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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. 
  Dit doen we door initiatieven en 
organisaties te steunen die zich richten op 
onderwerpen van maatschappelijk belang. Met 
deze begunstigden streven wij naar een blijvend 
positieve verandering in de samenleving. 
 We steunen organisaties in Nederland, en 
initiatieven die gericht zijn op de Europese 
samenleving en daarop van invloed zijnde 
factoren. Naast financiële bijdragen verlenen we 
ondersteuning gericht op capaciteitsversterking 
van deze organisaties. 

Contributing  
to Nature & Society
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Voor u ligt ons Jaarbericht 2019. We kijken hierin terug op een jaar waarin we wederom 

samen met een groot scala aan partnerorganisaties hebben mogen bijdragen aan 

positieve verandering op het gebied van natuur en milieu, democratische samenleving 

en burgerrechten, en sociale rechtvaardigheid in Nederland en Europa.

 Adessium werkt samen met maatschappelijke organisaties aan een positieve 

verandering op grote maatschappelijke thema’s. Het gaat hierbij om structurele 

verbetering en waar mogelijk systemische verandering. Dat zijn langdurige trajecten 

met ambitieuze doelen, die vragen om een langetermijnvisie en een meerjarige, 

intensieve samenwerking tussen partners. 

 In de afgelopen vijftien jaar zijn we met vele maatschappelijke organisaties 

meerjarige samenwerkingen aangegaan. Dit varieert van het ondersteunen van een 

innovatief concept van een beginnende organisatie tot het langdurig ondersteunen 

van meer gevestigde partijen om het verschil te kunnen maken. In die vijftien jaar 

hebben we steeds beter zicht gekregen op zowel de kansen als de uitdagingen van 

het samenwerken met een gezamenlijke langetermijnvisie. We vervullen niet alleen 

de rol van financier, maar we willen ook graag actief betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van een organisatie. Ook als een partner een moeilijke periode doormaakt, dan 

denken we graag mee over mogelijke oplossingen. Eén van de uitdagingen daarbij 

is de balans te vinden tussen gepaste afstand en betrokkenheid. Het primaat blijft bij 

onze partners, maar het versterken van de organisatie en het bereiken van impact is 

een gezamenlijke ambitie.

 In dit Jaarbericht vertellen partners uit een drietal organisaties over hun langdurige 

samenwerking met Adessium Foundation en de zaken die daarbij komen kijken. 

Voorwoord

Transparantie en integriteit

Transparency International Europe (TI EU) voert lobby voor het 

tegengaan van corruptie en het bevorderen van transparantie 

en integriteit in de Europese politiek. Adessium was één van de 

vroege financiers na de oprichting van TI EU in 2008. De organi-

satie heeft belangrijke successen behaald voor de bescherming 

van klokkenluiders in Europa en bij de totstandkoming van een 

verplicht lobbytransparantieregister voor rapporteurs en com-

missievoorzitters van het Europese parlement.

 

lees het hele verhaal  

op pagina 22
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Gezonde ecosystemen

Oceana zet zich in voor gezonde ecosystemen in de oceanen. 

De organisatie heeft in haar geschiedenis vele resultaten 

bereikt, waaronder de vorming van het Cabrera National Park 

in de Middellandse Zee en recentelijk een uitbreiding van dit 

beschermde gebied. Adessium steunt Oceana sinds 2010 

op verschillende campagnedoelen en geografieën, alsmede 

bijzondere initiatieven, waaronder de totstandkoming van 

Global Fishing Watch. Dit is een baanbrekende wereldwijde 

informatiebron die in real-time visserijactiviteit op zee toont.

Rogier van Vliet
Voorzitter

Rogier van der Weerd
Algemeen Directeur

Steun aan kwetsbare groepen

In Rotterdam vervult de Pauluskerk een 

belangrijke rol bij de opvang en zorg voor 

dak- en thuislozen en ongedocumenteer-

den. De Pauluskerk biedt deze mensen 

tijdelijke huisvesting, nachtopvang, 

taallessen en dagbesteding. Maar ook 

vluchtelingenspreekuren, medische con-

sulten en tandartsbehandelingen worden 

aangeboden. We steunen het werk van 

de Pauluskerk sinds 2013, waarmee we de 

continuering van deze cruciale activitei-

ten helpen instandhouden in een tijdperk 

waarin financiering van dit soort organisa-

ties kwetsbaar is.

De resultaten die onze partners hebben behaald zijn een optelsom van 

krachtenbundeling, doorzettingsvermogen en innovatieve campagnes van deze 

organisaties. Wij zijn er trots op dat wij daaraan hebben kunnen bijdragen.

 De interviews in dit Jaarbericht met mensen in diverse organisaties laten 

vooral hun sterke betrokkenheid, bevlogenheid en doorzettingsvermogen zien 

en de wil om samen een positief verschil te maken. Het sterkt onze motivatie en 

de overtuiging dat maatschappelijke verandering mogelijk is. Hiervoor zullen we 

ons met volle kracht blijven inzetten.

 In 2020 vieren we ons 15-jarig bestaan. We grijpen dat moment aan om 

terug- maar zeker ook vooruit te blikken. We zullen een nieuw beleidsplan 

voor de komende jaren ontwikkelen. Dit vergt reflectie op onze rol, een begrip 

van ontwikkelingen om ons heen en het herbevestigen van bestaande, of het 

definiëren van nieuwe prioriteiten. Vast staat dat we zullen blijven samenwerken 

met onze begunstigden aan ambitieuze doelstellingen op weg naar positieve 

verandering op belangrijke maatschappelijke thema’s. 

 

lees het hele verhaal  

op pagina 58
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Adessium Foundation is een filantropisch 

fonds dat bijdraagt aan een open 

en democratische samenleving, aan 

gezonde ecosystemen en aan gelijke 

kansen voor iedereen.

 Ons werkveld beslaat daarmee 

een breed palet aan maatschappelijke 

vraagstukken en uitdagingen. Via het 

doen van donaties versterken we de 

belangrijke rol die maatschappelijke 

organisaties spelen in de samenleving. 

We zijn zelf geen uitvoerend fonds.

Onze werkwijze

Kenmerken van onze werkwijze

In onze drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale 

Initiatieven ondersteunen we maatschappelijke organisaties en initi-

atieven, waarbij we zelf potentiële begunstigden selecteren en hen 

uitnodigen voor samenwerking.

 We steunen gevestigde organisaties en vernieuwende initiatie-

ven. We zoeken een goede balans tussen directe vormen van hulp 

en ondersteuning aan doelgroepen en het streven naar structurele 

verbetering en systemische verandering. Via directe steun zitten we 

dicht op de problematiek en krijgen we een goed beeld van mogelijke 

oplossingsrichtingen. Deze kennis kunnen we vervolgens inzetten 

in de ontwikkeling van een meer systemische aanpak gericht op het 

aanpakken van de grondoorzaken. 

 In veel gevallen kiezen wij ervoor om organisaties niet slechts 

voor een specifiek project te ondersteunen, maar hen middels een 

brede programmatisch-institutionele ondersteuning in staat te stellen 

aan hun missie te werken. Bij de totstandkoming van donaties ver-

kennen we uitvoerig visie, aanpak en uitvoeringscapaciteit (inclusief 

governance) van organisaties.

 Daarnaast vinden we het belangrijk om aanvullende ruimte te 

bieden voor capaciteitsversterking. Soms verlenen we deze steun 

rechtstreeks, soms bieden we financiële middelen voor de inbreng van 

externe expertise, bijvoorbeeld in de vorm van een adviestraject.

 In de samenwerking met onze partners gaan we uitdrukke-

lijk niet op de stoel van de uitvoerders zitten. Onafhankelijkheid en 

eigen autonomie is in onze optiek essentieel voor maatschappelijke 

organisaties. Wel proberen we constructief en kritisch mee te denken 

over manieren waarop onze partners hun werk nog effectiever zouden 

kunnen doen en dit waar mogelijk te faciliteren. 

 Onze middelen willen we zo nuttig en effectief mogelijk inzetten. 

In de keuzes die we maken wordt altijd meegewogen wat de kosten 

van een interventie zijn en wat dat potentieel oplevert. En we willen 

leren met en van de door ons gesteunde organisaties en interven-

ties. Daarom gaat er relatief veel aandacht uit naar het monitoren en 

evalueren van aanpak en effectiviteit. Dat doen we samen met onze 

partners. Dit biedt ons kansen voor het verbeteren en vergroten van 

impact. En 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. We delen deze lessen ook 

graag met andere filantropische fondsen.
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Meerjarige samenwerking

We pakken grote en complexe maatschappelijke problemen aan. Dit 

vraagt een langetermijnvisie. Er bestaan hierbij geen snelle oplos-

singen. Het aanpakken van structurele oorzaken van problemen en 

het bewerkstelligen van (systeem)verandering vragen een gedurfde 

aanpak, doorzettingsvermogen en langere betrokkenheid.

 Over het algemeen werken we met meerjarige donaties op basis 

van ambitieuze maar haalbare doelstellingen en een solide plan van 

aanpak. De meest voorkomende looptijd bedraagt drie jaar, een ter-

mijn die in onze ervaring goed geschikt is om voortgang te zien en te 

evalueren of een aanpak werkt, hoe deze kan worden doorontwikkeld 

of mogelijk opgeschaald.

 De horizon van maatschappelijke veranderingen is vaak langer 

dan een driejaarstermijn. Het komt daarom regelmatig voor dat we 

een samenwerking met een partner verlengen, in sommige gevallen 

zelfs meerdere malen. Dat is uiteraard geen vanzelfsprekendheid 

en hangt onder andere af van de ontwikkelingen op het betreffende 

onderwerp. En ook of de ondersteunde organisatie nog steeds het 

best gepositioneerd is om bij te dragen en de ontwikkeling van onze 

eigen aanpak en prioriteiten. Ook bij langdurige samenwerking blijft 

het uitgangspunt dat we ervoor willen waken dat organisaties niet (te) 

afhankelijk van ons worden.

 Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het bereiken van een 

succesvolle meerjarige samenwerking. Dat begint bij een gedeelde vi-

sie op een langetermijn-veranderstrategie. Maar ook een gezamenlijk 

beeld van het ontwikkelpad van de organisatie is belangrijk. We heb-

ben daarbij samen met de partner aandacht voor zowel sterke kanten 

als aandachtspunten, en waar de prioriteiten liggen bij het versterken 

van een organisatie. Hoewel er door projectfinanciers vaak een grote 

nadruk wordt gelegd op projectfinanciering en beperking van over-

head, hechten wij veel belang aan een goed ingerichte bedrijfsorgani-

satie. Voor een goede uitvoering van de kerntaken is het essentieel dat 

zaken als onder andere financiën, personeel en IT op orde zijn. 

 We zien regelmatig wat erbij komt kijken als een organisatie 

verschillende fasen van ontwikkeling en groei doormaakt. Een vraag-

stuk daarbij kan zijn hoe de rol van oprichters verandert naarmate een 

organisatie groeit. Structuren en procedures worden belangrijk, maar 

een organisatie moet niet zijn wendbaarheid en innovatievermogen 

verliezen. En bij een vrijwilligersinitiatief is het vaak een grote en lasti-

ge stap om door te groeien naar een professionele organisatie. 

 We streven naar een open en productieve vorm van samen-

werken met onze partners, waarbij al deze aspecten aan bod kunnen 

komen. In dit jaarbericht leest u over drie voorbeelden van hoe een 

dergelijke relatie zich over een langere periode kan ontwikkelen.

Onze meerwaarde

Bij de inzet van onze middelen zoeken we steeds naar de specifieke 

meerwaarde die wij als fonds kunnen hebben. 

 Adessium is een onafhankelijke en ongebonden organisatie. 

Dat geeft ons autonomie en ruimte in onze keuzes voor samenwer-

kingspartners en werkwijze. Hierdoor kunnen we werk ondersteunen 

dat bijvoorbeeld door de overheid of door andere fondsen (nog) niet 

gefinancierd wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die we als 

kansrijk en innovatief beschouwen, maar die risicovol zijn of zich nog 

niet hebben bewezen. 

 We zijn flexibel om in snel veranderende omstandigheden en 

een weerbarstige praktijk strategie en uitvoering aan te passen waar 

nodig. We vragen onze partners om open te zijn over obstakels die 

zij ondervinden, zodat we samen naar gepaste oplossingen kunnen 

zoeken. 

