Kruis – House Of Hope – Humanitas – IMC Weekend-

school – Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) – International Fund for Animal Welfare (IFAW) – JINC – Kompaan & De 

Bocht – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) – Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA) – Leger des Heils – Movement on the 

Ground – Nationaal Ouderenfonds – New Dutch Connections – Pauluskerk – Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie – Radboud 

 Universiteit – Repair Café – Respect Education Foundation – Sailwise – Schroeder – Schuldhulpmaatje – Stad En Kerk (STEK) – Stem in de 

Stad – Stichting De Vrolijkheid – Stichting Fier – Stichting Kinderpostzegels Nederland – Stichting Life Goals Nederland – Stichting Max Maakt 

Mogelijk – Stichting Nederlands Debat Instituut – Stichting Wielewaal – Streetcornerwork – Takecarebnb – UAF – Vereniging Leergeld 

 Nederland – Villa Pinedo – Voedselbanken Nederland – Vrije Universiteit Amsterdam – War Child – Wijdoenmee.nu – Access Info Euro-
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Voorwoord

Als je als filantropische organisatie op een zinvolle manier wil bijdragen aan 

positieve maatschappelijke verandering op de complexe onderwerpen van 

onze tijd, heb je een lange adem nodig. Je moet bereid zijn bepaalde risico’s 

te nemen en je zult moeten samenwerken. Tot dit inzicht zijn we al vroeg in het 

bestaan van Adessium Foundation gekomen. Inmiddels, 12 jaar na de start en 

een groot scala aan begunstigden verder, zien we vele inspirerende resultaten. 

Bijzonder verheugd zijn we op de toekenning van de 2017 Nobelprijs voor de 

Vrede aan de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), 

een project dat wij via onze partner PAX geruime tijd hebben ondersteund. 

Mede door ICAN is in juli 2017 het internationale verdrag tegen kernwapens 

door 122 landen aangenomen in de Verenigde Naties. Natuurlijk, dit is slechts 

een tussenresultaat naar een veiliger wereld. Maar evenzo belangrijk is dat er 

een nieuwe generatie van onderzoekers en campagneleiders is opgestaan die 

dit werk kunnen en zullen voortzetten. 

2017 was voor Adessium Foundation een jaar met veranderingen. Na 

wisselingen in de directie hebben we onze plannen voor de komende drie 

jaar verder aange scherpt. De maatschappelijke uitdagingen die de context 

vormen voor ons werk veranderen voortdurend en in hoog tempo. Om relevant 

te blijven moet Adessium Foundation hierin meebewegen. We hebben veel 

aandacht besteed aan een gedegen interne evaluatie en ook input gezocht 

van onafhankelijke externe experts. Naar aanleiding van hun waardevolle 

feedback kiezen we onder andere voor een meer constructieve benadering 

van Europese samenwerking en om meer met een systemische blik te 

INLEIDING
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kijken naar de grote maatschappelijke en milieuvraagstukken waarmee we ons 

geconfronteerd zien.

Het nieuwe plan bouwt voort op de stevige fundamenten die zijn gelegd in de 

vorige periode met de drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale 

Initiatieven. Deze blijven ook in de komende periode overeind. Wel hebben we hierin 

nieuwe accenten aangebracht en gezocht naar mogelijkheden om in te kunnen 

spelen op belangwekkende ontwikkelingen in de samenleving. 

Binnen het Publiek Belang programma besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de 

effecten van de digitalisering van de publieke ruimte op democratische processen. 

Hierbij spelen zorgwekkende ontwikkelingen zoals dalend vertrouwen in de media, 

de ongekende opkomst en verspreiding van mis- en desinformatie, maar ook 

kansen om meer betrokkenheid van burgers te creëren door de inzet van nieuwe 

media.

Het afgelopen jaar publiceerde Orb Media, een van onze begunstigden, een 

belangwekkend verhaal over de aanwezigheid van microplastics in ons drinkwater 
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en mogelijke gevolgen hiervan voor onze gezondheid. Dit verhaal benadrukt de 

urgentie van de plasticproblematiek. We zetten onze jarenlange focus binnen 

het Mens & Natuur programma op dit onderwerp voort, met name gericht op het 

terugdringen van het gebruik van plastic. 

Op het gebied van Sociale Initiatieven in Nederland namen we in 2017 deel aan een 

coalitie die aandacht vroeg voor de kwetsbare positie van kinderen in de opvang. 

Dit leidde tot kamerbrede steun voor een motie over een onafhankelijke, eigen 

cliëntpositie van deze kinderen. In ons nieuwe kader kijken we breder naar hoe 

kinderen veilig kunnen opgroeien in Nederland, door ook aandacht te besteden 

aan de brede omgeving van het kind, zowel thuis als in de publieke en de digitale 

ruimte.

Adessium Foundation streeft naar een samenleving waarin mensen in harmonie 

leven met elkaar en hun omgeving. Met onze begunstigden werken we aan een 

open democratische Europese samenleving, aan gezonde ecosystemen en aan 

gelijke kansen voor iedereen in Nederland. Belangrijke maatschappelijke problemen 

manifesteren zich in grote omvang, met complexe redenen en achtergronden. 

Samenwerking met andere partijen is een voorwaarde voor de effectieve aanpak 

op deze schaal. We werken met plezier en overtuiging samen met vele partners en 

leggen in dit jaarbericht met trots de nadruk op de waarde van samenwerking. 

Rogier van Vliet

Voorzitter

Rogier van der Weerd

Algemeen Directeur
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Jaarbericht 2017: 
samenwerken

Als Adessium Foundation streven we grote doelen na, die we niet alleen kunnen 

verwezenlijken. We ondersteunen daarom meer dan honderd organisaties bij 

de ontwikkeling en uitvoering van hun maatschappelijke missies. Daarnaast 

werken we samen met vele partijen, waaronder bedrijven (netwerken), instituten, 

wetenschappers, journalisten, overheden, adviseurs en uiteraard mede-financiers. 

Bij de aanpak van grote, internationale problemen creëert een verbinding van 

een grote groep gelijkgestemden meer invloed dan de som der delen. Daarom 

ondersteunen we allianties van NGO’s die hun krachten bundelen. Een voorbeeld 

hiervan is het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 

(PICUM). Zij slagen erin om lokale kennis en ervaring over wat werkt op het gebied 

van integratie in de lidstaten te verbinden met beleidsdiscussies op Europees 

niveau. 

Sommige maatschappelijke problemen zijn van een dusdanige omvang dat vooral 

een wereldwijde beweging noodzakelijk is om verandering af te dwingen. Dat is 

het geval bij plasticvervuiling. In het Plastic Solutions Fund werken we met andere 

fondsen onder andere aan het verbinden van vele partijen en het creëren van een 

wereldwijde beweging voor een plasticvrije wereld. 

Organisaties gaan soms op projectbasis zeer effectieve samenwerkingen aan. 

Dat is het geval bij het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 

ICIJ koppelt onderzoek aan intensieve samenwerking met media. Dat is de kracht 

van de organisatie: 380 journalisten in 67 landen werkten in het geheim aan de 

INLEIDING
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ontrafeling van de gelekte documenten en publiceerden de resultaten in één keer 

op een afgesproken moment. Dat resulteerde in de afgelopen jaren in meerdere 

spraakmakende publicaties. 

In enkele gevallen ziet Adessium Foundation een rol voor zichzelf weggelegd in 

het initiëren van een samenwerkingsverband dat stakeholders samenbrengt in het 

zoeken naar en werken aan oplossingen van een gedeeld probleem. Een voorbeeld 

hiervan is de oprichting van Marilles Foundation op de Balearen. Deze stichting gaat 

ervan uit dat een gezonde mariene omgeving samen kan gaan met economische 

ontwikkeling en brengt daartoe allerlei partijen bij elkaar, zoals horeca, visserij, 

natuurbescherming en toerisme. 

“Goedsamenwerkenis
essentieel:inonsteam,binnen

entussendeprogramma’s,
metbegunstigdenen

medefinanciers.Dooreen
effectievesamenwerking
versterkenwedeimpact

vanwatwedoen.”

Saskia van den Dool, 

directeur programma’s



15
Inleiding _ Jaarbericht2017:samenwerken

Ook werken we soms samen met andere fondsen aan een bepaald programma, 

zoals dat het geval is bij de samenwerking met Delta Lloyd Foundation in 

de aanpak van armoede en schuldenproblematiek. Het belang van zo’n 

samenwerking is vooral gelegen in opschaling van kwantiteit en kwaliteit. 

In dit jaarbericht vormt samenwerking de rode draad. Sinds onze oprichting 

hebben wij veel ervaring opgedaan met diverse vormen van samenwerking. Dat 

is een leerproces geweest: wat werkt wel en wat werkt niet, wat waren valkuilen 

en wat waren successen? We laten onze partners en programmamanagers aan 

het woord over wat samenwerking voor hen betekent. 

“Belangrijkemaatschappelijke
problemenmanifesterenzich

ineensteedsgrotereomvang,
metcomplexeredenenen

achtergronden.Samenwerking
metanderepartijeniseen

voorwaardevoordeaanpak
opdezeschaal.”

Rogier van der Weerd, 

algemeen directeur 
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Missie

Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert 

in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. We werken aan een 

evenwichtige samenleving die gekenmerkt wordt door integriteit, balans tussen 

mens en natuur en medemenselijkheid. 

Strategie

Dit doen we door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op 

onderwerpen van maatschappelijk belang. Deze begunstigden streven naar een 

blijvend positieve verandering in de samenleving. 

Onze focus ligt hoofdzakelijk op Nederland en Europa. Naast financiële 

bijdragen verlenen we ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze 

organisaties. 

Publiek Belang

Adessium Foundation zet zich in voor een open, democratische samenleving. 

Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke 

informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert. 

We bevorderen waarheidsvinding, de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie 

en het publieke debat in het digitale tijdperk. Hiermee dragen we bij aan 

een integer, democratisch en effectief Europa. We ondersteunen hiertoe 

initiatieven gericht op journalistiek onderzoek, publieke bewustwording en 

beleidsbeïnvloeding.