 Door onze langdurige betrokkenheid als filantropisch fonds heb-

ben we vaak goed zicht op een bepaald werkveld en waar samen-

werking tussen organisaties toegevoegde waarde kan creëren. We 

zien daarom een rol voor onszelf om deze samenwerking te initiëren 

en te faciliteren. 

 We zoeken ook samenwerking op met medefinanciers. Onze rol 

hierbij kan variëren van coördinatie van activiteiten tot en met geza-

menlijk optreden binnen zogenaamde pooled funds. Hiermee wordt 

de impact van de diverse betrokkenen in belangrijke mate vergroot. 

 Samenwerking met andere fondsen draagt bij aan de continu-

iteit van een project en versterkt het draagvlak voor de interventie. 

Samen met medefinanciers ontwikkelen we een goed beeld van de 

perspectieven van een initiatief en delen we kennis. Een positief-kri-

tische reflectie van betrokken financiers komt de uitwerking van een 

project ten goede.

JAARBERICHT 2019
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PUBLIEK
BELANG

Adessium 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.

11JAARBERICHT 2019
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Beschikbaarheid 
van kwaliteitsinformatie
De beschikbaarheid van onafhankelijke en betrouwbare informatie 

is een randvoorwaarde voor een open, democratische samenleving. 

Kwaliteitsinformatie stelt mensen in staat inzicht te krijgen in 

maatschappelijke vraagstukken en het gesprek daarover te voeren 

met elkaar, politici en beleidsmakers.

 Het medialandschap is volop in beweging. Digitalisering biedt 

nieuwe mogelijkheden om verhalen te vertellen en te verspreiden, 

maar heeft ook ingrijpende gevolgen voor bestaande journalistieke 

verdienmodellen. Om waarheidsvinding en de beschikbaarheid 

van kwaliteitsinformatie ook in het digitale tijdperk te bevorderen, 

ondersteunen we not-for-profit journalistieke organisaties die 

aan diepgravende onderzoeksjournalistiek doen. We stellen dit 

soort organisaties in staat vernieuwende journalistieke verhalen 

rond maatschappelijke thema’s te maken. Ook stimuleren we 

grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoeksjournalisten. 

 Journalisten moeten hun werk in vrijheid kunnen doen. 

Persvrijheid is echter allesbehalve vanzelfsprekend, zoals onder 

andere ontwikkelingen in delen van Oost-Europa laten zien. Een 

vrije en pluriforme mediasector vereist voortdurende inspanning van 

maatschappelijke organisaties en overheden. Daarom ondersteunen 

we organisaties bij onderzoek naar en pleitbezorging voor 

persvrijheid. 

THEMA 1

ICIJ

Lighthouse Reports

Orb Media

International Press 

Institute (IPI)

Media Legal Defence 

Initiative (MLDI)

Reporters Without Borders 

(RWB)
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1. De Bellingcat 

documentaire “Truth in a 

Post-Truth World” wint een 

International Emmy Award 

voor beste documentaire.

2. De jaarlijkse World 

Press Freedom Index van 

Reporters Without Borders 

meldt dat het aantal landen 

waar journalisten hun werk 

veilig kunnen doen weer 

is gedaald. Ook in Europa 

worden zij in toenemende 

mate belemmerd.

3. Investico onthult 

jarenlange fraude aan de 

Universiteit Maastricht. 

Onderzoekers fraudeerden 

met patenten en staken geld 

in eigen zak – het bestuur 

dekte toe.

4. Grand Theft Europe 

is een onderzoek onder 

leiding van Correctiv naar 

grootschalige BTW-fraude 

in Europa. Meer dan 60 

journalisten uit 30 landen 

werkten samen aan dit 

project. 

5. De Panama Papers hebben 

al ruim 1 miljard euro 

opgeleverd aan boetes en 

achterstallige betalingen. 

Journalism funders en 

journalistieke organisaties 

praten over hoe een 

deel van de herwonnen 

belastinginkomsten de 

journalistiek ten goede 

kan komen.

PUBLIEK BELANG

DIT GEBEURDE IN 2019DOELSTELLINGEN

Bevorderen van inzicht 
in maatschappelijke 
vraagstukken

Bevorderen van 
mediavrijheid in 
Europa

Ondersteunen 
van journalistieke 
infrastructuur

Bellingcat

Correctiv

De Balie

European Investigative 

Collaborations (EIC)

ICIJ

ImpactAcademy

Investico

Investigative Reporting 

Project Italy (IRPI)

EUobserver

Orb Media

The Bureau of 

Investigative Journalism

Hostwriter

Journalism Funders Forum

Arena for Journalism  

in Europe

Global Investigative 

Journalism Network (GIJN)

Finance Uncovered

MDIF

Stichting Betere 

Journalistiek (De 

Verhalenmarkt)

Journalismfund.eu

The Center for Public 

Integrity
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DOELSTELLINGEN

Inzichtelijk maken van de 
effecten van digitalisering 
op het publieke discours 
en op de democratie

Beschermen van vrijheid 
en privacy van mensen in 
het digitale verkeer

Inzetten van civic tech 
voor het publiek belang

Privacy International 

(PI)

SIDN Fonds

Oxford University / 

Oxford Internet Institute

BEUC

CollAction

MySociety

European Digital Rights 

(EDRi)

Digital Freedom Fund
Bits of Freedom
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1. De winnaar van de 

jaarlijkse “Big Brother 

Award” van Bits of Freedom 

is SyRI: het systeem dat 

mogelijke uitkeringsfraude 

opspoort door in diverse 

datasets te zoeken met 

behulp van algoritmes. 

2. Adessium organiseert 

samen met Stichting 

Democratie & Media en het 

SIDN-fonds een bijeenkomst 

om de inspanningen van 

bestaande Europese digitale 

rechtenfinanciers beter te 

coördineren en om andere 

funders voor dit veld te 

enthousiasmeren. 

3. Het Oxford Internet 

Institute onderzocht 

de impact van 

online misinformatie 

rondom de Europese 

parlementsverkiezingen. 

Slechts 4% van de 

politieke Twitter en 

Facebook berichten was 

te classificeren als 

‘junk news’. Wel bleek 

junk nieuws extreem veel 

aandacht te genereren.

Digitale  
publieke ruimte
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 hen 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 

het meest gelezen wordt. Kansen liggen er bij het gebruik 

van digitale middelen om de relatie tussen kiezer en 

volksvertegenwoordigers 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 democratische grondrechten in de digitale 

publieke ruimte, zoals vrijheid van meningsuiting en privacy. Ook 

stimuleren we het gebruik van ‘civic tech’ door maatschappelijke 

organisaties om het publiek belang in politieke besluitvorming te 

waarborgen.

PUBLIEK BELANG

DIT GEBEURDE IN 2019THEMA 3
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Bouwen
aan Europa
Een integere, democratische en doeltreffende Europese 

Unie is nodig om duurzame oplossingen te bieden voor 

grensoverschrijdende, maatschappelijke vraagstukken. 

 Het vertrouwen van burgers in de Europese 

samenwerking wordt de laatste jaren op de proef gesteld 

door verschillende crises in de EU. Groot-Brittannië heeft 

besloten om de EU te verlaten. De Europese Commissie 

en het Europees Parlement maken zich zorgen over 

het waarborgen van democratische grondbeginselen in 

lidstaten waar deze onder druk staan. We zullen op een 

nieuwe manier moeten nadenken over de toekomst van 

Europa en ook over de betrokkenheid van burgers in het 

Europese besluitvormingsproces.

 Om de kwaliteit van Europese besluitvorming te 

bevorderen ondersteunen we onderzoek, pleitbezorging 

en directe interventies, onder andere op het gebied van 

democratische vernieuwing. Ook stimuleren we Europese 

oplossingen voor grensoverschrijdende, maatschappelijke 

vraagstukken, zoals bijvoorbeeld digitalisering en 

asielbeleid.

THEMA 2

Nederlands Juristencomité 

voor de Mensemrechten 

(NJCM)

Universiteit van 

Amsterdam / ACTL

Civitates

Foodwatch
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1. Een brede 

maatschappelijke coalitie 

onder leiding van Friends 

of the Earth Europe 

lanceert #myEuropeanmix – 

een go-vote campagne voor 

de Europese verkiezingen. 

Opvallend is de hoogste 

opkomst voor Europese 

verkiezingen in 20 jaar.

2. Tax Justice Network 

publiceert de Corporate Tax 

Haven Index 2019: Nederland 

staat op de vierde plaats, 

na de British Virgin 

Islands, Bermuda en de 

Kaaimaneilanden. 

3. Het grootste lobbysucces 

van TI EU & CEO leidt 

tot een verplicht 

transparantieregister 

voor de rapporteurs en 

commissievoorzitters van 

het Europese parlement. 

4. Rapport van Global 

Witness legt gouden deals 

van paspoortverkopen 

door lidstaten bloot: de 

deuren van Europa staan 

open voor criminele en 

corrupte personen, dankzij 

lakse, ondoorzichtige en 

verkeerd beheerde Gouden 

Visumregelingen in onder 

andere Malta, Cyprus, 

Slowakije, etc.

5. De EU beschikt 

voor het eerst over 

specifieke wetgeving die 

klokkenluiders in Europa 

helpt beschermen, het 

Europees Parlement en de 

Europese Raad bereikten 

overeenstemming na pleiten 

van TI EU en een brede 

maatschappelijke coalitie.

PUBLIEK BELANG

DIT GEBEURDE IN 2019DOELSTELLINGEN

Versterken van integriteit 
en accountability van  
EU-besluitvorming

Vergroten van effectiviteit van 
EU-besluitvorming voor de 
aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken op Europees niveau

Vergroten van 
responsiviteit in de 
samenleving ten behoeve 
van EU-besluitvorming

Global Witness

Open State Foundation

Access Info Europe

Corporate Europe 

Observatory

Civitates

Foodwatch

Friends of the Earth 

Europe

European Policy Centre 

(EPC)

The Good Lobby

Transparency International 

EU office / NL office
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6 Partners
uitgelicht

BESCHIKBAARHEID 

VAN KWALITEITSINFORMATIE

The Bureau of  
Investigative Journalism 

Experimenteren met ímpactproductie

Om meer maatschappelijke impact 

te realiseren met haar journalistiek 

stelde The Bureau of Investigative 

Journalism (UK) een ‘impact editor’ 

aan. Tot voor kort vonden onderzoeks-

journalisten dat aandacht voor impact 

teveel opschoof richting pleitbezor-

ging en campagnevoeren. The Bureau 

benadrukt echter dat de impact editor 

hen juist in staat stelt om effectief 

in dat spanningsveld te opereren, 

terwijl het tegelijk hun kerntaak, het 

maken van hoogwaardige kwaliteits-

journalistiek, versterkt. De impact 

editor zoekt vooral de interactie met 

netwerken en groepen die actief zijn 

op onderwerpen waar The Bureau 

journalistiek onderzoek naar doet. 

Tevens zorgt ze ervoor dat een gericht 

publiek betrokken is bij de journalistiek 

van The Bureau. Door de specifieke 

impact-functie is strategische en 

gerichte samenwerking en bereik in de 

journalistieke processen ingebouwd, 

om verandering aan te jagen, zowel 

top-down als bottom-up.

Lighthouse Reports 

Internationale newsroom & 

diepgravende onderzoeksjournalistiek

Lighthouse Reports is een journalis-

tieke not-for-profit met Nederland als 

thuisbasis en Europa als werkterrein. 

De journalisten hebben een sterk track 

record in de onderzoeksjournalistiek. 

Ze wonnen de Citi Journalism Excel-

lence Award 2019 voor hun ‘excellente 

financiële en economische bericht-

geving’ over vermeende corruptie bij 

grote internationale aanbestedingen. 