Missie en strategie

ORGANISATIEORGANISATIE
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Mens & Natuur

Adessium Foundation werkt aan een samenleving die verantwoord omgaat met 

natuur en milieu. De afhankelijkheid van gezonde ecosystemen staat hierbij 

centraal.

We dragen bij aan bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van 

uitputting en vervuiling van het milieu. Ook richten we ons op verantwoord 

gebruik en beheer van onze oceanen. We ondersteunen initiatieven die gericht 

zijn op een natuur-inclusieve economie. 

Sociale Initiatieven

Adessium Foundation zet zich in voor samenleving waarin mensen respectvol 

en betrokken met elkaar samenleven. We werken aan een maatschappij die 

zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit. 

We ondersteunen initiatieven die mensen helpen te ontkomen aan armoede en 

isolement en die hun zelfredzaamheid bevorderen. Ook bieden we directe hulp 

aan mensen in kwetsbare situaties.
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Systemische verandering

Met onze drie programma’s zetten we in op samenhang en onderlinge verster-

king van de initiatieven die we ondersteunen. Daarbij zoeken we naast gevestigde 

 organisaties ook naar vernieuwende initiatieven en projecten die werken aan structu-

rele verbetering en die waar mogelijk een systemische verandering bewerkstelligen. 

Het gaat dan vaak om grote en complexe maatschappelijke problemen waarbij we 

gelijktijdig op verschillende deelgebieden actief zijn. We selecteren daartoe zelf 

potentiële begunstigden en nodigen hen uit voor samenwerking.

Financiering

In 2017 heeft Adessium Foundation een bedrag van € 18 miljoen besteed aan het 

ondersteunen van organisaties en projecten. In 2017 zijn 22 nieuwe meerjarige 

Werkwijze

”Wehechtenaaneenzorgvuldigeselectievan
begunstigden,metinitiatievendieaansluitenbijde

strategievanonzeprogramma’s.Datheeftgeleidtoteen
mooieportfoliometimpactvollesamenwerkingen.”

Carst Joustra, senior legal & operations manager

ORGANISATIE
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samenwerkingsverbanden gestart, van de bestaande werden er 25 verlengd. In 

totaal bedraagt het aantal actieve overeenkomsten ultimo 2017 130 met in totaal  

123 organisaties.*

Organisatorische ondersteuning

Naast financiële ondersteuning van initiatieven en projecten biedt Adessium 

Foundation waar nodig ook organisatorische ondersteuning. Soms verlenen we 

deze steun rechtstreeks, soms bieden we financiële middelen voor de inbreng van 

externe expertise, bijvoorbeeld in de vorm van een adviestraject.

Organisatorische ondersteuning kan onder meer bestaan uit hulp bij het opstellen 

van strategische plannen, het gezamenlijk vaststellen van impactindicatoren en 

advisering rond de administratieve en bestuurlijke inrichting van de organisatie.

Sinds 2015 wordt als onderdeel van de aanvraagprocedure de administratieve 

inrichting van de betaalorganisatie van de begunstigden door ons beoordeeld en 

waar mogelijk door de begunstigde organisatie verbeterd. Dit is sindsdien een 

voorwaarde voor financiering. Het heeft als doel dat organisaties hun financiële 

processen optimaal inrichten en eventuele interne en externe ‘checks and balances’ 

waarborgen.

Monitoring en evaluatie

Wij willen onze middelen effectief inzetten om een zo groot mogelijk maatschap-

pelijk nut te realiseren. Ook willen we leren van de door ons gesteunde organisaties 

en interventies. Er gaat daarom relatief veel aandacht uit naar het monitoren en 

evalueren van begunstigde organisaties en hun activiteiten. 

Maar we leren ook van onze eigen praktijk. Door kritisch te zijn op onze dagelijkse 

activiteiten, aanpak en werkwijze leren we lessen die we gebruiken om ons werk te 

verbeteren. 

Bij grotere projecten worden tijdens de looptijd externe evaluaties uitgevoerd. 

In 2017 zijn er daarvan negentien afgerond. De evaluaties richten zich vooral op 

strategie, effectiviteit en impact van organisaties en interventies. Uit deze evaluaties 

trekken we lessen op het gebied van strategie en aanpak. Deze zijn relevant voor 

* Dit aantal is exclusief overeenkomsten voor kleine en eenmalige giften.
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de begunstigde organisaties, maar ook voor Adessium Foundation zijn de resultaten 

belangrijk. Wij verbeteren hiermee de aanvraag- en monitoringprocessen en 

ontwikkelen onze programma’s verder.

 

Keuze voor de lange termijn 

Adessium Foundation richt zich op de lange termijn, we zijn vaak meerjarig 

betrokken bij begunstigden en hun projecten. Vaak wordt er gewerkt met termijnen 

van drie jaar, daarna bekijken we of de samenwerking met de begunstigde wordt 

voortgezet. 

Duurzame financiering is een belangrijk aandachtspunt. Een samenwerking 

met andere fondsen focust op de continuïteit van een project en benadrukt het 

draagvlak voor de interventie. Samen met medefinanciers trachten we een goed 

beeld te ontwikkelen van de perspectieven van een initiatief en delen we kennis. 

Een positief-kritische reflectie van betrokken financiers komt de uitwerking van een 

project ten goede. 

Er bestaat in onze optiek niet zoiets als een quick fix; het aanpakken van structurele 

oorzaken van problemen en het bewerkstelligen van verandering vragen een 

gedurfde aanpak, doorzettingsvermogen en langere betrokkenheid.

Communicatie

In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet in de communicatie over ons werk 

en onze werkwijze, het werk van onze begunstigden en wat we hiermee bereiken. 

“Wekunnenonsgeldmaar
éénkeeruitgevenenwillen

datdaaromzoeffectief
mogelijkdoen.Daarom

hechtenweveelbelang 
aanmonitoringenevaluatie.”

Henriëtte Boerma, monitoring 

& evaluatie specialist
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Annet Neijmeijer, communicatie manager 

“Nieuwecommunicatiemogelijkhedenvormen
tegelijkertijdkansenenbedreigingen.Indatkrachtenveld

ondersteuntAdessiumFoundationinitiatievendie
kwaliteitsinformatiebevorderen.Ookinonzeeigen

communicatiestrevenwenaarrelevanteeneffectieve
communicatieopbasisvangedeeldewaarden.”

We richten ons met onze communicatie specifiek op de filantropische sector en het 

uitvoerende veld van maatschappelijke organisaties. 

Alliance Magazine publiceerde in haar decembernummer een bijzonder interview. 

Daarin spraken onze oprichters Gerard en Rogier van Vliet en directeur Rogier van 

der Weerd uitgebreid over de ontwikkeling en het werk van Adessium Foundation.

In samenwerking met De Balie organiseerden we een debat met als titel “Should 

Journalists Change The World?”, over de grenzen van de journalistiek en de impact 

op politiek en samenleving.

Op onze nieuwe website, die in oktober gelanceerd is, laten we zien hoe we als 

organisatie werken en met welke begunstigden we dat doen. De trend van het delen 

van onze manier van werken zullen we op de website en in andere communicatie-

uitingen voortzetten. Dit komt een goede samenwerking met onze partners en 

begunstigden ten goede.
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Programma’s en thema’s
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Publiek Belang

PROGRAMMA’S

AdessiumFoundationzetzichinvooreenopen,
democratischesamenleving.Eensamenleving
waarindebeschikbaarheidvanonafhankelijke
enfeitelijkeinformatiehetpubliekebelang
waarborgtenintegerhandelenstimuleert.



Beschikbaarheid van 
kwaliteitsinformatie 
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Beschikbaarheid van 
kwaliteitsinformatie 

De beschikbaarheid van onafhankelijke en betrouwbare informatie is een 

randvoorwaarde voor een open, democratische samenleving. Dit stelt 

mensen in staat inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken en 

het gesprek daarover te voeren met elkaar, politici en beleidsmakers.

Het medialandschap is zeker de laatste jaren volop in beweging. 

Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om verhalen te vertellen 

en te verspreiden, maar heeft ook verstorende gevolgen voor 

 bestaande journalistieke verdienmodellen. Om waarheidsvinding en 

de beschik baarheid van kwaliteitsinformatie ook in het digitale tijd-

perk te bevorderen, ondersteunen we not-for-profit journalistieke 

organisaties die aan diepgravende onderzoeksjournalistiek doen. 

We stellen hen in staat vernieuwende journalistieke verhalen rond 

maatschappelijke thema’s te maken. Ook stimuleren we samenwerking 

tussen onderzoeksjournalisten en de ontwikkeling van nieuwe 

distributiemodellen. 

Journalisten moeten hun werk in vrijheid kunnen doen. Persvrijheid is 

echter allesbehalve vanzelfsprekend, zoals onder andere ontwikkelingen 

in Oost-Europa laten zien. Een vrije en pluriforme mediasector vereist 

voortdurende inspanning van maatschappelijke organisaties en over-

heden. Daarom ondersteunen we organisaties bij onderzoek naar en 

pleitbezorging voor persvrijheid. 

Reporters Without Borders (RWB) 
publiceert jaarlijks de World Press 
 Freedom Index, de ranglijst over de 
 wereldwijde staat van persvrijheid. In 
2017 stond Noorwegen op 1, Nederland 
op 5 en was Noord-Korea hekkensluiter. 
Wereldwijd blijkt persvrijheid afgeno-
men, ook in Westerse landen. RWB en 
andere organisaties gebruiken deze 
index om overheden te attenderen op 
tekortkomingen rond persvrijheid en te 
pleiten voor verbetering.

Orb Media, een mondiale journalistieke 
organisatie, doet onderzoek naar en 
publiceert over mondiale vraagstukken 
die miljarden mensen raken. De repor-
tages combineren grootschalige data- 
analyses met sociale journalistiek en 
berichtgeving ter plaatse. Afgelopen 
september publiceerde Orb haar onder-
zoek en reportage over de ontdekking 
van microscopische plastic vezels in 
drinkwatermonsters wereldwijd. Orb 
publiceerde gelijktijdig met ’s werelds 
belangrijkste media en bereikte zo 
20 nationale markten in acht talen, en 
daarmee miljoenen lezers. Door op 
deze manier te werken stimuleert Orbs 
journalistiek een mondiale dialoog, 
die leidt tot door de burger geleide 
verandering.
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Digitale publieke ruimte

European Digital Rights (EDRi) 
verdedigt de rechten en vrijheden 
van burgers binnen de digitale 
omgeving. EDRi voert campagne tegen 
misbruik van gegevensverzameling 
en –verwerking door bedrijven, en ook 
tegen disproportionele toezichtmaat-
regelen van overheden. In de afgelopen 
jaren heeft EDRi hard gewerkt aan het 
verbeteren van de nieuwe privacy-
regelgeving van de EU. Mede dankzij hun 
inzet belooft deze nieuwe regelgeving 
een aanzienlijk betere waarborging van 
privacy.

Public Interest Litigation Project 
(PILP) ondersteunt strategisch proce-
deren op het gebied van mensenrechten 
in Nederland. PILP leidt onder andere 
een brede coalitie van juristen, journa-
listen, techbedrijven en privacy 
organisaties tegen de zogenaamde 
‘sleepwet’. Door deze ‘sleepwet’ kan de 
AIVD op grote schaal internet aftappen. 
Ze verzamelt hiermee metadata, waarbij 
ook privédata van burgers worden 
opgehaald. PILP is een juridische 
procedure gestart tegen deze wet om te 
toetsen of fundamentele privacy rechten 
geschonden worden.

De publieke ruimte is cruciaal voor het functioneren van een democratie. 

Binnen deze ruimte vormen mensen hun meningen die dienen als input 

voor verkiezingen, politieke besluitvorming en voor het creëren van 

gemeenschappelijk begrip van de wereld om ons heen. Digitalisering van 

de publieke ruimte biedt zowel kansen als risico’s voor onze democratie. 

Risico’s zijn de verspreiding van misinformatie en algoritmes die bepalen 

welk verhaal gelezen wordt. Kansen liggen er bij het gebruik van digitale 

middelen om de relatie tussen kiezer en gekozene te versterken. Ook de 

inzet van digitale tools om mensen te mobiliseren voor maatschappelijke 

verandering biedt nieuwe democratische mogelijkheden.

We ondersteunen onderzoek naar de effecten van digitalisering op onze 

democratie. Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke organisaties 

die zich inzetten voor bescherming van vrijheid en privacy van mensen in 

het digitale verkeer.
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Bouwen aan Europa

Access Info Europe bevordert het 
recht op toegang tot informatie om 
besluiten van de EU en in heel Europa 
inzichtelijk te maken. Dit stelt burgers in 
staat zich een mening te vormen over be-
slissingen die invloed hebben op hun le-
vens en om geïnformeerd deel te nemen 
aan het publieke debat. Meer transparan-
tie vergroot ook de verantwoordingsplicht 
van instellingen. Een voorbeeld is de 
campagne en de rechtszaak van Access 
Info om de afspraken tussen de EU en 
Turkije over migratie transparanter te ma-
ken. Deze informatie ondersteunt maat-
schappelijke organisaties en journalisten 
bij het verdedigen van mensenrechten en 
het bestrijden van corruptie.

Via het Eurozone Governance project 
werkt Transparency International EU 
aan verbetering van het besluitvormings-
proces van de Europese Centrale Bank, 
het European Stabiliteitsmechanisme en 
de Europese Investeringsbank. Zij zijn 
samen verantwoordelijk voor het bestuur 
van de eurozone (landen met de euro als 
munt). Na eigen onderzoek besprak TI EU 
met hen hoe zij hun integriteit, transpa-
rantie en verantwoording kunnen verbe-
teren. Veel van TI EU’s aanbevelingen zijn 
overgenomen. Er zijn toezeggingen tot 
doorvoeren van verdere hervormingen. 

Een integer, democratisch en doeltreffend Europa is nodig om duurzame 

oplossingen te bieden voor grensoverschrijdende, maatschappelijke 

vraagstukken. 

Het vertrouwen van burgers in de werking van het Europese samen werkings-

verband wordt op de proef gesteld door recente gebeurte nissen. Denk aan 

economische neergang, vluchtelingencrisis en Brexit. Het gevolg is dat we op 

een nieuwe manier moeten nadenken over de toekomst van Europa en over 

de betrokkenheid van burgers in het Europese besluitvormingsproces.

Om de kwaliteit van EU-besluitvorming te bevorderen, ondersteunen we 

onderzoek, pleitbezorging en praktische interventies. Dit doen we op het 

gebied van democratische vernieuwing en Europese oplossingen voor 

grensoverschrijdende, maatschappelijke vraagstukken.
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Opensource-journalistiekin
dienstvanwaarheidsvinding

– 
Onderzoeksjournalistiekdoor

samenwerkendeburgers

Bellingcat Onderzoeksjournalistiek bevordert dieper inzicht in maatschappelijke vraag-

stukken. Het wordt echter steeds moeilijker om deze arbeidsintensieve vorm 

van journalistiek te financieren, doordat digitalisering bestaande journalistieke 

verdienmodellen fundamenteel op de proef stelt. Tegelijkertijd biedt digitale 

technologie nieuwe mogelijkheden om data te verzamelen en te analyseren 

en goede verhalen te verspreiden. Bellingcat laat zien hoe online onderzoek in 

samenwerking met burgers tot unieke resultaten kan leiden. 

Bellingcat is een internationaal onderzoekscollectief van samenwerkende 

burgers. Bellingcat werd bekend door berichtgeving over de Syrische burger-

oorlogen en het onderzoek naar de vliegramp met de MH17. De resultaten 

hiervan zijn overgenomen door veel gevestigde journalistieke organisaties 

en door officiële onderzoekscommissies, zoals de Onder zoeksraad voor de 

Veiligheid. Bellingcats unieke werkwijze is gebaseerd op onderzoek van online 

bronnen. Vrijwilligers overal ter wereld onderzoeken berichten op social media, 

ontleden online videomateriaal en analyseren geodata. Om anderen aan te 

sporen op dezelfde manier te werken, ontwikkelt Bellingcat handleidingen en 

trainingen over deze werkwijze.

Merel Borger: “Deprofessionelejournalistiekkanzichnogaleenshuiverig
opstellentegenoverzogenaamde‘burgerjournalistiek’,uitangstvoorverliesvan
journalistiekekwaliteit.BijBellingcatisdieweerstandechternietaandeorde
geweest.DekwaliteitvanBellingcatswerkstondvanmeetafaanalseenhuis
enisdoordehelejournalistiekesectoromarmdengelauwerd.Doorbetrokken
teblijvenbijBellingcathopenwelessentelerenoverhetbevorderenvan
samenwerkingtussenjournalistenenburgers.
Bellingcatlaatziendatsamenwerkingvanjournalistenmetandereactoren,
zoalswetenschappersenburgerstotuniekeenbelangrijkemaatschappelijke
verhalenkanleiden.”

Eliot Higgins, Founder Bellingcat:“Indeafgelopen10jaarisdemanier
waaropmenseninformatiemetelkaardelenendemogelijkheidommet
iedereensamentewerkenomdieinformatietebegrijpen,drastischveranderd.
Bellingcatmaaktgebruikvandieveranderingen,doorbetrokkentezijnbijde
onlinesamenlevingopverschillendeniveausendoorhetonderzoekenvan
eensteedsbrederscalaaanonderwerpen.Ditheeftnietalleengevolgen
voordejournalistiek,maarookvooranderegebieden,vangerechtigheiden
aansprakelijkheidtotpleitbezorgingenactivisme.Bellingcatwilhetvoortouw
nemenbijhoeopensource-onderzoekwordtgebruiktenverspreid.”

Merel Borger  
programmamanager Publiek Belang 
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Merel Borger  
programmamanager Publiek Belang 

“EeninitiatiefalsBellingcatlaatziendathet
vertellenvanbelangrijkemaatschappelijke

verhalennietalleendeverantwoordelijkheidisvan
professionelejournalisten,maarvanonsallemaal”
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Digital Freedom Fund 

Juridischeproceduresvoorde
beschermingvandigitalerechten

–
Samenwerkingtussenfondsen

Steeds meer zaken in ons dagelijks leven zijn afhankelijk van digitaal data-

verkeer. De mate van bescherming van onze persoonlijke data groeit echter 

niet evenredig hard. Wetgeving op dit gebied biedt onvoldoende privacy-

bescherming, terwijl de ‘datahonger’ van zowel bedrijven als overheden groeit. 

In sommige gevallen is pleitbezorging niet effectief genoeg voor betere privacy-

bescherming en kan de gang naar de rechter aanzienlijk versterkend werken. 

Het Digital Freedom Fund inventariseert kansen om betere bescherming van 

digitale rechten af te dwingen via de rechter. Het fonds ondersteunt Europese 

maatschappelijke organisaties die zaken bij de rechter willen brengen. De 

rechter kan zich bijvoorbeeld buigen over hoe de nieuwe privacyrichtlijn in 

Europa wordt uitgevoerd of over de gevolgen van toezicht door inlichtingen-

diensten op persvrijheid. Het Digital Freedom Fund ondersteunt daarbij door 

meedenken over de processtrategie, de inzet van goede advocaten, en bij het 

samenbrengen van partijen om wederzijds te leren. 

Sahar Yadegari:“AdessiumFoundationheeftonlangssamenmetOpenSociety
FoundationsenOmidyarNetworkdeoprichtingvanhetDigitalFreedomFund
mogelijkgemaakt.Hetfeitdatmeerfinanciersachterditinitiatiefstaan,vergroot
deduurzaamheidvanhetDigitalFreedomFund.Tegelijkertijdgeefthetaandat
ookbijdefilantropischesectorhetonderwerpvanbeschermingvandigitale
rechtenhoogopdeagendastaat.
InEuropastappenalveelorganisatiesnaarderechteromschendingvan
privacyaandeordetestellen.Zijwarenechternietaltijdgoedopdehoogte
vanelkaarsacties.DoorsamenwerkingbinnenDigitalFreedomFundiser
meercoördinatievandezeinitiatieven,waardoordekansopsuccesaanzienlijk
toeneemt.”