In het onderzoeksproject ‘#EUarms’ 

naar Europese wapenexport bundelen 

ze krachten met Bellingcat én met 

journalisten uit België, Italië, Frankrijk, 

Zweden, Spanje en Duitsland. Uniek 

aan de werkwijze van Lighthouse Re-

ports is het organiseren van tijdelijke 

internationale newsrooms: journalis-

ten, mediapartners, developers, open 

source investigators en andere experts 

worden voor korte of langere tijd bij 

elkaar gebracht om complexe onder-

werpen rond grote thema’s als conflict, 

migratie en corruptie een vliegende 

start te geven.
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BOUWEN AAN EUROPA

DIGITALE PUBLIEKE RUIMTE

Friends of the Earth Europe 

The Europe we want

Friends of the Earth Europe nam het 

voortouw in een brede alliantie van 

maatschappelijke organisaties voor het 

creëren van de campagne ‘The Europe 

we Want’. In plaats van de vraag ‘Wil-

len we meer of minder bemoeienis van 

Europa?’, richtte deze campagne zich 

op de vraag ‘Wat voor Europa willen 

we?’. Hierbij stonden begrippen als so-

lidariteit en samenwerking centraal als 

belangrijke voorwaarden om tot een 

duurzame en rechtvaardige samen-

leving te komen. Door veel negatieve 

publiciteit over Europa vanwege 

allerlei crises en groeiende aan-

dacht voor Eurosceptici is de afstand 

tussen de EU-instituties en de burger 

gegroeid. Met deze positievere insteek 

willen Friends of the Earth Europe en 

partners – in Brussel en op nationaal 

niveau - de burger weer meer bij 

Europa’s toekomst betrekken. Dat 

draagt bij aan de ontwikkeling van een 

bestendige, integere en responsieve 

Europese gemeenschap. 

Corporate Europe Observatory 
(CEO) 

Transparantie van EU instituties

CEO zet zich in voor transparantie, 

verantwoording en integriteit, en tegen 

corruptie in EU instituties. Het is vaak 

heel onduidelijk hoe de verschillende 

lidstaten bijdragen aan besluitvor-

ming in de EU en daar wordt weinig 

onderzoek naar gedaan. De Raad van 

Ministers waarin alle lidstaten zijn 

afgevaardigd heeft een belangrijke 

positie binnen de EU. CEO richt zich 

daarom specifiek op het functioneren 

van de Raad. In 2019 lanceerde CEO 

het rapport ‘Captured States’, waarin 

een overzicht wordt gegeven van 

hoe lidstaten beïnvloed worden door 

lobby vanuit het bedrijfsleven, zowel 

in de Raad van Ministers als in andere 

EU instituties. Het rapport leidde tot 

kritiek op de Raad en Kamervragen 

in verschillende lidstaten, waaronder 

Nederland.

Gezamenlijke oproep voor 
aanvragen met SIDN-fonds

Regie voor de online nieuwsgebruiker

Wie probeert jou via Facebook politie-

ke advertenties te slijten? Hoe kun je 

als activist online aanvallen van trollen 

tegengaan? En wie bepaalt eigenlijk 

hoe jouw Instagram-feed eruitziet? 

Samen met SIDN-fonds deed Ades-

sium een oproep aan organisaties en 

initiatieven om aanvragen voor project-

steun in te dienen. We waren op zoek 

naar projecten die de informatiepositie 

van individuen in de digitale democra-

tische samenleving versterken. Na een 

intensief en zorgvuldig selectieproces, 

met input van diverse externe experts, 

werden uiteindelijk negen projecten 

geselecteerd voor ondersteuning. In 

2020 zullen deze projecten worden 

uitgevoerd. 

mySociety

Tech for good

mySociety is gespecialiseerd in het 

bouwen van technische hulpmiddelen 

ter ondersteuning van social change 

makers. Onze bijdrage richt zich op 

het ontwikkelen en verbeteren van 

Alaveteli Pro - de open source soft-

ware achter websites die verslagge-

vers, maatschappelijke organisaties 

en burgers helpt bij het indienen van 

verzoeken om informatie openbaar 

toegankelijk te maken, zoals via de 

Nederlandse WOB (Wet Openbaar-

heid van Bestuur). Hoewel het indienen 

van deze verzoeken van vitaal belang 

is voor de openbare beschikbaarheid 

van informatie en voor de productie 

van verhalen in het algemeen belang, 

duurt het proces meestal vrij lang en is 

het administratief behoorlijk ingewik-

keld. Met Alaveteli kunnen mensen 

eenvoudig WOB-aanvragen indie-

nen, beheren en volgen. Bovendien 

stelt het journalisten in staat om hun 

verzoeken privé te houden - belangrijk 

voor journalisten die een potentië-

le primeur willen beschermen. Als 

onderdeel van het project is onlangs 

een nieuwe  

Alaveteli-website in Nederland gelan-

ceerd: www.wob-knop.nl.

PUBLIEK BELANG
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Transparency  
International EU

Adessium 
Foundation

Carl Dolan — Algemeen Directeur (tot 20 maart 2020)

Michiel van Hulten — Algemeen Directeur (vanaf 20 maart 2020)

Rogier van der Weerd — Algemeen Directeur

Tamara van Strijp — Programmamanager Publiek Belang
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van links naar rechts: Carl, Tamara, Michiel, Rogier

In gesprek met TI EU: 
meer transparantie en 
effectiviteit in Europese 
instellingen

We ontmoeten elkaar in het hart van 
Brussel, in een kantoor dat bruist 
van de energie. Zo’n acht jonge men-
sen zijn hard aan het werk om meer 
transparantie en minder corruptie 
bij beleidsvorming in Europa te 
bevorderen. De rest van het vijftien 
medewerkers tellende team is druk 
met lobbymeetings bij de Europese 
instellingen.
 TI EU heeft een kantoor op een 
steenworp afstand van het hoofd-

doel van de organisatie: de Europese 
Commissie, de Raad, het Parlement 
en de andere Europese instellingen.
 We praten met Carl Dolan, tot 
vorig jaar directeur van TI EU, en 
Michiel van Hulten, die het overnam 
van Carl. Het is een paar maanden 
geleden dat Carl aftrad en het perso-
neel verwelkomt hem met omhel-
zingen voordat we ons terug kunnen 
trekken in een rustige kamer voor 
ons gesprek.  

PUBLIEK BELANG
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Transparency 

International 

EU

TI EU zijn we politiek neutraal, noch 
links noch rechts, maar we willen 
de beleidsvorming geloofwaardig 
en effectief en in het belang van het 
publiek maken. Dat is de motor van 
ons politieke integriteitswerk.’

Communicatie

Een belangrijke uitdaging voor TI 
EU is om kritisch te kunnen zijn op 
de instellingen zonder de politieke 
steun voor het Europese project te 
ondermijnen. ‘Om de instellingen 
te saneren en ervoor te zorgen dat 
ze goed werken, moet je ze vaak 
bekritiseren. Men kan dat echter 
interpreteren als een aanval op het 
Europese project. Hier moet je heel 
voorzichtig navigeren’, zegt Michiel.
 Carl bevestigt: ‘Communicatie 
is een uitdaging. Eén van de meest 
effectieve tools in de toolbox is de 
mogelijkheid om met kritiek naar 
buiten te treden, maar je moet heel 
voorzichtig zijn in hoe je dit inzet. 
Het is een veel voorkomend dilem-
ma voor anti-corruptiewerk: elke 
keer dat een schandaal, of zelfs een 
fout, publiek wordt, schaadt dat het 
geloof in democratie.’

Resultaten

Terugblikkend zijn er enkele goede 
resultaten te benoemen. Volgens Mi-
chiel heeft de Commissie de manier 
waarop ze werkt echt veranderd, 
hoewel het nog verre van perfect is. 
‘Er is meer introspectie over betere 
regelgeving en men is kritischer over 
wat voor soort wetten er worden 
aangenomen, hoe ze aangenomen 
worden en welke impact ze hebben. 
Die kritische zelfreflectie was zo’n 
twintig jaar geleden vrijwel helemaal 
afwezig.’
 En het werk van TI EU heeft ook 
tot andere resultaten geleid: er is 
nieuwe wetgeving geïntroduceerd 

Persoonlijke motivatie

Carl is van Ierse origine, iets dat hem 
enorm heeft beïnvloed in de keuze 
voor het werk dat hij nu doet. Vooral 
de manier waarop opeenvolgende 
financiële crises (zoals de eurocrisis) 
de Republiek troffen, motiveer-
de hem om zijn blik op politieke 
besluitvorming en beleid te richten. 
‘Mensen werden hard getroffen door 
bezuinigingen. Voor hen was de 
financiële crisis geen abstract iets, 
maar de dagelijkse realiteit’.
 ‘Deze financiële crises impliceer-
den een onrecht waarvan ik, toen ik 
studeerde, nooit had gedacht dat ik 
dat zou meemaken. Europeanen uit 
de middenklasse werden plotseling 
geconfronteerd met een toekomst 
waarin men waarschijnlijk niet de 
levensstijl, het inkomen en de ze-
kerheid zou krijgen die hun ouders 
hadden. Voor veel mensen, waaron-
der ikzelf, was het de eerste keer dat 
we vragen stelden bij de Europese 
instellingen en hun werkwijze. Als 
je met burgers praat, is hun vraag 
vooral wie beslist wat en wat gebeurt 
er als de verkeerde beslissingen 
worden genomen. Dat is een heel 
concrete vraag en wij proberen ant-
woorden op deze vragen inzichtelijk 
te maken. Dat is het deel van ons 
werk dat gericht is op verantwoor-
ding.’
 Michiel gelooft sterk in Europa 
als een politiek project. En om dat 
project te laten slagen, zijn geloof-
waardige instellingen nodig die 
legitimiteit hebben in de ogen van 
het publiek. ‘De instellingen hebben 
alleen legitimiteit als ze de hoogste 
normen van integriteit en verant-
woording hanteren. Ik heb de strijd 
voor politieke integriteit binnen 
de instellingen altijd gezien als een 
manier om ze sterker, geloofwaar-
diger en uiteindelijk effectiever te 
maken voor de Europese burgers. Als 

die de olie- en gasindustrie verplicht 
om hun betalingen aan regeringen 
over de hele wereld te publiceren en 
de EU heeft een richtlijn aangeno-
men die klokkenluiders beschermt 
tegen wraak en vergelding. Er is ook 
wetgeving ingevoerd om het witwas-
sen van geld te bestrijden en opener 
en transparanter te zijn over lobby. 
Meer in het algemeen staan kwesties 
van politieke integriteit bovenaan de 
agenda. Twintig jaar geleden speelde 
dit niet echt een rol, maar nu wordt 
dat als een belangrijk probleem 
beschouwd. 
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De missie van TI EU is het 

voorkomen van corruptie 

en het bevorderen van 

integriteit, transparantie 

en verantwoording binnen 

EU-instituties en hun 

besluitvormingsprocessen. 

TI EU maakt deel uit 

van de wereldwijde 

anti-corruptiebeweging 

Transparency International. 

De beweging telt meer dan 

100 afdelingen. TI EU leidt 

de EU-lobby van de beweging, 

in nauwe samenwerking met 

nationale afdelingen. TI EU 

en Adessium, als een van hun 

kernfinanciers, hebben een 

langdurige donorrelatie.

Carl Dolan werkte sinds 2011 

bij TI EU en trad in 2013 aan 

als directeur. Eind vorig 

jaar verliet Carl TI EU en 

werd adjunct-directeur en 

hoofd lobby Open Society 

European Policy Institute. 

Michiel van Hulten volgde 

Carl in 2019 op als 

directeur. Voordien was 

hij directeur van VoteWatch 

Europe, de organisatie 

die toezicht houdt op de 

besluitvormingsprocessen van 

de EU-instellingen. Hij was 

ook lid van het Europees 

Parlement en ambtenaar bij de 

EU-ministerraad.

PUBLIEK BELANG
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Lobby

Carl en Michiel maken duidelijk dat 
lobbyen een gezond onderdeel is van 
het democratische proces, waarbij 
burgers en organisaties proberen 
hun stem te laten horen in het 
traject van besluitvorming. Maar het 
is ook een professie en een praktijk. 
Dit is de kant van de lobbysector die 
het een slechte naam heeft gegeven, 
door het toestaan van onethische 
praktijken. Brussel heeft de laatste 
jaren een inhaalslag gemaakt door 
normen en regels op te stellen die 
van lobby een ander en meer verant-
woordelijk beroep hebben gemaakt.

Donorrelaties

Het gesprek gaat over het werken 
met financiers. ‘Voor ons’, zegt Carl, 
‘ligt de ondersteuning van Adessium 
aan de basis van wat TI EU heeft be-
reikt. Het is van groot belang dat de 
ondersteuning door Adessium insti-
tutioneel is. Zo zijn we beter in staat 
om te plannen en zijn we flexibeler 

om in te spelen op veranderende 
kansen. Voor verandering op de lan-
ge termijn is dit soort financiering 
cruciaal. Dit vereist uiteraard een 
belangrijke basis van vertrouwen, 
en bij Adessium is het vertrouwen 
er altijd.’ Adessium’s constructieve 
en neutrale betrokkenheid is nuttig. 
Een voorbeeld hiervan is het advies 
van Adessium om de communicatie 
van TI EU te versterken, waarvoor 
Adessium additionele ondersteu-
ning bood. Bovendien heeft Adessi-
um een breder perspectief op andere 
begunstigden. Dat kan zelfs wel 
wat meer ontwikkeld worden, zegt 
Carl: ‘Omdat je deze brede ervaring 
hebt met diverse organisaties in je 
blikveld die aan dezelfde kwesties 
werken, kun je een rol spelen in het 
samenbrengen van organisaties en 
coöperatie bevorderen.’ 

Vooruitkijkend

Ondanks de vooruitgang die is 
geboekt, is er nog veel werk te doen 
voor TI EU: ‘We moeten de groeien-

de invloed van geld in de politiek 
aanpakken’, zegt Michiel. ‘Omdat dit 
een relatief nieuwe kwestie is, zijn 
er nog geen mechanismen om deze 
invloed te stoppen of te reguleren. 
Als TI EU en TI wereldwijd moeten 
we grip gaan krijgen op dit proces 
en kijken in hoeverre het mogelijk 
is om deze ontwikkelingen te regule-
ren.’
 Carl heeft vertrouwen in de 
toekomst. ‘Michiel heeft precies 
de ervaring die de organisatie nu 
nodig heeft om TI EU naar een hoger 
niveau te tillen.’ Michiel voegt eraan 
toe dat één van de grote bijdragen 
van Carl het ervaren en zelfver-
zekerde team is waarop TI EU nu 
kan voortbouwen om te werken 
aan de komende uitdagingen. Met 
deze positieve kijk op de toekomst 
sluiten we dit boeiende gesprek af 
en wandelen we naar buiten, tussen 
de gebouwen en kantoren van de 
Europese instellingen die zo nauw 
worden gevolgd door TI EU.

PUBLIEK BELANG
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MENS &
NATUUR

Adessium 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 
plasticvervuiling en uitputting 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, 

en zien de transitie naar een circulaire economie 
als een belangrijke weg daarnaartoe. 

29JAARBERICHT 2019
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DOELSTELLINGEN

Versnellen van 
de transitie naar 
circulariteit

Terugdringen van 
afvalemissies 

European Environmental 

Bureau

The Ex’Tax Project

Herenboeren

Stichting de Nationale 

DenkTank

Circle Economy

Ecopreneur.eu

Recycling Netwerk

Repair Cafe

Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland

Natuur & Milieu

Zero Waste Europe
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1. Circle Economy lanceert 

haar 2e Circularity Gap 

Report tijdens het World 

Economic Forum in Davos, 

met de conclusie dat de 

wereldeconomie minder 

circulair is geworden 

i.p.v. meer.

2. Natuur & Milieu en 

Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland bieden hun 

alternatieve luchtvaartnota 

aan aan minister Cora 

van Nieuwenhuizen van 

Infrastructuur en 

Waterstaat. Nederland moet 

klimaat en leefomgeving 

vooropstellen en reizen 

moeten in 2050 zero-emissie 

zijn.

3. De nieuwe EU Commissie 

Von der Leyen publiceert 

de ambitieuze Green Deal 

waarmee de Europese Unie 

in 2050 klimaatneutraal, 

circulair en 

vervuilingsvrij moet zijn.

Circulaire  
economie
Ons huidige economische systeem heeft op mondiaal niveau 

voor een enorme welvaartstijging gezorgd. Tegelijkertijd 

overstijgt de huidige manier van produceren en consumeren de 

draagkracht van de aarde. Plasticvervuiling, biodiversiteitsverlies en 

klimaatverandering zijn het resultaat van het huidige ‘take-make-

waste’ productiesysteem.

 Er is een transitie nodig naar een meer circulaire economie die 

iedereen in zijn behoeften voorziet zonder de aarde onherstelbaar 

uit te putten. Dat is een economie met gesloten, circulaire 

stromen waardoor grondstoffen zo lang mogelijk worden benut in 

productiesystemen. Emissies en afval nemen daardoor af. 

 We willen bijdragen aan het versnellen van de circulaire transitie 

waarbij het voorkomen van afval en het hergebruik van materialen 

centraal staat. We ondersteunen initiatieven die werken aan de 

benodigde beleidsmatige randvoorwaarden die preventie en 

hergebruik bevorderen en we financieren projecten die hergebruik 

als nieuwe maatschappelijke norm positioneren, weg van onze 

huidige wegwerpcultuur. 

MENS & NATUUR

DIT GEBEURDE IN 2019THEMA 1
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Beschermen van  
waardevolle natuur
Een groot oppervlak van Europa is aangemerkt als waardevol 

natuurgebied. Natuur en landschap leveren vaak ongemerkt 

goederen en diensten aan de maatschappij. Voorbeelden 

hiervan zijn niet alleen de productie van voedsel en hout, maar 

ook schoon drinkwater door natuurlijke zuivering van de bodem, 

bestuiving van voedselgewassen door insecten en ruimte 

voor groene recreatie. Toch laat de afgelopen eeuw een forse 

achteruitgang zien in de ecosysteemdiensten die de natuur 

levert, waaronder de biodiversiteit. 

 We werken aan het kantelen van de neerwaartse trend 

van biodiversiteitsverlies in Nederland en Europa. We dragen 

waar mogelijk bij aan herstel van natuurgebieden. Daarbij 

geven wij bijzondere aandacht aan de Middellandse Zee, die 

bijna volledig wordt omsloten door drie continenten en één 

van de dichtstbevolkte gebieden op aarde is. De regio heeft 

natuur die rijk is aan biodiversiteit onder water en die tevens 

de meest overbeviste zee wereldwijd is. We richten ons op het 

beschermen van mariene gebieden en het bevorderen van 

duurzaam visserijbeheer. Dit levert de bevolking en de lokale 

economie op de lange termijn voordeel op.

THEMA 2

Internews / Earth 

Journalism Netork

The PEW Charitable Trusts / 

Ocean Conservation

Environmental Investigation 

Agency (EIA)

African Parks

High Seas Alliance (HSA)

International Fund for 

Animal Welfare (IFAW)

Arista Bee Research

Rewilding Europe

Wildlife Justice 

Commission
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1. Een aantal organisaties 

is zeer bezorgd over de 

jarenlange overbevissing 

in de Middellandse Zee en 

zoeken naar een gezamenlijke 

aanpak. Adessium faciliteert 

een tweedaagse bijeenkomst 

waar 15 maatschappelijke 

organisaties met elkaar 

spreken over mogelijke 

interventies om deze crisis 

te keren. In 2020 zal dit 

initiatief ‘MedSeaAlliance’ 

verder worden ontwikkeld.

2. BLUE Marine Foundation 

organiseert op het 

Italiaanse eiland Salina 

een internationaal evenement 

voor vissers uit vijf 

kleinschalige Europese 

visserijen. Ze bespreken 

duurzame modellen die de 

visbestanden stimuleren 

en de bestaansmiddelen 

verbeteren. 

3. Environmental Justice 

Foundation brengt een 

rapport en film uit over de 

omvang en impact van het 

illegaal op zee overladen 

van vissen van industriële 

trawlers naar lokale kano’s. 

Dit heeft destructieve 

impact op de kleinschalige 

visserij in Ghana. 

4. Uit onderzoek van Good 

Fish Foundation blijkt 

dat nog steeds bij 89% van 

de sterrestaurants één 

of meer ‘rode’ vissoorten 

op het menu staan. 

Michelinster restaurants in 

Nederland hebben nog geen 

voorbeeldfunctie op het 

gebied van duurzame vis.

DIT GEBEURDE IN 2019

MENS & NATUUR

Beschermen en 
herstellen van oceanen 
en de Middellandse Zee

Stoppen van 
biodiversiteitsverlies 
op land

DOELSTELLINGEN

Blue Marine Foundation

Environmental Justice 

Foundation (EJF)

Good Fish Foundation

Marine Stewardship 

Council (MSC)

Wereld Natuur Fonds (WNF)

African Parks

ClientEarth

Funding FISH

Marilles Foundation

Oceana

GEN-GOB Eivissa

Stichting Fondsenwerving 

Reeuwijkse Plassen
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DOELSTELLINGEN

Verminderen van 
productie en gebruik 
van wegwerpplastic

Sluiten van de 
plastic kringloop en 
terugdringen van 
afval

Ocean Conservancy

Plastic Solutions Fund

Plastic Soup Foundation

Surfrider Foundation

The Ocean Cleanup

Stichting De Noordzee

IVN natuureducatie

Fauna & Flora 

International

Duik de Noordzee Schoon
Seas at Risk
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1. Marilles Foundation 

brengt alle mariene 

onderzoeksinstellingen en 

belangrijke spelers van 

de Balearen bij elkaar om 

samen te werken aan een 

rapport over de staat van de 

Balearische Zee, de problemen 

die het gebied ondervindt en 

hoe daarop wordt gereageerd. 

2. “The Outlaw Ocean” wordt 

gepubliceerd, een boek naar 

aanleiding van de journalist 

Ian Urbina, die grote delen 

van de wereld bereisde om de 

wetteloosheid en misdaden op 

zee vast te leggen. 

3. Wildlife Justice 

Commission verstrekt 

informatie waardoor de 

Vietnamese milieupolitie 

arrestaties verricht en 207 

kilo ivoor in beslag neemt. 

Het ivoor komt van ongeveer 

20 olifanten en heeft een 

straatwaarde van $90.000.

4. De Rethink Plastic 

Alliance lanceert de leidraad 

‘Moving Away From Single 

Use’ waarmee landen op 

ambitieuze wijze de Single 

Use Plastics Directive kunnen 

implementeren.

5. Met de inzet van Zero 

Waste Europe, EIA, BFFP 

wordt de Basel Conventie 

aangepast (Regulering 

internationaal verkeer van 

gevaarlijk afval). Transport 

van laagwaardig plastic 

afval wordt hierdoor aan 

banden gelegd, op weg naar 

verplichting voor landen 

om plastic afval zelf te 

verwerken en niet naar 

ontwikkelingslanden te 

verschepen. 

DIT GEBEURDE IN 2019THEMA 3
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Tegengaan van  
plasticvervuiling 
De enorme omvang van plasticvervuiling kan weinigen nog zijn 

ontgaan. De plastic afvalberg groeit en plastic wordt tot in de verste 

uithoeken van onze planeet gevonden. De inschatting is dat de 

productie van plastic bij gelijkblijvend beleid exponentieel zal toenemen. 

Daarom zijn steeds meer experts het erover eens dat we ons geen weg 

uit de plasticvervuilingscrisis kunnen recyclen. 

Een fundamentele herbezinning van onze omgang met plastic is nodig. 

Daarbij is het overkoepelende doel het stoppen van de plasticvervuiling 

in ons milieu. Dit draagt bij aan een beter milieu en vermindering van de 

negatieve effecten van plasticvervuiling op onze gezondheid. 

 We financieren sinds 2011 organisaties en projecten die het 

probleem van plasticvervuiling op de maatschappelijke agenda zetten. 

Vanwege de grote omvang van het probleem is opschaling essentieel. 

We zoeken daarom naar samenwerking met andere fondsen, zoals 

bijvoorbeeld onze ondersteuning van de mondiale Break Free from 

Plastic beweging. Deze snel groeiende beweging van bijna 1500 ngo’s 

streeft ernaar om het mondiale gebruik van wegwerpplastic na 2025 

snel te laten afnemen. De Europese Unie heeft belangrijke eerste 

stappen gezet met de adoptie van de Single-Use Plastic Directive, 

maar meer is nodig om de maatschappelijke afhankelijkheid van 

wegwerpplastic te doorbreken. 
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6 Partners
uitgelicht

CIRCULAIRE

ECONOMIE

Stichting Herenboeren

Lokale en duurzamere voedselpro-

ductie in Nederland 

Stichting Herenboeren Nederland 

helpt bij de ontwikkeling van na-

tuurgedreven, coöperatieve Heren-

boerderijen. De huidige manier van 

voedselproductie gaat vaak ten koste 

van biodiversiteit, dierenwelzijn en de 

overlevingskansen van het boerenfa-

miliebedrijf. Herenboeren biedt een 

alternatief. Een Herenboerderij wordt 

gezamenlijk gepacht door zo’n 200 

huishoudens in de buurt. Hun boer 

in loondienst produceert op duurza-

me wijze de groenten, fruit, vlees en 

eieren voor deze huishoudens. De 

droom van Herenboeren is dat iedere 

Nederlander lid is van zo’n coöperatie 

en daardoor regie heeft over eigen 

duurzame, lokale en circulaire voed-

selproductie. In Boxtel en Apeldoorn 

zijn Herenboerderijen al operationeel. 