Nani Jansen Reventlow, Digital Freedom Fund:“Wezijnergblijdatwede
missievanhetDigitalFreedomFondskunnenuitvoerenmetdesteunvandrie
financiersmeteensterkereputatieinhetondersteunenvanmensenrechten
enburgerlijkevrijheden.Wewerkenaanhetbevorderenvandigitalerechten
inEuropadoorhetondersteunenvanstrategischerechtszakenenmeer
samenwerkingtussendigitalerechtenorganisatiesenactivisten,zodatde
impactvanhunbelangrijkewerkwordtvergroot.Naarmatesteedsmeervan
onslevenzichindedigitalesfeerafspeelt,ishetcruciaalomdebescherming
vandemensenrechtenindezeruimteteversterken.Digitalerechtenzijn
mensenrechtenenwezettenonsvollediginomdezeteverdedigen.”
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Sahar Yadegari  
programmamanager Publiek Belang 

“Hettechnischeenhettaaiekaraktervaneen
onderwerpalsdigitalerechtenverbloemtsomswaar

hetinessentieomgaat,namelijkomvrijheid.”
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Met 28 lidstaten (2017) in de Europese Unie is het een grote uitdaging om effectief 

beleid te realiseren waarin de belangen van alle Europeanen zo goed mogelijk 

verankerd zijn. In een besluitvormingsproces is het belangrijk dat er een plek is 

waar verschillende partijen bij elkaar kunnen komen en kunnen discussiëren over 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken. EPC heeft een bijzondere positie in dit 

veld door de brede schaal waarop de organisatie samenwerkt met belanghebben-

den en hen betrekt in het Europese debat: burgers, ngo’s, fondsen, beleidsmakers, 

academici en bedrijfsleven. Op basis van eigen expertise en analyse levert EPC 

onafhankelijke analyses en draagt het beleidsvoorstellen aan bij diverse partijen 

voor oplossingen van complexe vraagstukken.

Een goed voorbeeld om de werkzaamheden van EPC te illustreren is “New Pact 

for Europe”. In dit project heeft EPC in de afgelopen vier jaar, in samenwerking 

met andere fondsen in Europa, standpunten van Europese burgers verzameld 

over mogelijke oplossingen voor de diverse crises in Europa. EPC wil deze 

stemmen mee laten klinken in besluitvormingsprocessen daarover. Zo hebben 

burgers invloed op beslissingen over de toekomst van Europa.

Tamara van Strijp:“DebijzonderewerkwijzevanEPCdraagtbijaanhetreali-
serenvanveranderingen.EPCheefteenbelangrijkebijdragegeleverdaanhet
politiekagenderenvanintra-EUmigratie,beschermingvanmensenrechtenin
asielprocesseneneconomischeensocialefragmentatietussenenbinnenEU
lidstaten.
EriseeninteressanteuitwisselingvanexpertiseenkennistussenAdessium
FoundationenEPC.AdessiumFoundationbrengthaarexpertiseenkennisin
bijdiverseevenementenenprojectenvanEPC.AnderzijdswordenEuropese
besluitvormingsprocessendoorEPCinzichtelijkgemaaktenleertAdessium
FoundationveelvandeinhoudelijkesessiesdieEPCorganiseert.Ditsteltonsin
staatomonzestrategieaantescherpen.”

Fabian Zuleeg, EPC:“DeEuropeseintegratiebevindtzichopeencruciaal
punt.Naeenaantaljarenvancrisisisereentastbaarnieuwgevoelvan
doelgerichtheid.Maardeuitdagingendieanti-Europese,anti-transparante
partijenopwerpenzijnernogsteedsendetoekomstrichtingisonduidelijk.
ErisgeengezamenlijkevisievoordeEuropeseUnie.Cruciaalzijndaarom
analyseendialoogoverdetoekomstvanEuropaenenkelevandebelangrijke
uitdagingenwaarwevoorstaan,zoalsveiligheid,migratieenmilieu.Wemoeten
stakeholdersbuitenBrusselenburgersbetrekkenbijdiedialoog.Desteunvan
AdessiumFoundationhelptonsompreciesdattedoen.Webouweneensterk
partnerschapopwaarwewederzijdsvanprofiteren.”

European Policy Centre (EPC)

Samenwerkenaandebouw
vaneensterkEuropa

–
Multistakeholdersamenwerking

opbredeschaal

Tamara van Strijp  
programmamanager Publiek Belang 



Programma’s _ PubliekBelang _ EuropeanPolicyCentre(EPC)
39

Tamara van Strijp  
programmamanager Publiek Belang 

“Dezeuitdagendetijddwingtmensenomnate
denkenoverwatzevanEuropavindenenverwachten,

enomdaarovermetelkaaringesprektegaan.”
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Mens & Natuur

PROGRAMMA’S

AdessiumFoundationwerktaaneensamenleving
dieverantwoordomgaatmetnatuurenmilieuen
metdenatuurlijkehulpbronnendiedeaardeons
geeft.Deafhankelijkheidvandemensvangezonde
ecosystemenstaathierbijcentraal.Westrevennaar
eenduurzame,natuur-inclusieveeconomieinEuropa.
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Natuur-inclusieve  
economie
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Ons huidige economische stelsel heeft op mondiaal niveau voor een 

enorme welvaartstijging gezorgd. Tegelijkertijd overstijgt de huidige 

manier van produceren en consumeren de draagkracht van de aarde. 

Plasticvervuiling, overproductie en klimaatverandering zijn deels het 

resultaat van het huidige ‘take-make-dispose’ productiesysteem. 

Er is een groeiend besef dat er een omslag gemaakt moet worden 

naar een meer natuur-inclusieve economie die iedereen in zijn basis-

behoeften voorziet zonder de aarde onherstelbaar uit te putten. Dat 

is een economie met gesloten, circulaire materiaalstromen waardoor 

grondstoffen zo lang mogelijk worden benut in productiesystemen. 

Emissies en afval nemen daardoor af. 

Adessium Foundation wil bijdragen aan de realisatie van belangrijke 

bouwstenen van dit nieuwe economische model, zoals het versnellen 

van de transitie naar circulariteit of het mobiliseren van meer financiering 

voor natuurbescherming. We ondersteunen vooral initiatieven die zorgen 

voor de benodigde randvoorwaarden voor de totstandkoming van een 

nieuwe economie.

Circle Economy gelooft in een visio-
naire toekomst voor onze planeet - één 
waarin we geen concessies hoeven 
te doen om economische, sociale en 
ecologische welvaart te bereiken. Circle 
Economy is een impactorganisatie die 
een wereldwijde gemeenschap verbindt 
en empowered om de voorwaarden te 
scheppen voor systemische verandering. 
De organisatie werkt samen met bedrij-
ven, steden en overheden om kansen te 
identificeren om de overgang naar de cir-
culaire economie te maken. Ze biedt een 
krachtige combinatie van praktische en 
schaalbare oplossingen om deze kansen 
te realiseren.

Ex’Tax wil een fundamentele verschui-
ving van belastingheffing op arbeid naar 
belasting op het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen (zoals metalen en fossiele 
brandstoffen). Deze verschuiving maakt 
een circulaire economie en groei moge-
lijk op basis van de overvloed aan men-
selijke talenten en capaciteiten in plaats 
van vervuiling en overconsumptie. Met 
een diepgaand onderzoek toonde Ex’Tax 
aan dat minder belasting op arbeid en 
meer op grondstoffen en vervuiling leidt 
tot economische groei en meer banen.

Natuur-inclusieve  
economie
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Er is in Europa nog een groot arsenaal aan waardevolle natuur. Deze 

gebieden moeten we vooral beschermen. Toch laat de afgelopen eeuw 

een forse achteruitgang zien in biodiversiteit en kwaliteit van het milieu. 

Deze achteruitgang zet de levering van ecosysteemdiensten zoals een 

vruchtbare bodem, schoon water en schone lucht in toenemende mate 

onder druk.

Adessium Foundation werkt aan het stoppen van de neerwaartse 

trend van biodiversiteitsverlies in Nederland en Europa en draagt waar 

mogelijk bij aan herstel van natuurgebieden. Daarbij richten we ons 

onder andere op het beschermen en versterken van mariene gebieden 

zodat deze ook op lange termijn hun belangrijke rol voor mens en natuur 

kunnen vervullen. De bevolking en de lokale economie profiteren hiervan 

op de lange termijn.

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de Middellandse Zee. Deze 

regio heeft bijzondere natuur en is tegelijk één van de dichtstbevolkte 

gebieden op aarde waar mensen, culturen en talen van drie continenten 

samensmelten. Deze omgeving staat onder druk door jaren van 

overexploitatie en vaak ongereguleerde economische activiteiten. Meer 

dan 90% van de onderzochte visbestanden in de Middellandse Zee is 

momenteel overbevist.

De oceanen zijn gedeelde interna tionale 
wateren. De enige effectieve manier om 
hier beschermde gebieden te creëren, 
is door een juridisch bindend mondiaal 
verdrag. De Global Ocean Com-
mission droeg eraan bij dat mariene 
bescherming onderdeel is geworden 
van de ‹Sustainable Development Goals›. 
Hun werk en de invloed van de High Seas 
Alliance hebben geleid tot de instelling 
van een VN-verdragsconferentie die in 
de periode 2018-2020 zal onderhandelen 
over een nieuw verdrag voor de bescher-
ming van zeeleven in gebieden buiten de 
nationale jurisdictie. Dit is een cruciale 
stap in de richting van bescherming van 
de helft van onze planeet.

Natuurmonumenten werkt met het 
project Marker Wadden aan natuur-
herstel van het Markermeer door 
eilanden aan te leggen met zand, klei en 
slib uit het Markermeer. De Houtribdijk 
tussen het Marker- en IJsselmeer wordt 
niet met asfalt en stortstenen versterkt 
maar door middel van nieuwe natuur. 
Een complex van lagunes en zandbanken 
vormt een natuurlijke golfbreker voor 
de dijk. Dit leidt tot een aantrekkelijker 
gebied, het herstel van het ecosysteem 
onder water, vogelbroedplaatsen en 
 kansen voor toerisme.

Bescherming van  
waardevolle natuur
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Programma’s _ Mens&Natuur _ Tegengaanvanplasticvervuiling

De enorme omvang van het probleem van plasticvervuiling kan 

weinigen nog zijn ontgaan. Plastic is onderdeel geworden van ons 

dagelijks leven, maar het plastic afval hoopt zich op tot in de verste 

uithoeken van onze planeet. 