In de komende jaren volgen er meer.

European Environmental Bureau 
(EEB)

Integreren van milieu- en economisch 

beleid

De EU-lidstaten spraken af dat in 2050 

de transitie naar een klimaatneutrale 

economie afgerond moet zijn. Tegelij-

kertijd wil de EU één van de leidende 

mondiale handelsblokken blijven om 

in de behoeften van haar inwoners 

te voorzien. Dat is een ingewikkelde 

combinatie. EEB, een koepelorgani-

satie van meer dan 150 natuur- en 

milieuorganisaties met samen meer 

dan 30 miljoen leden, ziet de circulaire 

economie als belangrijke kans om de 

klimaat- en competitiviteitsdoelen van 

de EU te verenigen. Circulair beleid is 

nog geen centraal onderdeel bij het in-

vullen van het klimaat- en economisch 

beleid. De EEB probeert dit te veran-

deren door circulariteit te integreren in 

het economisch kader voor de Europe-

se industrie en de Green Deal. Dit 

kader helpt belangrijke economische 

sectoren (staal, chemie, constructie) 

toekomstbestendig te zijn en een deel 

van de oplossing te worden.  
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BESCHERMEN VAN WAARDEVOLLE NATUUR

TEGENGAAN VAN PLASTICVERVUILING 

WWF-MMI (Mediterranean Marine 
Initiative) 

Werken aan een duurzame ‘Blue 

Economy’

Het Verdrag van Barcelona is het ver-

drag inzake de bescherming van het 

mariene milieu en de kuststreek van 

de Middellandse Zee. De 22 aangeslo-

ten partijen hebben als doel o.a. het 

tegengaan van vervuiling van de zee, 

het zorgen voor een duurzaam beheer 

van natuurlijke rijkdommen van zee en 

kust en de bescherming van natuurlijk 

en cultureel erfgoed. WWF speelde 

een actieve rol in de voorbereiding en 

de onderhandelingen rond dit verdrag. 

Dat heeft bijgedragen aan belangrijke 

uitkomsten zoals de introductie van 

het concept van Sustainable Blue Eco-

nomy dat de verduurzaming van alle 

economische activiteiten in relatie toe 

oceanen, zeeën en kusten nastreeft. 

Een andere belangrijke uitkomst is het 

aannemen van een roadmap om de 

luchtvervuiling door de scheepvaart 

te verminderen. De partijen kwamen 

ook overeen dat, voor de eerste keer, 

specifieke indicatoren zullen worden 

ontwikkeld voor de beoordeling van 

de impact van zee- en kusttoerisme in 

de Middellandse Zee.

ClientEarth 

Transparantie van EU besluitvormings-

processen rond visquota

Elk jaar beslissen de Europese minis-

ters van Visserij over de visquota voor 

het volgende jaar. Deze onderhande-

lingen zijn gesloten voor het publiek 

en de Raad weigert het publiek te 

informeren. Dit maakt het voor burgers 

en ngo’s onmogelijk om betrokken 

te zijn bij het besluitvormingsproces 

en hun democratische invloed uit 

te oefenen door bijvoorbeeld lobby. 

Bovendien kunnen de lidstaten niet 

ter verantwoording worden geroepen 

omdat de verschillende besproken op-

ties en standpunten niet openbaar zijn. 

In dit verband diende ClientEarth, een 

organisatie voor milieuwetgeving, een 

klacht in bij de Europese Ombudsman. 

De Ombudsman antwoordde met een 

formele aanbeveling aan de Raad om 

tijdens het besluitvormingsproces 

‘proactief alle relevante documentatie 

te publiceren’. Dit om ‘een grotere 

transparantie van milieu-informatie 

te bevorderen.’ Dit is een belangrijke 

stap met betrekking tot transparantie 

van besluitvormingsprocessen in EU 

instituties.

The Ocean Cleanup 

Afvangen van plastic op rivieren

Eind oktober onthulde The Ocean Cle-

anup ‘The Interceptor’, een uitvinding 

waaraan zij vier jaar lang in het geheim 

heeft gewerkt. Het overgrote deel 

van het plastic afval in oceanen wordt 

aangevoerd via rivieren. De Interceptor 

vangt het plastic afval af uit deze rivie-

ren, waardoor wordt voorkomen dat 

het de oceanen bereikt. Met een ca-

paciteit van 50.000 kilogram per dag, 

kan The Interceptor een belangrijke rol 

spelen in een betere verwerking van 

het plastic afval. The Ocean Cleanup 

streeft ernaar om in 2025 de 1000 

meest vervuilde rivieren te hebben 

aangepakt. Dit is belangrijk in aanvul-

ling op meer structurele, preventieve 

maatregelen die een einde moeten 

maken aan plasticvervuiling. 

Plastic Soup Foundation (PSF) 

Het effect van plastic op de menselijke 

gezondheid

PSF organiseerde in oktober de eerste 

Plastic Health Summit, samen met 

ZonMw (Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek). Weten-

schappers presenteerden de eerste 

resultaten van onderzoek naar de 

effecten van micro- en nanoplastics 

op de menselijke gezondheid. Hoewel 

deze nog voorlopig van aard zijn, 

lieten ze verschillende effecten zien: 

microplastics lijken door te dringen tot 

de placenta van de ongeboren vrucht, 

de groei van luchtwegen wordt belem-

merd door geïnhaleerde nylonvezels 

en menselijke afweercellen sterven 

nadat ze hele kleine plastic deeltjes 

proberen op te ruimen. Een samen-

werkingsverband van onderzoeksin-

stituten, universiteiten en maatschap-

pelijke organisaties zet onder de 

noemer Plastic Health Coalition in op 

vervolgonderzoek en pleitbezorging. 

MENS & NATUUR
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Oceana

Adessium 
Foundation

Pascale Moehrle — Executive Director & Vice President

Andy Sharpless — Chief Executive Officer

Rogier van Vliet — Bestuursvoorzitter

Karlijn Steinbusch — Programmamanager Mens & Natuur
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van links naar rechts: Karlijn, Rogier, Pascale 

In gesprek met Oceana: 
grote kansen voor herstel 
van mariene gebieden

De neiging tot pessimisme is groot 
wanneer je nadenkt over de proble-
men van ons milieu, en meer specifiek 
onze oceanen. Plastic dringt het ma-
riene leefgebied binnen en bedreigt 
de oceanische fauna; vervuiling maakt 
delen van de wereldzeeën tot leven-
loze woestijnen; en overbevissing en 
destructieve visserij putten de oceaan 
uit en vernietigen deze.
 Maar praat met Oceana en CEO 
Andy Sharpless, en je verandert van 

gedachten. Andy belt vanuit Washing-
ton om met Pascale Moehrle en ons te 
praten op het kantoor van Adessi-
um. “Oceaanbescherming is veel 
praktischer en problemen kunnen we 
gemakkelijker oplossen dan mensen 
denken. Het gaat om problemen op 
wereldschaal, maar deze zijn relatief 
eenvoudig op te delen in kleinere 
stukken, waarop we echte vooruitgang 
kunnen boeken. Dat is een enorme 
kans”, zegt hij.  
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Oceana

Motivatie

Andy is nu zeventien jaar werkzaam 
bij Oceana, maar toen hij begon, 
wist hij niets over zeeleven en 
mariene diversiteit. “Ik maakte me 
zorgen, net als iedereen. Ik hield 
van de zee en ging graag naar het 
strand, ik had mooie herinneringen 
aan de oceaan. Natuurlijk was ik 
bezorgd over wat ik in de kranten 
las, maar ik was niet overdreven 
betrokken.”
 Wat hem echt aantrok in de ocea-
nen, was het besef dat de voordelen 
van oceaanbehoud veel groter zijn 
dan mensen tot nu toe beseffen. 
Herstel de rijkdom van de oceanen 
en je helpt mensen te voeden, bio-
diversiteit te beschermen, je gaat 
wereldwijde vervuiling tegen en je 
verbetert de menselijke gezond-
heid. “En je doet al deze dingen 
tegelijk. Dat is nog eens een kans!”
 Onze andere gesprekspartner, 
Pascale Moehrle, is na dertig jaar 
ervaring in natuurbehoud bij WWF 
nieuw in oceaanbeheer. Net als 
Andy begon ook zij niet met oceaan-
werk. “Destijds maakte het me niet 
uit of het ging over land, zoet water 
of oceanen, het ging er mij om dat 
we probeerden iets te doen voor 
het welzijn van de planeet en de 
mensheid. Dat was mijn drijfveer.”
 De gerichte focus van Oceana 
vindt Pascale erg prettig. “Om uit 
die enorme complexiteit te stappen 
en te focussen op slechts één thema, 
dat was erg verfrissend voor mij.” 
Ze waardeert ook het verant-
woordelijkheidsbesef van Oceana. 
“Verantwoordelijkheid nemen we 
zowel intern als extern. We pushen 
onszelf voortdurend om ervoor te 
zorgen dat we dáár zijn waar we 
moeten zijn met onze campagnes. 
Onze praktische benadering van 
een wereldwijd probleem vind ik 
erg motiverend.”

High Risk High Reward

Eén van de effectiefste projecten, 
vooral in de samenwerking met 
Adessium, is de opzet van de Global 
Fishing Watch. Dit is een wereldwijd 
volgsysteem voor vissersschepen, 
mogelijk gemaakt door de beschik-
baarheid van gegevens van het Auto-
matic Identification System (AIS) dat 
wereldwijd door meer dan honderd-
duizend vaartuigen wordt gebruikt. 
De gegevens worden geanalyseerd 
om te zien of bepaald gedrag consis-
tent is met visserijactiviteiten, en om 
overheidsinstanties verantwoordelijk 
te houden voor hun visserijbeheer. 
Burgers overal ter wereld hebben 
toegang tot de informatie die ze 

kunnen gebruiken om hun regerin-
gen te bewegen tot verbetering van 
visserijbeheer en het handhaven van 
visserijwetten. Dit project is het re-
sultaat van een mooi samengaan van 
technologie en beleid, wat leidt tot 
een veel grotere transparantie over 
de activiteiten van de wereldwijde 
visindustrie. “Als de geschiedenis van 
de oceanen ooit wordt verteld, waar-
schijnlijk al binnen vijf of tien jaar, 
zullen mensen het absoluut vreemd 
vinden dat er ooit een wereld was 
waar grote commerciële schepen in 
het geheim visten en niet in realtime 
aansprakelijk gehouden werden, en 
dat ze niet transparant waren in hun 
activiteiten en op welke soorten ze 
visten.”   
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rechts: Andy

Andy Sharpless leidt Oceana 

Global sinds 2003 als Chief 

Executive Officer. Hij neemt 

deel aan ons gesprek door 

met ons te bellen vanuit 

Washington. Pascale Moehrle 

is algemeen directeur en 

vice-president van Oceana 

Europe. Ze begon bij Oceana 

in 2019, na meer dan 30 jaar 

bij WWF te hebben gewerkt.

Oceana werkt op wereldschaal 

aan bescherming en herstel 

van de oceanen. Opgericht 

in 2001, is het de 

grootste internationale 

belangenorganisatie die 

zich uitsluitend richt op 

het behoud van oceanen. 

Kantoren over de hele wereld 

werken samen om strategische 

en gerichte campagnes te 

voeren voor herstel van 

biodiversiteit en soorten in 

de oceanen.
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Oceana

 Voor Oceana is dit de beste 
illustratie van de mogelijkheden om 
sociale verandering te bewerkstelli-
gen: de momenten waarop techno-
logische vooruitgang samenvalt met 
de politieke bereidheid om sociale 
of milieuproblemen aan te pakken. 
Andy legt uit: “Het idee dat visserij 
transparanter moet worden gemaakt 
was een sterk concept, maar daar 
waren beleidsmaatregelen voor 
nodig. Om beleidsmakers te laten 
bewegen was er bewijs nodig van 
hoe transparantie tot stand zou kun-
nen komen. Dankzij het gebruik van 
transponders, satelliettechnologie 
en rekenkracht konden we dat be-
wijs leveren.” Deze interactie tussen 
beleid en technologie is van grote 
invloed op verandering. “We hebben 
al 80.000 schepen gevolgd. We zien 
dat landen actie ondernemen en dat 
daarop beleid volgt.”
 Een ander werkterrein dat 
Adessium heeft gefinancierd, was de 
beïnvloeding van het standpunt van 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
over schadelijke visserijsubsidies. 
Toen de wereldwijde visserijonder-
handelingen bij de WTO mislukten, 
werd deze campagne als mislukt 
beschouwd. Dat bleek een onjuiste 
inschatting. De campagne had wel 
degelijk, zij het indirect, resultaat: 
er zijn inmiddels twee overeenkom-
sten van kracht. De twaalf landen 
die onder deze overeenkomsten 
vallen zijn nu onderworpen aan 
limieten voor hun subsidies voor de 
visserijsector. Zij vissen op ongeveer 
35 procent van de wereldwijde vis-
vangst. Deze verdragen zijn mogelijk 
gemaakt dankzij het voorwerk van 
de WTO campagne. Andy zegt het 
als volgt: “We hebben een overwin-
ning behaald op het verminderen 
van schadelijke subsidies dankzij 
de campagne die we met de WTO 
hebben gevoerd.” Dit is een goed 
voorbeeld van de High Risk, High 

Reward-programma’s die Oceana 
uitvoert: uiteindelijk leidde dit tot 
een high reward.

Plastic vervuiling

Een grote uitdaging betreft de 
vervuiling van oceanen door 
plastic. Er zijn vele groepen die 
werken aan het oplossen van dit 
probleem, hoe denkt Oceana een 
fundamenteel verschil te kunnen 
maken? Andy: “Kunststof is na 
de fossiele brandstofindustrie de 
meest destructieve industrie waar 
we ons ooit op hebben gericht. Dit 
is een gevecht tegen een industrie 

die ervoor kiest om plastic te 
gebruiken op een manier zoals dat 
oorspronkelijk niet bedoeld was. 
Materiaal dat eeuwig meegaat wordt 
gebruikt om verpakkingen voor 
eenmalig gebruik te maken, in plaats 
van papier, glas, karton of textiel. 
Plastic verpakkingen zijn bedoeld 
om eenmalig te worden gebruikt en 
vervolgens te worden weggegooid. 
Dit is een problematisch concept.”
 Plastic vervuiling heeft de publie-
ke opinie over oceanen in de afgelo-
pen jaren veranderd. Pascale: “Ik zie 
dat mensen meer betrokken raken 
bij de oceaan vanwege het plastic 
probleem. Dit is een echte wake-up 
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call: dit gaat iedereen aan en op 
grote schaal zijn de alarmbellen gaan 
rinkelen. Europeanen komen tijdens 
hun zomervakantie massaal naar de 
Middellandse Zee en willen niet dat 
de stranden bezaaid zijn met plastic 
afval.” Plasticvervuiling heeft gevol-
gen voor het toerisme. Dat betekent 
een economische stimulans voor het 
aanpakken van het probleem, en dit 
leidt vervolgens tot beïnvloeding 
van beleid. Oceana werkt samen met 
Denemarken en Spanje om Europese 
richtlijnen om plastic afval te ver-
minderen om te zetten in nationaal 
beleid.

Donor relaties

De langzaam groeiende band van 
Andy en Pascale met oceanisch 
werk tijdens hun loopbaan is een 

weerspiegeling van Adessium’s eigen 
betrokkenheid. “We waren destijds 
een jonge stichting”, zegt Rogier. 
“We zagen bij Oceana hoe prakti-
sche oplossingen konden werken, 
als organisatie bewezen zij daarmee 
hun expertise over dit onderwerp. 
Voor ons was dit een natuurlijke 
manier om betrokken te raken bij 
het probleem van de oceanen, Oce-
ana’s aanbevelingen waren voor ons 
van groot belang. Oceana werd een 
strategische partner.”
 Andy waardeert de inzet van 
Adessium. “Het was een validatie van 
ons werk toen Adessium interesse 
toonde om met ons samen te wer-
ken. Het betekende dat we onszelf 
niet voor de gek hielden. Adessium 
was scherpzinnig en direct: ze wilde 
snel tot de kern van het probleem 
komen. We konden rustige, vrien-

delijke discussies voeren over heel 
moeilijke onderwerpen. Ik denk dat 
jullie open maar rechttoe rechtaan, 
zakelijke houding waarschijnlijk een 
typisch Nederlandse karaktertrek is.”
 Het was heel inspirerend om met 
Pascale en Andy te praten over het 
belang van oceaanbehoud. Andy be-
eindigt het gesprek om zijn werkdag 
te beginnen, terwijl het voor ons 
bijna tijd is om naar huis te gaan. 
Wij compenseren ons gebrek aan 
een oceaan door nog even een frisse 
neus te halen aan de Noordzeekust, 
waarbij we de harde wind en de 
elementen trotseren.
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SOCIALE
INITIATIEVEN

Adessium zet zich in voor een 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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Vier het Leven

Maatschappelijk  
participeren
Ondanks het economisch herstel neemt het aantal mensen 

dat leeft in langdurige armoede niet of nauwelijks af. Veel 

mensen in probleemsituaties hebben te maken met schulden. 

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. Soms kan 

ook met een kleine gift voorkomen worden dat iemand in 

grote problemen komt.

 Iedereen in Nederland moet gelijkwaardig kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. In de afgelopen jaren zien 

we echter een toename van het aantal Nederlanders dat in 

sociaal isolement leeft of geen vaste verblijfplaats heeft. Dit 

komt onder meer door vergrijzing, bezuinigingen in de zorg en 

migratie. 

 Wij streven naar participatie van iedereen, waarbij wij 

ons met name richten op dak- en thuislozen en ouderen. 

Dit doen we door laagdrempelige inloopvoorzieningen te 

ondersteunen en bij te dragen aan verbetering van opvang, 

begeleiding en doorstroming van kwetsbare mensen.

THEMA 1

Voedselbanken Nederland

Stichting Life Goals 

Nederland

Stem in de Stad

Nationaal 

Ouderenfonds

Stichting Max Maakt 

Mogelijk

Kansfonds
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1. De Voedselbanken 

verruimen hun criteria door 

het maximum besteedbaar 

bedrag te verhogen. 

Mensen die net iets meer 

te besteden hebben maar 

wel in armoede leven 

komen daardoor ook in 

aanmerking voor steun van 

de voedselbank.

2. Mede dankzij 

Schuldhulpmaatje, 

Landelijk Steunpunt 

Thuisadministratie, 

Humanitas en Leger 

des Heils dient de 

staatssecretaris van 

Sociale Zaken een 

conceptwetsvoorstel in 

dat mensen in de schulden 

eerder en beter moet 

helpen. Het initiatief 

voor schuldhulpverlening 

verschuift van de burger 

naar de gemeente. 

3. De Gemeente Rotterdam 

lanceert Reset Rotterdam, 

een actieplan om Rotterdam 

schuldenvrij te maken, 

met onder andere een 

‘perspectieffonds’ om 

schulden onder jongeren 

te voorkomen. Het 

Fonds Bijzondere Noden 

Rotterdam adviseerde in 

de totstandkoming van het 

plan. 

4. The Homeless World Cup 

2019 wordt gespeeld in 

Cardiff. De Nederlandse 

selectie wordt begeleid 

door Life Goals én 

uitgebreid gevolgd door 

Erik Dijkstra en Frank 

Evenblij van radioprogramma 

Bureau Sport. 

DIT GEBEURDE IN 2019DOELSTELLINGEN

SOCIALE INITIATIEVEN

Terugdringen van 
sociaal isolement in 
Nederland

Voorkomen van 
problematische 
schulden

De Regenboog Groep
Stichting De Tijdmachine

Radboud Universiteit

Vereniging Leergeld 

Nederland

SchuldHulpMaatje

Stichting Helden van De 

Wil (fiKks)

Fonds Bijzondere Noden 

Rotterdam (FBNR)

Stichting van Schulden 

naar Kansen

Landelijk Stimuleringsnetwerk 

Thuisadministratie (LSTA)

Stichting Streetcorner 

Work

Dutch Cell Dogs

Gevangenenzorg Nederland

Stek

Doctors for Homeless 

Foundation (DHF)

House Of Hope
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DOELSTELLINGEN

Voorkomen van 
traumatisering bij jonge 
kinderen en vergroten 
van hun weerbaarheid

Professionele 
hulpverlening voor 
kwetsbare kinderen

Stichting Blijf van  

mijn Dier

Sterk Huis

Stichting Fier

Leger des Heils

Villa Pinedo

Stichting Het Vergeten 

Kind

Federatie Opvang (FO)

Stichting Kinderpostzegels 

Nederland
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1. Het Vergeten Kind 

start de campagne “Stop 

de Carrousel” over 

de problematisch vele 

overplaatsingen en 

verhuizingen van kinderen 

in probleemsituaties, zoals 

in de opvang of in jeugd- 

en pleegzorg.

2. Inspanningen van Stek, 

Defence for Children en 

nieuw onderzoek naar 

de psychische impact 

op kinderen leiden tot 

afspraken over een nieuw 

Kinderpardon. Daardoor 

kunnen naar schatting 

tussen de 600 en 700 

in Nederland gewortelde 

kinderen in Nederland 

blijven. 

3. Onderzoek van Fier 

Centrum tegen Kinderhandel 

en Mensenhandel laat 

zien dat kwaadwillende 

mannen zich op online fora 

voordoen als pro-anorexia 

coach om zo een kwetsbare 

groep meisjes met seksuele 

bedoelingen te benaderen

4. De scholenactie van 

Kinderpostzegels heeft 

dakloze kinderen als thema. 

De grote media-aandacht 

leidt tot Kamervragen en 

het ministerie van VWS 

initieert een onderzoek 

naar de stijging van het 

aantal daklozen en dakloze 

kinderen.

Veilig  
opgroeien
Ieder kind in Nederland moet 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. Vaak wordt problematiek van de ouders of verzorgers 

doorgegeven aan de kinderen. 

 We ondersteunen organisaties die werken aan het 

voorkomen van traumatisering op jonge leeftijd bij deze 

kinderen en die hun weerbaarheid vergroten. Voor kinderen 

in de opvang is het essentieel dat zij een veilige plek hebben. 

Het is belangrijk dat zij professionele hulpverlening krijgen, 

waarover zij zich kunnen uitspreken en die op hen als 

zelfstandig cliënt is afgestemd. 

DIT GEBEURDE IN 2019THEMA 3
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Respectvol  
samenleven
Onze diverse samenleving vraagt om openheid en solidariteit 

met elkaar. We zien echter een groeiende kloof tussen 

arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en tussen mensen van 

verschillende afkomst. Een deel van de samenleving voelt zich 

daardoor ontworteld en onvoldoende gerespecteerd. Dit leidt 

soms tot onverdraagzaamheid, geweld tegen hulpverleners of 

wantrouwen in (politieke) instituties. 

 Wij hechten waarde aan met elkaar omgaan op een 

respectvolle en betrokken manier. We willen contact en begrip 

tussen mensen creëren en het gevoel van eensgezindheid en 

saamhorigheid tussen alle bevolkingsgroepen versterken. We 

richten ons daarbij met name op jongeren. Op school en in de 

eerste jaren erna ontwikkelen zij hun identiteit en positioneren 

zij zich in de samenleving. Buiten de schoolomgeving werken 

we met name aan het voorkomen van polarisatie en aan het 

bijeenbrengen van verschillende groepen.

THEMA 2



53

DIT GEBEURDE IN 2019DOELSTELLINGEN

SOCIALE INITIATIEVEN

1. In de jaarlijkse Week 

van Respect van de Respect 

Education Foundation 

werden 200.000 jongeren 

bereikt met lesmateriaal, 

gastlessen en activiteiten 

om zelf bij te dragen aan 

een inclusieve samenleving.

2. Mardjan Seighali, 

directeur van Stichting 

Vluchteling-Studenten UAF 

ontvangt de Comeniusprijs 

2019. De prijs eert 

personen of instellingen 

die zich op bijzondere 

wijze inzetten voor 

het belang van vorming 

en onderwijs voor de 

samenleving.

3. Dokters van de Wereld 

organiseert een gratis 

tandartsbehandeling voor 

1000 mensen in Nederland 

die dit zelf niet kunnen 

betalen, gekoppeld aan 

een grote Mondzorg 

publiekscampagne.

4. Fondsen en 

maatschappelijke 

organisaties gaan 

samenwerken om eenzaamheid 

aan te pakken. Het 

Nationaal Ouderenfonds 

organiseert een 

rondetafelbijeenkomst met 

fondsen en uitvoerders, 

gericht op beter 

afstemmen en opschalen 

van initiatieven tegen 

vereenzaming van ouderen.