Adessium Foundation financiert sinds 2011 organisaties en projecten 

die het probleem van plasticvervuiling op de maatschappelijke agenda 

zetten. Er zijn door deze organisaties bemoedigende resultaten geboekt. 

Dit maatschappelijke ‘momentum’ zien wij als een belangrijke kans om 

de noodzakelijke stappen te zetten om het probleem bij de kern aan te 

pakken. 

Het overkoepelende doel blijft het stoppen van plastic emissies 

naar de natuur. Daarvoor bewandelen we twee routes. Ten eerste 

het verminderen van productie en gebruik van single use plastics. 

Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van alternatieve materialen en 

distributiesystemen. En ten tweede het sluiten van de plastic kringloop, 

waarbij reduce, reuse, recycling in die volgorde wordt nagestreefd en 

plastic met een zo hoog mogelijk milieurendement hergebruikt en 

gerecycled wordt.

Zero Waste Europe werkt aan een 
wereld zonder verspilling. Samen 
met lokale gemeenschappen en Zero 
 Waste-groepen over de hele wereld 
wordt de manier waarop we produceren 
en consumeren opnieuw ontworpen 
en wordt afval uitgefaseerd. De manier 
waarop de samenleving omgaat met 
verspilling zal bepalend zijn voor de 
aanpak van klimaatverandering, de groei 
van lokale economieën en een toekomst 
zonder gifstoffen.

Het motto van de Plastic Soup 
Foundation is ‘Geen plastic afval in 
ons water’. Het doel is daarbij niet om 
plastic uit het water te halen, maar om 
ervoor te zorgen dat er niets (meer) in 
komt. Dit doet zij door bewustwordings-
campagnes, door producenten op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen en door 
beslissers te bewegen tot het nemen van 
maatregelen om single use plastics te 
verminderen.

Tegengaan van  
plasticvervuiling



48
Programma’s _ Mens&Natuur _ MarillesFoundation

De Balearen vormen een groep van vier eilanden in de Middellandse Zee: 

Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera. Het is één van de best bewaarde 

mariene gebieden. Het ecosysteem staat echter onder druk door overbevissing 

en de impact van groeiend toerisme. In 2015 liet Adessium Foundation een 

scoping study uitvoeren naar de bedreigingen en kansen voor de mariene 

omgeving rondom de Balearen. Na de presentatie van de resultaten in 2016 

werd duidelijk dat er een kans lag om positieve verandering te bewerkstelligen 

door belanghebbenden samen te brengen en te stimuleren om samen te 

werken. Er werd een adviesraad opgericht met lokale betrokkenen voor de 

begeleiding van het proces dat leidde tot het opzetten van een nieuw initiatief: 

de Marilles Foundation. 

Karlijn Steinbusch: “Wijgelovendateengezondemarieneomgeving
goedsamenkangaanmeteconomischewelvaart.Daarombevorderen
wesamenwerkingtussendeverschillendebetrokkeneninderegio.
DesamenwerkingtussenNGO’s,publiekeenprivatepartijen,bijzowel
probleemidentificatiealshetontwikkelenenimplementerenvanoplossingen
isheelbijzonder.Hettoontaandatpartijendienietaltijddezelfdebelangen
hebbenelkaartochwetentevindenineengezamenlijkdoel,datinsommige
gevallenhuneigenorganisatiedoelenoverstijgt.Andereorganisatiesworden
uitgenodigdomzichaantesluitenbijhetMarillesinitiatief.”

Aniol Esteban, Marilles Foundation: “Met43%vandekustwaterenonder
eenvormvanwettelijkebescherming,zijndeBaleareneenpioniersgebied
gewordenvoorhetbehoudvandezeeënopEuropeesniveau.NGO’s,
overhedenenvissershebbenditmogelijkgemaakt.Erisveelbereikt,maarde
toenemendedrukophetmarienemilieubetekenteennieuweuitdaging.Dit
isderedenwaaromAdessiumsmoedigebeslissingomMarillesFoundationte
initiërenvanactueelbelangisendoorlokalebelanghebbendenisomarmd.
Marilleswilvoortbouwenopditgoedewerk,desamenwerkingtussen
bestaandespelersbevorderenendebestaandekennisenervaringomzettenin
positieveveranderingvoordeBalearischeZee.”

Marilles Foundation

Samengaanvanmarien
natuurbehouden

economischewelvaart
–

Publiek-privatestakeholder
samenwerking

Karlijn Steinbusch  
programmamanager Mens en Natuur 
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Karlijn Steinbusch  
programmamanager Mens en Natuur 

“AlsallepartijenindedichtbevolkteBalearen
eengoederelatietussennatuurbehouden
eengezondeeconomiekunnenrealiseren,

danmoethetergensandersooklukken”.
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Als er één product is dat onze ecosystemen vervuilt en bedreigt is het wel 

plastic. Geschat wordt dat per jaar acht miljoen ton plastic terecht komt in de 

oceanen. ‘Single use plastics’ zoals verpakkingen vormen daarvan het grootste 

deel. Plastic blijft voor altijd in het milieu aanwezig doordat het niet afbreekt, 

maar uiteen valt in steeds kleinere deeltjes en zo de voedselketen binnendringt. 

Samenwerking met andere organisaties is essentieel bij de aanpak van 

een probleem van deze schaal. Het Plastic Solutions Fund, waarvan wij 

medeoprichter zijn, is een nieuw, internationaal samenwerkingsverband van 

een groeiend aantal vermogensfondsen dat werkt aan het terugdringen van 

plasticvervuiling wereldwijd. Het primaire doel van het Plastic Solutions Fund 

is om het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik te verminderen. Het 

gaat vooral om de enorme hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal en om 

producten die gemakkelijk uit de plastic kringloop ontsnappen zoals rietjes, 

doppen en plastic tasjes.

Martijn Meijer:“HetPlasticSolutionsFundfinancierteenwereldwijdebeweging
voorhetterugdringenvansingle use plastic.Eenvoorbeeldisdefinanciering
vandeRethinkPlastic-alliantie;eenalliantievanleidendeEuropeseNGO’sdie
pleitvoorambitieuzeEuropesewetgevingdiesingle use plastics aanbanden
legt.In2017heeftdealliantiezichingespannenomdeEU-strategierond
plasticindecirculaireeconomiezotebeïnvloedendatdezebijdraagtaande
overkoepelendedoelstelling:eentoekomstdievrijisvanplasticvervuiling.De
eersteresultatenvandeimpactvandealliantiezullenwebegin2018gaanzien
alsdeEuropeseCommissiehaarPlastic-strategiepresenteert.Ditiseenkansrijk
beginvoorheteindevandeplasticafvalberg.”

Nicky Davies, Plastic Solutions Fund:“HetPlasticSolutionsFundrichtzich
ophetbouwenvansamenwerkingenoverdehelewereldomdeplasticcrisis
tehelpenoplossen.Onzepartner-financiers,zoalsAdessiumFoundation,zijn
ervanovertuigddatsamenwerkingtotgrotereimpactleidt.Weondersteunen
projecteninAzië,EuropaendeVSdiesamenwerkingbevorderentussenNGO's
diezichbezighoudenmetplasticproblemenindeheletoeleveringsketenvan
kunststoffen.HetPlasticSolutionsFundvindtdatwedoorsamentewerkeneen
bewegingkunnenbouwendiedekrachtheeftdienodigisomditprobleemop
telossen.”

Plastic Solutions Fund

Opschalingvoorhetterugdringen
vansingleuseplastics

–
Samenwerkingtussenfondsenen

maatschappelijkeorganisaties,
hetcreërenvaneenbeweging

Martijn Meijer  
programmamanager Mens en Natuur 



51
Programma’s _ Mens&Natuur _ PlasticSolutionsFund

Martijn Meijer  
programmamanager Mens en Natuur 

”Hettegengaanvanvervuilingdoorplasticsiséén
vandegrootsteuitdagingenvoordetoekomst.

ZowelNGO’salsfondsenmoetendehandenineen
slaanomtotechteoplossingentekomen.”
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Sociale Initiatieven

AdessiumFoundationstaatvooreensamenleving
waarinmensenrespectvolenbetrokkenmetelkaar
samenleven.Westrevennaareenmaatschappijdie
zichkenmerktdoormedemenselijkheidensolidariteit.

PROGRAMMA’S



54



55
Programma’s _ SocialeInitiatieven _ Maatschappelijkparticiperen

Iedereen in Nederland moet gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. In de afgelopen jaren zien we echter een toename van 

het aantal Nederlanders dat geen vaste verblijfplaats heeft of in sociaal 

isolement leeft. Dit komt onder meer door migratie, vergrijzing en 

bezuinigingen in de zorg. Wij streven naar participatie van mensen die 

leven in een situatie van isolement, waarbij wij ons met name richten op 

dak- en thuislozen en ouderen. 

Ondanks het economisch herstel neemt het aantal mensen in langdurige 

armoede nauwelijks af. Velen hebben te maken met problematische 

schulden, waaronder relatief veel laaggeletterden, mensen met 

een licht verstandelijke beperking en mensen met een migratie-

achtergrond. Zodra schulden oplopen is het moeilijk om het tij te 

keren. Daarom hebben we specifieke aandacht voor preventie bij de 

aanpak van schuldenproblematiek. Vrijwilligers in thuisadministratie 

en schulddienstverlening kunnen helpen voorkomen dat schulden 

problematisch worden.

Stichting Life Goals Nederland 
brengt kwetsbare mensen samen 
door middel van sport. De beproefde 
Life Goals Methodiek helpt kwetsbare 
mensen actief te worden: zij ontkomen 
hiermee aan sociaal isolement en ver-
groten hun zelfredzaamheid. Voor het 
meten van impact heeft de stichting de 
Life Goals Monitor ontwikkeld. Deze app 
monitort de persoonlijke ontwikkeling 
van de deelnemers. De eerste onder-
zoeksresultaten zijn positief.

Het Nationaal Ouderenfonds zet 
zich in voor ouderen voor wie onvoldoen-
de zorg en aandacht is vanuit de maat-
schappij. Het fonds werkt aan het voor-
komen en bestrijden van eenzaamheid, 
het verminderen van kwetsbaarheid en 
het bevorderen van zelfredzaamheid. Bij-
voorbeeld met de Zilverlijn. Ouderen die 
behoefte hebben aan een praatje of een 
goed gesprek, kunnen zich aanmelden 
voor de Zilverlijn. Met regelmaat worden 
zij hierna gebeld door een professionele 
vrijwilliger met een luisterend oor.

Maatschappelijk participeren
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Kinderen in Nederland moeten kunnen opgroeien in een veilige en 

stabiele omgeving met aandacht voor passende zorg en zelfontplooiing. 

Voor veel kinderen is dat niet de realiteit. Zij ondervinden onveiligheid 

of beperkingen in bijvoorbeeld de thuissituatie, op school, bij de 

sportclub of in hun social media verkeer. Vooral kinderen in de opvang 

zijn kwetsbaar. Zij hebben meestal al een rugzak met traumatiserende 

ervaringen. Voor hen is het essentieel dat zij in de opvang een veilige 

plek hebben en professionele hulpverlening krijgen. We willen trauma-

tisering op jonge leeftijd voorkomen en weerbaarheid vergroten in de 

brede omgeving van het kind.

Jaarlijks hebben ongeveer 70.000 
kinderen te maken met een scheiding 
van hun ouders. Bij Villa Pinedo zijn 
200 ervaringsdeskundige jongeren actief 
die advies geven aan andere kinderen 
en ouders. Dat doen ze via workshops, 
blogs & vlogs, een online forum en via 
het online buddy-project. Op de Dag van 
de Scheiding presenteerde Villa Pinedo 
een nieuwe online training voor ouders 
die gaan scheiden, waarin jongeren hun 
ervaringen en tips delen.

In Nederland helpt het Leger des 
Heils gezinnen met complexe en 
ernstige problemen. Naast de inzet 
van gezinscoaches biedt zij nu ook 
ondersteuning aan kinderen in multi-
probleem-gezinnen door de inzet 
van Kinder- en jeugdcoaches. Deze 
professioneel opgeleide coaches 
zijn er uitsluitend voor het kind of de 
jeugdige; zij begeleiden hen op sociaal-
emotioneel, cognitief en lichamelijk 
gebied in samen hang. De kinderen 
krijgen individuele aandacht die 
gericht is op het versterken van hun 
weerbaarheid, het aanleren van nieuwe 
vaardigheden en het verbeteren van hun 
zelfbeeld.

Veilig opgroeien
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Programma’s _ SocialeInitiatieven _ Respectvolsamenleven

De diversiteit van onze samenleving vraagt om openheid richting 

andersdenkenden en solidariteit met elkaar. De laatste jaren groeit 

echter de kloof tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en tussen 

mensen van verschillende afkomst. Een groeiende groep voelt zich 

ontworteld en onvoldoende gerespecteerd. Dit knaagt aan de kwaliteit 

van de samenleving. Het leidt te vaak tot wantrouwen in (politieke) 

instituties, geweld tegen hulpverleners en intolerantie tegenover 

nieuwkomers en andersdenkenden. Adessium Foundation hecht waarde 

aan het op een respectvolle en betrokken manier met elkaar omgaan. 

We willen begrip en contact tussen mensen creëren en het gevoel 

van eensgezindheid en saamhorigheid tussen alle bevolkingsgroepen 

versterken. 

De Respect Education Founda tion 
organiseert ieder jaar een Week van 
Respect. Jongeren bouwen aan een ‘Res-
pectzone’, een omgeving waar iedereen 
zich veilig en gewaardeerd voelt. Lastige 
onderwerpen worden besproken, zoals 
discriminatie en intolerantie op school en 
daarbuiten. Zo bouwen de jongeren aan 
een samenleving waarin iedereen zich 
thuis voelt. Op honderden scholen gaan 
burgermeesters, wijkagenten, topspor-
ters en politici in gesprek met jongeren. 
De campagneweek is onderdeel van een 
lesprogramma over respectvol samen-
leven en actief burgerschap.

De Stichting Nederlands Debat 
Instituut versterkt taal- en denkvaar-
digheden van jongeren door middel van 
retorica- en debatonderwijs. Jongeren 
leren om overtuigender te spreken, 
zorgvuldiger te luisteren en nieuwsgierig 
te blijven naar de ideeën van anderen. 
Ze leren om gevoelige maatschappelijke 
kwesties vanuit verschillende perspectie-
ven te benaderen en te beargumenteren. 
Zo krijgen ze begrip voor het standpunt 
van een ander. Debatonderwijs levert een 
essentiële bijdrage aan de ontwikkeling 
van jongeren en stimuleert goed burger-
schap en maatschappelijke betrokken-
heid.

Respectvol samenleven
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Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk 

probleem. Er melden zich jaarlijks ongeveer 90.000 mensen aan voor schuld-

hulp verlening. Een deel van deze groep heeft problematische schulden. We 

willen voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening terecht komen. Vanwege de 

omvang en complexiteit van het armoedeprobleem vraagt de aanpak daarvan 

om brede samenwerking tussen fondsen, overheid en maatschappelijke 

organisaties.

Het programma Van Schulden Naar Kansen (VSNK) wil het aantal huishoudens in 

armoede en probleemschulden in vijf jaar fors verminderen. In vier grote steden 

in Nederland helpt het mensen met (dreigende) schuldproblemen op weg naar 

financiële zelfredzaamheid. Lokale organisaties werken met hen aan inzicht en 

ordening van de administratie of aan elementaire rekenvaardigheden. Sommige 

organisaties begeleiden deelnemers bij het vinden van werk of opleiding. 

Andere leren deelnemers om uitgaven te beheersen en te plannen.

Job Rijneveld: “OnzesamenwerkingmetDeltaLloydFoundationmaaktvia
hetprogrammaVSNKmeerderelokaleinitiatieveninaandachtswijkenvan
AmsterdamenRotterdammogelijk.
BijzonderisookdesamenwerkingmethetlectoraatArmoedeenParticipatie
vandeHogeschoolvanAmsterdam(HvA).Dezedoetmeerjarigonderzoek
naardeeffectenvandeondersteundeprojectenindewijken,zodatweweten
watwelennietwerktbijdeaanpakvanschuldenenarmoedebestrijding.Ditis
belangrijkeinputbijdevormingvanoverheidsbeleidenhetbeleiddatbedrijven
hanterenophetgebiedvanbetalingsachterstanden.Deresultatenworden
ookgebruiktdoordeSchuldeiserscoalitie,eenlandelijkegroepschuldeisers
diezichopinitiatiefvanzorgverzekeraarCZenDeltaLloydFoundationheeft
georganiseerdensamenwerktaanoplossingenvanhetschuldenprobleem.”

Miranda Visser-de Boer, Delta Lloyd Foundation:“Desamenwerkingmetlokale
partnersdiemensenmet(dreigende)schuldendevaardighedenbijbrengen
omhunfinanciëlesituatietestabiliserenisessentieel.Zijbereikenenmotiveren
moeilijkbereikbaremensendieonzehulphethardstnodighebben.Naast
financiëlesteunendeinzetvanvrijwilligersuithetbedrijfsleven,helpenwij
omhunimpacttevergroten.Deinzichtendiehetmeerjarigeonderzoekvan
deHvAopleverdegebruikenwebijvoorbeeldomhunmethodiek,doelgroep
eneffectiviteitaantescherpen.Dediversiteitaanmaatschappelijkepartners
enstedenwaarmeewebinnenVSNKwerkeniseengrootvoordeel:projecten
kunnenveelvanelkaarleren.Wezijntrotsopdeverbindenderoldiewijhierin
kunnenspelen;doordesamenwerkingvanfondsen,gemeenten,onderzoeks-
instellingenenmaatschappelijkeorganisatieswordenvelehuishoudens
geholpennaarfinanciëlezelfredzaamheid.”

Van Schulden naar Kansen

Terugdringenvanarmoede
enprobleemschulden

–
Samenwerkingtussen

deprivatesector,lokale
initiatievenenhetonderwijs

Job Rijneveld  
programmamanager Sociale Initiatieven 
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Job Rijneveld  
programmamanager Sociale Initiatieven 

“Eengrotegroepmensenprofiteertnietofnauwelijks
vandeeconomischegroei.Datisonrechtvaardig.”
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Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maat-

schap pelijke opvang. Zij zijn vaak slachtoffer geweest van kindermis handeling 

of getuige van huiselijk geweld. Veel kinderen kampen hierdoor met post-

traumatische klachten en hebben deskundige begeleiding nodig voor het 

verwerken van hun ervaringen. Deze kinderen vormen een weinig zichtbare 

groep. Zij zijn geen zelfstandig cliënt, omdat zij met (één van) hun ouders 

meekomen naar de opvang. Daardoor krijgen zij vaak niet de nodige zorg en 

(specialistische) begeleiding die zij nodig hebben. 

In het programma ‘Veilige Toekomst’ streeft Stichting Kinderpostzegels 

Nederland naar de verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkelings-

mogelijkheden van kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Voorop 

staat het bieden van een veilige, kindvriendelijke omgeving voor kinderen 

in de opvang met deskundige en adequate hulpverlening. Daarnaast wordt 

gestreefd naar politieke bewustwording en belangenbehartiging. De coalitie van 

Kinderpostzegels, Augeo, Kans Fonds en Het Vergeten Kind treedt hierbij op als 

belangenhartiger voor deze doelgroep.

Ria de Jong:“IndezecoalitieondersteunenwijKinderpostzegels.Decoalitie
pleitvooreeneigencliëntpositievankinderenindeopvang.Alleenzokanvoor
elkkindeeneigenintake,actieplanenpassendezorggerealiseerdworden.De
coalitieheeftditpleidooigeagendeerdbijhetministerievanVolksgezondheid,
WelzijnenSportendeVerenigingNederlandseGemeenten.Infebruari2017
namdeTweedeKamerkamerbreedeendoordecoalitievoorbereidemotieaan.
Demotiesteltdatgemeentenzorgmoetendragenvoorspecifiekebegeleiding
vooriederkindindeopvang,meteeneigencliëntpositievoordezekinderen.De
gemeentenwordenaangespoordombijdeopvangvanvrouwennadrukkelijk
depositievanhetkindtewaarborgenenfinanciëleondersteuningterealiseren.
Krachtenbundelingincoalitieverbandbetekendeeensterkerelobbypositie,die
leiddetotdeaangenomenmotie.Kinderenindeopvangkrijgenhierdoorbetere
beschermingenbegeleiding.”