Bevorderen van positieve 
omgangsvormen bij 
jongeren, online en offline

Stimuleren van 
betrokken en respectvol 
burgerschap

Critical Mass

Movisie

Nederlands Debat 

Instituut

Dance4 Life

Respect Education 

Foundation (REF)
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6 Partners
uitgelicht

MAATSCHAPPELIJK 

PARTICIPEREN

Schuldhulpmaatje

Hulp om uit de financiële problemen 

te komen

De Vereniging Schuldhulpmaatje 

ondersteunt mensen met financiële 

problemen via lokale ledenstichtin-

gen in 130 gemeenten. Een maatje 

helpt mensen om hun situatie op 

orde te krijgen. Schuldhulpmaatje wil 

mensen met financiële problemen 

in een zo vroeg mogelijk stadium 

bereiken. Dat voorkomt dat schulden 

onnodig oplopen. De maatjes bieden 

begeleiding en ondersteuning, maar zij 

nemen nooit de verantwoordelijkheid 

over. Naast ondersteuning via maatjes 

bereikt de organisatie via preventieve 

online webplatforms tienduizenden 

mensen met beginnende schulden.

Adessium steunt Schuldhulpmaatje in 

de uitbreiding van het aantal locaties, 

het verbeteren van de kwaliteit van 

begeleiding en het vergroten van 

de financiële duurzaamheid van de 

organisatie.

Regenboog

Inloophuizen voor dak- en thuislozen 

in Amsterdam

De Regenboog Groep ondersteunt 

Amsterdammers die in sociale armoe-

de leven. Dat doet zij met vrijwillige 

maatjes en buddy’s, inloophuizen, 

maatschappelijk werk en re-integratie 

programma’s. Adessium ondersteunt 

de inloophuizen. Dagelijks zijn er 

gemiddeld 600 bezoekers in de acht 

inloophuizen. Dak- en thuislozen 

krijgen hier een gezonde maaltijd, een 

warme douche, schone kleding en 

steun van maatschappelijk werkers. 

De bezoekers helpen zelf mee om de 

inloophuizen draaiende te houden, dit 

geeft hen een gevoel van eigenwaar-

de. Adessium ondersteunt daarnaast 

een pilot van de Regenboog om 

dak- en thuislozen te helpen uit hun 

schulden te komen.
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VEILIG OPGROEIEN

RESPECTVOL SAMENLEVEN

Leger des Heils

Speciale kindercoaches in gezinnen 

met complexe problemen

In Nederland helpt het Leger des Heils 

gezinnen die worstelen met complexe 

problemen. Hiervoor worden gezins-

coaches ingezet. Het Leger des Heils 

heeft nu ook specifieke kindercoa-

ches. Zij zijn er speciaal voor het kind, 

dat zo eigen, individuele aandacht 

krijgt. De coach helpt hen om hun 

weerbaarheid te versterken, nieuwe 

vaardigheden aan te leren en meer te 

geloven in zichzelf. Met de bijdrage 

van Adessium kan het Leger des Heils 

meer kindercoaches opleiden en meer 

kinderen helpen. Daarnaast dragen we 

bij aan wetenschappelijk onderzoek 

naar de effectiviteit van deze vorm van 

hulpverlening. 

Fier

Project Voorkomen van Vroegkinderlij-

ke Traumatisering (VVT)

Negatieve en traumatische ervarin-

gen bij jonge kinderen kunnen ertoe 

leiden dat een kind later in zijn of haar 

leven ernstige problemen ontwikkelt. 

Gezinshulp in de eerste vijf jaar kan 

voorkomen dat jonge kinderen een 

ontwikkelingsachterstand oplopen of 

dat problemen van ouders op kinderen 

worden overgedragen. Als jonge kin-

deren te maken hebben met huiselijk 

geweld of kindermishandeling, wordt 

er echter te vaak geen adequate hulp 

geboden. Fier, landelijk expertise- en 

behandelcentrum op het terrein van 

geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil 

vroegkinderlijke traumatisering voor-

komen. Fier vraagt aandacht voor de 

grote impact van geweld en trauma, 

juist op de allerkleinsten. Daarnaast 

ontwikkelt Fier vanuit de praktijk een 

ondersteunings- en begeleidingsme-

thodiek voor kwetsbare gezinnen met 

jonge kinderen. Naar de effectiviteit 

hiervan wordt onderzoek gedaan.

Movisie

Tegengaan van discriminatie op social 

media

Movisie is een landelijk kennisinstituut 

voor aanpak van sociale vraagstukken, 

zoals eenzaamheid, armoede en dis-

criminatie. Het project #datmeenjeniet 

gaat discriminatie op sociale media 

tegen door onder jongeren de sociale 

norm te vergroten dat online discrimi-

natie niet acceptabel is en dat zij hier 

iets tegen kunnen doen. Jonge influen-

cers van 16-27 jaar krijgen een training 

om via hun eigen social-mediakanalen 

in actie te komen tegen discriminatie. 

Het idee is dat hun volgers deze socia-

le norm overnemen en deze ook gaan 

uitdragen. De aanpak wordt gebun-

deld in een toegankelijke e-learning 

module die kan worden ingezet in het 

onderwijs en jongerenwerk. 

Dance4Life

Respecteren van grenzen bij seks

Dance4Life helpt jongeren over de 

hele wereld om veilige seksuele 

keuzes te maken. Dit doet zij door hen 

zelfvertrouwen, kennis en vaardighe-

den te geven die ze daarvoor nodig 

hebben. In het lesprogramma School-

s4Life gaan Nederlandse jongeren 

van 12-16 jaar met hun docenten in 

gesprek over normen en waarden, 

relaties en respect. In de klas praten 

leerlingen samen met ervaren trainers 

over seksualiteit en het respecteren 

van eigen en andermans wensen en 

grenzen hierbij. Zo leren jongeren ook 

seksueel grensoverschrijdend gedrag 

te herkennen en hoe ze hiermee om 

kunnen gaan, zowel offline als online. 

Schools4Life is uniek omdat het met 

een positieve en speelse insteek lasti-

ge onderwerpen bespreekbaar maakt 

voor jongeren. 

SOCIALE INITIATIEVEN
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De 
Pauluskerk

Adessium 
Foundation

Dick Couvée — Directeur & Diaconaal predikant Pauluskerk

Hanny de Kruijf — Penningmeester bij Stichting Omzo

Saskia van den Dool — Directeur Programma’s

Job Rijneveld — Programmamanager Sociale Initiatieven
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Het doel van de Pauluskerk:
omzien naar mensen zonder 
verblijfsvergunning

Op de gevel van de Pauluskerk 
in Rotterdam staat ‘Overwin het 
kwade door het goede’, en binnenin 
het gebouw wordt de daad bij het 
woord gevoegd. Al sinds de vroege 
jaren tachtig ontvangt men hier 
dak- en thuislozen, vluchtelingen en 
ongedocumenteerden. Vandaag de 
dag kent Rotterdam naar schatting 
zo’n 4000 dak- en thuislozen; de 
stad heeft moeite om hen op te 
vangen. Sommigen slapen nu op 

sobere matjes in de kerkruimte van 
de Pauluskerk.
 In de centrale hal van de Paulus-
kerk drinkt een groepje mensen 
samen koffie, een eindje verderop 
leggen een paar mannen een kaartje. 
Hier ontmoeten we dominee Dick 
Couvée en Hanny de Kruijf. Zij zet-
ten zich beiden al decennia lang in 
voor kwetsbare Rotterdammers en 
hebben een vooraanstaande rol in de 
Pauluskerk.  

SOCIALE INITIATIEVEN

van links naar rechts: Dick, Saskia, Hannie, Job
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De Pauluskerk

Motivatie

Hanny is al sinds de vroege jaren 
tachtig bij de Pauluskerk betrokken. 
Ze begon er als een sociaal bewogen 
vrijwilliger. ‘Ik wilde kennismaken 
met wat er in deze kerk gebeur-
de. Als 22-jarige was ik meer dan 
fulltime hier aan het werk’. In die 
periode was ze ook al in contact met 
vluchtelingen: ‘Ik heb toen iemand 
in huis genomen, nadat er een 
verbouwing plaatsvond in een pand 
waar veel vluchtelingen woonden.’
 Dick is naast theoloog ook jurist. 
Hij begon ooit als ambtenaar bij een 
ministerie omdat hij ‘wilde werken 
voor de publieke zaak’. Het groei-
ende marktdenken daar paste hem 
echter niet. ‘Ik was vaak boos dat er 
mensen zijn die lang aan de verkeer-
de kant van de samenleving zitten. 
Dat heb ik nooit kunnen verdragen. 
Dat heeft te maken met mijn geloof, 
en mijn vertaling daarvan naar het 
predikantschap. Die boosheid wilde 
ik omzetten naar iets constructiefs 
voor de samenleving en de kerk.’ 

Voor wie

Het werk van de Pauluskerk is 
geworteld in de praktijk en beweegt 
mee met de actualiteit. In de jaren 
‘80 en ‘90 waren het vooral daklozen 
en drugsverslaafden die opvang 
vonden bij de Pauluskerk. In de jaren 
na het aantreden van Dick in 2012 
was er een groep van naar schatting 
20.000 ongedocumenteerden in 
Rotterdam die aan hun lot werd 
overgelaten. Zij kwamen vooral naar 
de Pauluskerk. Uit die tijd stamt het 
eerste contact met Adessium. 
 Dick wijst op de koppeling tussen 
de praktische hulpverlening en de 
lobby: ‘Wij vangen deze mensen op, 
maar proberen ook de overheid te 
wijzen op haar verantwoordelijk-
heid.’

 Adessium ondersteunt de Pau-
luskerk sinds 2013. Dick en Hanny 
constateren dat het belang van het 
werk van de Pauluskerk groter is ge-
worden naarmate de overheid zich 
verder terugtrekt en de grenzen 
voor migranten en vluchtelingen 
sluit. ‘Iedereen binnenlaten is niet 
goed voor het land en ook niet voor 
de mensen zelf. Maar de beperkin-
gen zijn wel erg groot geworden.’ En 
daar komen nieuwe problemen bij: 
een ineffectief terugkeerbeleid en 
een detentiebeleid dat op gespan-

nen voet staat met de beginselen 
van de rechtsstaat. Ze vertellen 
dat zelfs mensen die dringend 
medische zorg nodig hebben, het 
land worden uitgezet. De overheid 
en de ambtenarij laten zich wat dat 
betreft ook leiden door een breder 
maatschappelijk sentiment, waarin 
minder tolerantie is voor vluch-
telingen en migranten. Dick: ‘We 
mogen onze ogen niet sluiten als 
we zien dat wetten en regelgeving 
steeds dezelfde groepen mensen in 
de problemen helpen.’ 
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De Pauluskerk helpt mensen 

zonder verblijfspapieren. Ze 

ondersteunt vluchtelingen in 

Rotterdam met begeleiding, 

juridisch advies, tijdelijk 

onderdak en medische hulp. Ze 

organiseert activiteiten voor 

een zinvolle dagbesteding en 

behartigt de belangen van 

vluchtelingen zonder geldige 

verblijfspapieren richting 

lokale en landelijke overheid 

en vertelt hun verhalen aan 

de stad.

Dick Couvée is directeur en 

diaconaal predikant van de 

Pauluskerk. Binnenkort gaat 

hij na 12 jaar werk bij de 

Pauluskerk met pensioen.  

Hanny de Kruijf is 

penningmeester van Omzo 

(Stichting Ondersteuning 

Mensen Zonder Verblijfstitel 

Pauluskerk) die het 

werk van de Pauluskerk 

ondersteunt. Daarnaast is zij 

directeur van Samen010, een 

organisatie waarin kerken en 

vrijwilligers samen actief 

zijn in projecten rondom 

zorg, armoede en sociaal 

isolement in Rotterdam 

en voorzitter van ROS 

(Rotterdams Ogedocumenteerden 

Steunpunt).

SOCIALE INITIATIEVEN
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De Pauluskerk

Resultaten

Mede door deze maatschappelijke 
acties van de Pauluskerk kwam er in 
2015 de Bed-Bad-Brood regeling, ge-
volgd door de Landelijke Vreemde-
lingen Voorziening. Dit is een sobere 
opvang voor uitgeprocedeerde asiel-
zoekers en ongedocumenteerden. 
Zij krijgen nachtopvang, kleding, 
sanitaire voorzieningen, ontbijt en 
een avondmaaltijd. 
 Vanuit de lokale praktijk wordt 
naar duurzame oplossingen gezocht 
voor de meest kwetsbare groep 
onder de mensen zonder verblijfspa-
pieren. De Pauluskerk heeft besloten 
om, ondanks gerechtvaardigde 
aarzeling, constructief hieraan mee 
te werken. 