Marian van Teeffelen, Kinderpostzegels:“Samenstaanwesterk!Zekerbij
lobbyactiviteitenissamenwerkingmetandereactorenbijnaeenvoorwaarde
voorsucces.MethetaannemenvandemotieindeTweedeKamerzijnwe
erniet;gemeenteszijnnuaanzet.BurgemeesterLenferinkvanLeidenis
bereidgevondendegemeentesaantesporen.Dejongerengroepenvan
Kinderpostzegels,AugeoenHetVergetenKindhebben,samen,hunverhalen
vastgelegdineenprachtigboekwaarmeehetpleidooivoormeerbescherming
enbegeleidingondersteundwordt.Samenwerkenmetjongerenuitde
doelgroepenheneenstemgeveniseensuccesfactor.Samenwerkenmetde
opvanginstellingenenhunkoepelorganisatie,deFederatieOpvang,iseen
anderesuccesfactor.”

Veilige Toekomst

Kamerbredesteunvoorhulp
aankinderenindeopvang

–
Samenwerkingineencoalitie

vanmaatschappelijke
organisatiesenfondsen

Ria de Jong  
programmamanager Sociale Initiatieven 
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Ria de Jong  
programmamanager Sociale Initiatieven 

“Kinderenindeopvangvormeneen 
kwetsbaregroepinonzesamenleving. 

Zijverdienenonzebijzondereaandacht.”
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Samenwerking 
tussen programma’s

Sommigemaatschappelijkevraagstukkenzijnvaneen
grotecomplexiteitenoverstijgendaarmeedegrenzen
vaneenprogramma.Aandezethema’swerkenwein
programma-overstijgendedossiers.Hierdoorkunnen
wemeerdiversekennisenexpertiseinzettenen
eenbrederveldbinnenhetdossierbestrijken.

PROGRAMMA’S
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Programma’s _ Samenwerkingtussenprogramma’s _ Migratie,asielenintegratie

Migratie, asiel  
en integratie

Sahar Yadegari, programma-
manager Publiek Belang: “Migratie 
is van alle tijden en toch lukt het ons 
als samenleving nog niet om daar een 
passend antwoord op te vinden. Dat is 
frustrerend maar het verplicht ons ook 
om te blijven zoeken naar antwoorden.”

Job Rijneveld, programma-
manager Sociale Initiatieven: 
“Nederland is een welvarend en 
stabiel land, met een grote vrijwillige 
betrokkenheid. Dat biedt kansen voor 
integratie van nieuwkomers.”

Een eerste samenwerking tussen programma’s is die tussen Publiek 

Belang en Sociale Initiatieven op het dossier Migratie, Asiel en Integratie. 

Hier geeft het ons de mogelijkheid in te zetten op pleitbezorging voor 

een beter beleid èn op directe steun aan vluchtelingen.
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In de afgelopen jaren hebben veel meer mensen dan voorheen geprobeerd 

Europa te bereiken op zoek naar veiligheid en een beter bestaan. Dit heeft 

geleid tot een hevig maatschappelijk debat en een politieke crisis binnen de 

EU. De reactie van Europa bestaat voornamelijk uit meer grensbewaking en 

het terugdringen van instroom. Hierdoor ontstaat de indruk dat het probleem 

onder controle is. Feitelijk is er geen goed functionerend gemeenschappelijk 

asielstelsel in Europa en is er een onevenredig hoge druk op Griekenland 

en Italië. In verschillende Europese landen heeft deze situatie geleid tot 

verhitte discussies over opvang en integratie. Wij hechten belang aan dialoog 

en ontmoeting om wederzijds begrip en solidariteit tot stand te brengen. 

Het definiëren van de grenzen van de instroom en de vorming van passend 

beleid zijn een precair proces. Adessium Foundation werkt met verschillende 

organisaties samen om te pleiten voor een humaan en houdbaar asielstelsel in 

Nederland en Europa. 

Amnesty International Nederland zet zich met het project ‘Mensen zonder 
verblijfsrecht in Nederland’ in voor een humaan asiel- en migratiebeleid. 
Een succesvol beleid valt of staat met een goed functionerend en humaan 
terugkeerbeleid. Uit onderzoek van Amnesty blijkt dat uitzetten niet altijd 
zorgvuldig en met respect voor mensenrechten gebeurt. Amnesty beweegt de 
Nederlandse overheid om de mensenrechten tijdens het proces van uitzetting 
beter te waarborgen.

Het maatschappelijk debat over vluchtelingen kent fervente voor- en 
tegenstanders. Pleitbezorgers die zich inzetten voor een humaan asielbeleid 
hebben moeite hun standpunt voor het voetlicht te brengen. Rond draagvlak 
voor opvang en integratie werkt Adessium Foundation samen met EPIM, het 
Europese samenwerkingsverband van fondsen op het gebied van migratie. 
Enkele sleutelpartijen krijgen steun van EPIM bij het ontwikkelen van een 
communicatiestrategie. Hierdoor zijn deze pleitbezorgers beter in staat om 
in hun communicatie-uitingen mensen te verbinden in plaats van verder te 
polariseren.

Pleitbezorging voor  

een humaan en 

houdbaar asielbeleid
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De mogelijkheden voor integratie van nieuwkomers zijn in de Nederlandse 

samenleving niet altijd toereikend. Door de taalbarrière, beperkte toegang tot 

werk en scholing en het ontbreken van een sociaal netwerk kunnen zij zich niet 

ontplooien. Tegelijkertijd lijkt het aantal ongedocumenteerden toe te nemen. 

Deze groep heeft niet altijd toegang tot basisvoorzieningen en dit beperkt de 

mogelijkheid om aan een toekomst te werken, in Nederland of daarbuiten. 

Adessium Foundation zet zich in voor integratie van vluchtelingen in 

Nederland. Ook maken we ons hard voor het waarborgen van toegang tot 

basisvoorzieningen voor ongedocumenteerden in Nederland.

Om bij te dragen aan integratie en zelfredzaamheid van vluchtelingen, steunen 
we activiteiten gericht op taalbeheersing, netwerkontwikkeling en sociale 
participatie. Kinderen en jongeren in opvanglocaties hebben bijvoorbeeld 
weinig mogelijkheden om te spelen en zich te ontplooien. Ze ervaren stress 
en onzekerheid, bovenop de traumatische ervaringen in hun thuisland en 
tijdens hun vlucht. War Child biedt samen met Save the Children en UNICEF 
Nederland binnen de coalitie “TeamUp” activiteiten als sport, spel en dans aan 
in asielzoekerscentra.

Ongedocumenteerde migranten krijgen vaak niet de noodzakelijke medische 
zorg omdat zijzelf én de zorgverleners niet goed op de hoogte zijn van het recht 
op basiszorg dat voor iedereen geldt. Dokters van de Wereld bereikt met het 
Zorgrechtprogramma ongedocumenteerden én zorgverleners. In spreekuren 
en in groepsbijeenkomsten geven vrijwilligers informatie over zorgrechten 
en de Nederlandse gezondheidszorg. Ongedocumenteerden worden naar de 
reguliere (huisarts)zorg geleid. Workshops en e-nieuwsbrieven informeren 
medische professionals. Daarnaast werkt men aan publieksbewustwording en 
pleitbezorging.

Directe steun bij  

opvang en integratie en  

houdbaar asielbeleid
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ALGEMEEN

Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet, die een 

achter grond heeft in vermogensbeheer. De stichting is door de Belastingdienst 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Adessium Foundation is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en van 

het European Foundation Centre (EFC) en onderschrijft de gedragscodes van beide 

organisaties.

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor Adessium Foundation ligt bij het bestuur. Het 

bestuur beoordeelt het strategisch meerjarenplan van de directie en stelt aldus het 

beleid van de organisatie vast. Het bestuur ziet er ook op toe dat het beleid op de 

juiste wijze wordt uitgevoerd. Verplichtingen boven een bepaalde omvang vereisen 

instemming door het bestuur. Het bestuur bestaat uit Rogier van Vliet (voorzitter), 

Jan Meijerman en Hendrik-Jan Laseur.*

Directie

De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse 

leiding van Adessium Foundation en heeft als taak het beleid voor te bereiden en 

uit te voeren. De directie bestond tot maart 2017 uit Pieter Stemerding (algemeen 

directeur) en Rogier van der Weerd (directeur programma’s). Vanaf 1 oktober 2017 

bestaat de directie uit Rogier van der Weerd (algemeen directeur) en Saskia van den 

Dool (directeur programma’s).*

Achtergrond

* Op pagina 77 en 78 staat een korte biografie van de bestuurs- en directieleden.
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Operationeel team

Per december 2017 bestaat het operationele team van Adessium Foundation uit 

dertien personen (11 FTE). De directie bestaat uit twee personen, het programma-

team heeft zeven programmamanagers. Verder zijn er vier staffuncties: een legal 

& operations manager, een monitoring & evaluatie specialist, een communicatie 

manager en een office manager.
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Financieel overzicht 
2017

ALGEMEEN

Bedragen in duizenden Euro’s 2017 2016

Totaal besteed aan doelstelling1

Toegezegde donaties2 17.999 92% 16.737 91%

Organisatiekosten3 1.527 8% 1.680 9%

Totaal 19.526 100% 18.417 100%

Verdeling naar programma’s

Publiek Belang 6.845 38% 7.724 46%

Mens & Natuur 5.749 32% 4.396 26%

Sociale Initiatieven 5.405 30% 4.617 28%

Totaal 17.999 100% 16.737 100%

Verdeling op basis van type ondersteuning

Programmatisch-intitutioneel4 12.314 68% 10.312 62%

Projectmatig 5.685 32% 6.425 38%

17.999 100% 16.737 100%

Verdeling naar regio van activiteit / beoogde impact

Nederland 8.103 45% 6.996 42%

Rest van de Europese Unie 7.063 39% 8.621 51%

Rest van de Wereld 2.833 16% 1.120 7%

Totaal 17.999 100% 16.737 100%

1 Gegevens ontleend aan de 
jaarrekening 2017 van Adessium 
Foundation

2 Inclusief koersresultaat toegezegde 
donaties, annuleringen, 
projectgerelateerde kosten

3 Stichting Adessium maakt gebruik 
van aan haar kostenloos ter 
beschikking gestelde kantoor, 
vergader- en ontmoetingsfaciliteiten

4 Programmatisch-institutionele 
ondersteuning is gericht op het 
versterken van begunstigden 
ter ondersteuning van hun 
langetermijnmissie 
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ALGEMEEN

Bestuursleden en directie

Directiewissel

In het afgelopen jaar was onze directiewisseling een belangrijke gebeurtenis. 

Rogier van der Weerd werd per 1 maart 2017 algemeen directeur van Adessium 

Foundation. Rogier werkte op dat moment al zes jaar bij ons als directeur 

programma’s. Onder zijn leiding werd het programma-kader gevormd 

en hij realiseerde een professioneel team van deskundige en gedreven 

programmamanagers. Rogier volgde Pieter Stemerding op die na tien jaar 

Adessium Foundation verliet. 

Per 1 oktober trad Saskia van den Dool in Rogiers voetsporen. In haar rol 

als directeur programma’s ligt Saskia’s verantwoordelijkheid bij de verder 

inhoudelijke invulling en strategische ontwikkeling van de drie programma’s 

van Adessium Foundation. Zij leidt een team van zeven programmamanagers. 

Rogier van Vliet Bestuursvoorzitter sinds juni 2005

Rogier van Vliet is sinds 2002 werkzaam bij Multifund, een private onderneming 

gericht op financieel en facilitair beheer. Vanaf 2004 was hij statutair directeur 

en sinds 2014 is hij algemeen directeur. Rogier van Vliet is sinds juli 2017 

tevens bestuursvoorzitter van Marilles Foundation. Deze stichting heeft als 

doel de bescherming van de mariene omgeving rond de Balearen. Van 2011 

tot 2016 was hij bestuurslid van Oceana, een internationale organisatie die 

zich richt op het beschermen van oceanen. Van 1999 tot 2002 werkte hij bij 

vermogensbeheerder Transtrend, laatstelijk als directiesecretaris. Rogier van 

Vliet behaalde een Bachelor of Arts in International Business aan Webster 

University in Leiden.
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Jan Meijerman Bestuurslid sinds december 2007

Jan Meijerman is senior partner bij advocatenkantoor Holland Van Gijzen. Van 

2005 tot 2009 was hij als vicepresident bij Holland Van Gijzen onder meer verant-

woordelijk voor Human Resources en International Business. Hij heeft meer dan 

25 jaar internationale ervaring op het gebied van juridische advisering bij financiële 

transacties, waaronder fusies en overnames. Jan Meijerman studeerde rechten aan 

de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Hendrik-Jan Laseur Bestuurslid sinds oktober 2013

Hendrik-Jan Laseur helpt met zijn bedrijf, Lead the Change, ambitieuze leiders met 

het bereiken van sociale, ecologische en financiële impact. Het bedrijf is actief in 

een groot aantal landen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Daarvoor werkte hij 

bij UNICEF als adviseur van de executive director in New York. Als bankier bij ABN 

AMRO werkte hij in Tokio, Frankfurt, Londen, Amsterdam en Zürich. Hendrik-Jan 

Laseur is lid van de adviesraad van SustainAbility, een denktank in Londen. Hij 

was tot eind 2015 bestuurslid bij het Center for Public Integrity in Washington DC. 

Hendrik-Jan Laseur is econoom en heeft een MBA van INSEAD.

Rogier van der Weerd Algemeen directeur

Rogier van der Weerd is vanaf 1 maart 2017 algemeen directeur van Adessium 

Foundation. Daarvoor was hij directeur programma’s. Voordat hij in 2009 in dienst 

trad bij Adessium Foundation werkte hij als associate partner op het gebied van 

gezondheidszorg bij management adviesorganisatie Boer & Croon. Daarvoor was 

hij werkzaam bij Monitor Group, een Amerikaans strategie adviesbureau waar hij 

de functie bekleedde van projectleider van adviesopdrachten in verschillende 

bedrijfstakken. Rogier van der Weerd behaalde een ingenieurstitel in de lucht- en 

ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft.

Saskia van den Dool Directeur programma’s

Saskia van den Dool is vanaf 1 oktober 2017 directeur programma’s bij Adessium 

Foundation. Tot die datum bekleedde ze een positie als Senior Advisor Responsible 

Investment bij PGGM Investments. Daarvoor was ze werkzaam als consultant Global 

Sustainability Services bij PwC in London, Amsterdam en Buenos Aires. Eerder 

werkte ze als projectmanager bij Atos-Origin Nederland. 

Saskia van den Dool heeft een Master in beleids- en organisatiewetenschappen van 

de universiteit van Tilburg.

Overzicht begunstigde 
organisaties in 2017
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ALGEMEEN

Overzicht begunstigde 
organisaties in 2017

PUBLIEK BELANG

 Access Info Europe

 Amnesty International

 Bellingcat

 Bits of Freedom

 Center for Public Integrity

 Client Earth

 Committee to Protect Journalists (CPJ)

 Corporate Europe Observatory

 Correct!v

 De Balie

 De Coöperatie

 Digital Freedom Fund

 DocSociety

 EUObserver

 European Council for Refugees and Exiles (ECRE)

 European Digital Rights Initiative (EDRi)

 European Investigative Collaborations

 European Policy Centre (EPC)

 European Programme for Integration and Migration (EPIM)

 Finance Uncovered

 Follow The Money

 Foodwatch

 Friends of the Earth Europe

 Fund for Democracy and Solidarity in Europe

 Fund for Global Human Rights

 Global Investigative Journalism Network (GIJN)

 Global Witness

 Hostwriter

 Human Rights Watch

 Impact Academy

 Instituut Clingendael

 International Consortium of Investiative Journalists 

(ICIJ)

 Investico

 Investigative Reporting Project Italy

 Journalismfund.eu

 Media Legal Defense Initiative (MLDI)

 Migration Policy Institute (MPI)

 Nederlands Juristencomité voor de Rechten van de 

Mens (NJCM)

 New Economics Foundation

 Open State Foundation

 openDemocracy Foundation

 Orb Media

 Oxfam Novib

 Paradox

 Pax

 Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (PICUM)
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 Privacy First

 Privacy International

 Reporters Without Borders

 Stichting Betere Journalistiek (De Verhalenmarkt)

 Stichting Maatschappij en Veiligheid

 Tax Justice Network

 The Bureau of Investigative Journalism

 The European Consumer Organization (BEUC)

 Transparency International

 Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ)

 VJ Movement

 VluchtelingenWerk Nederland

 VoteWatch

 Wemos

 

MENS EN NATUUR

 African Parks

 Arista Bea Research

 Asociacion Ondine

 Blue Marine Foundation

 Circle Economy

 Client Earth

 Duik de Noordzee Schoon

 Earth Journalism Network

 Environmental Investigation Agency (EIA)

 Environmental Justice Foundation (EJF)

 Ex’Tax 

 Fauna & Flora International

 Fondacion Vell Mari

 Funding Fish

 GEN-GOB Eivissa

 Good Fish Foundation

 Greenpeace Nederland

 High Seas Alliance

 Instituut voor Natuureducatie

 International Fund for Animal Welfare (IFAW)

 Marilles Foundation

 Marine Conservation Society

 Marine Stewardship Council (MSC)

 Natuur en Milieu

 Natuurmonumenten

 Ocean Conservancy

 Oceana

 Plastic Solutions Fund

 Plastic Soup Foundation

 Rewilding Europe

 Seas At Risk

“AdessiumFoundationstaatmiddenindesamenleving,
wewerkenmeteengrotegroepbegunstigdenen
inmijnrolalsoffice-managerhebikcontactmet
velenvanhen.Ikvindhetheelinspirerendomte
ziendatonswerktotbloeiendesamenwerkingen

enmooiemaatschappelijkeresultatenleidt.”

Karin Bezemer, office manager
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 Stichting De Noordzee

 Stichting Fondsenwerving Reeuwijkse Plassen

 Surfrider Foundation

 The Ocean Cleanup

 Wageningen University & Resaerch

 Wereld Natuur Fonds (WNF)

 Wildlife Justice Commssion 

 Zero Waste Europe

 

SOCIALE INITIATIEVEN

 AidCoin

 Alliance Publishing Trust

 ASKV Steunpunt Vluchtelingen

 Blijf Groep

 Cordaid

 Critical Mass

 De Regenboog Groep

 De Tussenvoorziening

 Defence for Children

 Delta Lloyd Foundation

 Doctors for Homeless

 Dokters van de Wereld

 Dutch Cell Dogs

 Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP)

 Federatie Opvang

 Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR)

 Fonds Slachtofferhulp

 Fonds Sluyterman van Loo

 Gevangenenzorg Nederland

 Haëlla Stichting

 Het Begint met Taal

 Het Nederlandse Rode Kruis

 House Of Hope

 Humanitas

 IMC Weekendschool

 Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 

(iMMO)

 International Fund for Animal Welfare (IFAW)

 JINC

 Kompaan & De Bocht

 Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

 Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA)

 Leger des Heils

 Movement on the Ground

 Nationaal Ouderenfonds

 New Dutch Connections

 Pauluskerk

 Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

 Radboud Universiteit

 Repair Café

 Respect Education Foundation

 Sailwise

 Schroeder

 Schuldhulpmaatje

 Stad En Kerk (STEK)

 Stem in de Stad

 Stichting De Vrolijkheid

 Stichting Fier

 Stichting Kinderpostzegels Nederland

 Stichting Life Goals Nederland

 Stichting Max Maakt Mogelijk

 Stichting Nederlands Debat Instituut

 Stichting Wielewaal

 Streetcornerwork

 Takecarebnb

 UAF

 Vereniging Leergeld Nederland

 Villa Pinedo

 Voedselbanken Nederland

 Vrije Universiteit Amsterdam

 War Child

 Wijdoenmee.nu

Noot: kleinere en eenmalige giften zijn niet opgenomen in 

dit overzicht.
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Disclaimer
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