Lobby

Dick en Hanny hebben de vaste 
overtuiging dat lobby en politieke 
beïnvloeding vooral effectief zijn als 
die plaatsvinden vanuit de praktijk 
van de opvang. ‘Als je met de poten 
in de modder staat, heb je het recht 
en de plicht om te zeggen hoe het 
anders kan en moet. Want dan heb je 
een helder beeld van de problemen 
waar mensen in de opvang tegenaan 
lopen en kom je ook tot veel ideeën 
over maatschappelijke en juridische 
oplossingen die de individuele pro-
blematiek kunnen overstijgen.’
 Op onze vraag waar de lichtpunt-
jes zitten blijft het even stil. Hanny: 
‘Vroeger kreeg iemand nog wel eens 
een verblijfsvergunning, dat gebeurt 
bijna niet meer. Je kunt nu heel wei-
nig perspectief bieden en dat is voor 
de mensen zelf en de hulpverleners 
heel moeilijk. Het gaat niet alleen 
om blijven in Nederland, we kijken 
altijd ook naar de mogelijkheden 
van terugkeer. Want terugkeer met 
opgeheven hoofd is soms beter dan 
hier in de marge leven. Maar vaak is 
dat niet mogelijk voor de mensen.’ 

Samenwerking Adessium

Dick en Hanny zijn blij met de 
samenwerking met Adessium. Het 
wordt gewaardeerd dat Adessium 
zich voor meerdere jaren aan de 
Pauluskerk heeft verbonden. Er zijn 
niet zoveel fondsen die op dit thema 
werken en inkomsten uit kerkelijke 
hoek lopen terug. 
 Ook de grote inhoudelijke betrok-
kenheid van Adessium wordt zeer op 
prijs gesteld, vooral omdat ze nooit 
het gevoel hebben dat Adessium de 
regie wil nemen. Dick: ‘Ik voel een 
echte betrokkenheid en persoon-
lijke inzet bij de problematiek waar 
wij mee bezig zijn. Jullie zijn steeds 
systematischer na gaan denken hoe 
je als fonds hiermee bezig wilt zijn.’ 

Pensioen

Binnenkort zal Dick met pensioen 
gaan. Dat wordt voor alle betrokke-
nen een moeilijk afscheid, na alles 
wat hij tot dusver heeft betekend. 
Als we Dick vragen hoe hij na zijn af-
scheid herinnerd wil worden zegt hij 
na een moment van stilte: ‘Het gaat 
niet om mij. Ik heb me dienstbaar 
willen maken aan het geheel. Mijn 
afscheid zou ik willen gebruiken om 
nog eens heel nadrukkelijk in de stad 
Rotterdam neer te zetten wat er aan 
de onderkant aan de hand is, hoe dat 
komt, wat dat betekent voor mensen 
en wat we daaraan kunnen doen.’
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Foto: Stek kinderwinkel



SAMENWERKING 
TUSSEN 

PROGRAMMA’S
Sommige maatschappelijke vraagstukken zijn van een grote 

complexiteit en overstijgen daarmee de grenzen van een 
programma. Aan deze thema’s werken we in programma-

overstijgende dossiers. Hierdoor kunnen we meer diverse 
kennis en expertise inzetten en een breder veld binnen het 

dossier bestrijken. Een dergelijke samenwerking is die tussen 
Publiek Belang en Sociale Initiatieven op het thema Migratie 

en Asiel. Hier geeft het ons de mogelijkheid in te zetten op 
pleitbezorging voor een beter beleid én op directe steun aan 

vluchtelingen en ongedocumenteerden.

65JAARBERICHT 2019



66

Migratie  
en asiel
In de afgelopen jaren hebben meer mensen dan voorheen geprobeerd 

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

Behalve nieuwkomers gaat het ook om nareizende familieleden. Dit 

heeft geleid tot een hevig maatschappelijk debat en een politieke 

crisis binnen de EU en het draagvlak voor opvang van vluchtelingen 

staat onder druk. Het debat gaat zowel over de humane opvang als 

kansrijke integratie van vluchtelingen. 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 werkt met 

verschillende organisaties samen om te pleiten voor een humaan en 

houdbaar asielstelsel in Nederland en Europa. 

 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 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.

THEMA 1

De Pauluskerk

ASKV Steunpunt 

Vluchtelingen

Dokters van de Wereld

Platform for 

International Cooperation 

on Undocumented Migrants 

(PICUM)
Stichting LOS (Landelijk 

Ongedocumenteerden 

Steunpunt)

Amnesty International
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European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE)

Instituut voor Mensenrechten 

en Medisch Onderzoek (iMMO)

DOELSTELLINGEN

SAMENWERKING TUSSEN PROGRAMMA’S

Bevorderen van 
wederzijds begrip 
en solidariteit 

Pleiten voor een 
humaan en houdbaar 
asielstelsel

Bevorderen van integratie 
van vluchtelingen in 
Nederland

Waarborgen van toegang 
tot basisvoorzieningen 
voor ongedocumenteerden

Vluchtelingenwerk 

Nederland

Stichting voor 

Vluchteling-Studenten UAF

War Child

IMC Weekendschool

Rode Kruis

European Program on 

Integration and Migration 

(EPIM)

Human Rights Watch

Migration Policy 

Institute (MPI)

Stichting de Vrolijkheid

New Dutch Connections 

(NDC)

Justice and Peace 

Netherlands

Defence for Children

Jantje Beton
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3 Partners
uitgelicht

MIGRATIE & ASIEL

Platform for International 
Cooperation on Undocumented 
Migrants (PICUM)

Respect voor rechten van ongedocu-

menteerden

PICUM is een koepel van organisa-

ties die zich inzetten voor sociale 

rechtvaardigheid en respect voor 

mensenrechten van mensen zonder 

papieren in Europa. PICUM onder-

steunt haar leden bij het leveren van 

bijdragen aan het publieke debat over 

dit onderwerp en bij het vertalen van 

bevindingen uit de samenleving naar 

pleitbezorging. Daarnaast wil PICUM 

haar kennis, analyses en data op een 

gebruiksvriendelijke en laagdrempe-

lige manier delen met beleidsmakers, 

journalisten, studenten en anderen. Op 

basis van feiten pleit Picum in landen 

voor beleidsaanpassing: zo confron-

teerde PICUM Zweden ermee dat hun 

toegang tot zorg voor mensen zonder 

papieren slechter was geregeld dan in 

Spanje; dit leidde tot beleidsverande-

ring in Zweden.

European Counsel of Refugees and 
Exiles (ECRE) 

Belangenbehartiging van vluchtelin-

gen

De rechten van asielzoekers, vluch-

telingen en migranten staan onder 

toenemende druk, zowel op nationaal 

als op Europees niveau. Het doel 

van ECRE is een eerlijk en humaan 

Europees asielbeleid, in overeenstem-

ming met internationale wetgeving 

rond mensenrechten. ECRE onder-

steunt honderden asieladvocaten in 

heel Europa en houdt zich bezig met 

strategische geschillen bij de hoogste 

nationale, Europese en internationale 

rechtbanken. ECRE lobbyt namens 

vluchtelingen, houdt toezicht op het 

asielbeleid in de EU-lidstaat en stelt 

alternatief beleid voor om de bescher-

ming van hun rechten in Europa en 

oorsprong-regio’s te verbeteren. ECRE 

voert campagnes in heel Europa om 

het narratief over asiel en migratie te 

veranderen. ECRE heeft meer dan 100 

leden in 40 Europese landen en wil 

de ondersteuning en het begrip voor 

vluchtelingenrechten vergroten door 

te werken aan een eerlijk en effectief 

langetermijnbeleid.
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ASKV Steunpunt Vluchtelingen 

Ondersteuning van vluchtelingen en 

ongedocumenteerden

Voor ongedocumenteerde vluch-

telingen die niet terug kunnen of 

durven keren naar hun land bestaan in 

Nederland nauwelijks voorzieningen. 

Hun bestaan in de marge maakt hen 

kwetsbaar voor uitbuiting of misbruik. 

ASKV ondersteunt vluchtelingen en 

ongedocumenteerden in Amsterdam 

en omgeving op meerdere gebieden. 

De organisatie stelt mensen in staat 

te werken aan hun toekomst door het 

bieden van opvang, sociaal-juridische 

dienstverlening, taalles en lobby voor 

een structurele verbetering van hun 

situatie. ASKV vindt activering op weg 

naar zelfstandigheid erg belangrijk 

en steunt cliënten daarom ook bij het 

doen van bijvoorbeeld lokaal vrijwilli-

gerswerk. 

SAMENWERKING TUSSEN PROGRAMMA’S
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Bestuur, directie en team
Bestuur
 

Rogier van Vliet — Voorzitter

Jan Meijerman

Hendrik-Jan Laseur

Directie
 

Rogier van der Weerd — Algemeen Directeur

Saskia van den Dool — Directeur Programma’s

Operationeel team
 

Per december 2019 bestaat het operationele team van Adessium Foundati-

on uit dertien personen (elf FTE). De directie bestaat uit twee personen, het 

programmateam heeft zeven programmamanagers. Verder zijn er staffunc-

ties op het gebied van juridische zaken & operations, monitorin & evaluatie, 

communicatie en secretariaat.
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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. 

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. 
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Financieel overzicht 2019
In 2019 heeft Adessium een bedrag van € 15 miljoen besteed aan het ondersteunen van organisaties en projecten. 

In 2019 zijn 12 nieuwe meerjarige samenwerkingsverbanden gestart, van de bestaande werden er 31 verlengd. In 

totaal bedraagt het aantal actieve overeenkomsten ultimo 2019 119 met in totaal 111 organisaties.*

1) Gegevens ontleend aan de jaarrekening 2019 van Adessium Foundation

2) Inclusief koersresultaat toegezegde donaties, annuleringen, projectgerelateerde kosten

3)  Adessium Foundation maakt gebruik van aan haar kosteloos ter beschikking gestelde kantoor, vergader- en ontmoetingsfaciliteiten

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

*Dit aantal is exclusief overeenkomsten voor kleine en eenmalige giften.

Verdeling naar programma’s

 Publiek Belang 5.748  38%  6.768  39%

 Mens & Natuur 4.363  29%  4.757  27%

 Sociale Initiatieven 4.894  33%  5.834  34%

 Totaal 15.005  100%  17.359  100%

Verdeling naar regio van activiteit/ beoogde impact

 Nederland 6.604 44% 8.066 46%

 Rest van de Europese Unie 5.848 39% 7.979 46%

 Rest van de Wereld 2.553 17% 1.314 8%

 Totaal 15.005  100%  17.359  100%

Totaal besteed aan doelstelling 1 2019 2018

 Toegezegde donaties 2 15.005  90%  17.359  91%

 Organisatiekosten 3 1.630  10%  1.662  9%

 Totaal 16.635  100%  19.021  100%

Verdeling op basis van type ondersteuning

 Programmatisch-institutioneel 4 10.062  67%  11.328  65%

 Projectmatig 4.943  33%  6.031  35%

 Totaal  15.005  100%  17.359  100%

 Bedragen in duizenden euro’s
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Achtergrond
Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet, die een achtergrond heeft in ver-

mogensbeheer. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

Op grond van meerjarige afspraken ontvangt Adessium Foundation periodiek schenkingen van een 

gelieerde stichting waarin een door de familie Van Vliet afgezonderd vermogen is ondergebracht. De 

toekenning van donaties door Adessium Foundation ten behoeve van algemeen nut en het beheer 

van het vermogen zijn strikt gescheiden. Adessium Foundation ontvangt geen middelen anders dan 

oorspronkelijk afkomstig van de familie.

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

Foundation Centre (EFC). Adessium Foundation onderschrijft de EFC gedragscode en voldoet aan de 

FIN-normen van goed bestuur.
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Disclaimer
In dit jaarbericht vindt u informatie over de activiteiten van Adessium Foundation. Adessium Foundation kan er niet voor instaan dat de verstrekte informatie volledig 

juist, compleet en actueel is. Adessium Foundation aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door 

gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op de inhoud en 

vormgeving van

dit jaarbericht rusten intellectuele eigendomsrechten van Adessium Foundation en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Adessium Foundation (onderdelen van) het jaarbericht elektronisch of op andere wijze te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (on-

derdelen van) het jaarbericht aan te brengen.
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