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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.

Voorwoord

Met trots en plezier presenteren we ons Jaarbericht 2018. We
blikken hierin terug op een jaar waarin we hebben mogen
bijdragen aan diverse mooie successen. We constateren een
toename in bewustwording en concreet beleid op het gebied
van natuur en milieu, burgerrechten en sociale rechtvaardigheid
in Nederland en Europa.
We zijn blij met deze positieve maatschappelijke
ontwikkelingen. Maar we maken ons ook zorgen over een aantal
trends in de wereld van vandaag. We zien autoritaire tendensen
in delen van Europa en de aantasting van democratische
grondrechten en vrijheden. De Europese samenwerking staat
onder druk en we zien een toenemende polarisering in de
samenleving. Het pad naar een meer duurzame economie is
onmiskenbaar ingeslagen maar blijkt weerbarstig. Met vele
maatschappelijke organisaties hebben we het afgelopen jaar
intensief samengewerkt aan alternatieven en oplossingen.
We zijn ervan overtuigd dat de relevantie van filantropische
fondsen groter is dan ooit. Met onafhankelijke en ongebonden
middelen kunnen we maatschappelijke organisaties steunen
die opkomen voor het publieke belang en het functioneren van
de samenleving, voor welzijn van mensen en bescherming van
natuur en milieu.
Adessium is inmiddels veertien jaar actief. Het realiseren van
maatschappelijke verandering vraagt een lange adem en na
ruim een decennium wordt zichtbaar wat zo’n perspectief van
lange termijn oplevert. In dit Jaarbericht lichten we er een drietal
successen uit die het resultaat zijn van jarenlange betrokkenheid
en samenwerking met diverse partijen.
Europese privacywetgeving
In de wereld die ons voor ogen staat worden individuele
digitale rechten beschermd en draagt een zuiver publiek
debat bij aan de open democratische samenleving. Met onze
partners werken we daarom aan bescherming en bevordering
van rechten en vrijheden in de digitale ruimte. In mei 2018
werd de Europese privacywetgeving van kracht. Deze nieuwe
wetgeving versterkt het recht op privacy en databescherming
van Europese burgers in het digitale tijdperk.
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Europees verbod op wegwerpplastics
Ons ideaal is een wereld vrij van plasticvervuiling. Sinds 2011
werken we in verschillende samenwerkingsverbanden aan
het sluiten van de plastic kringloop en aan het verminderen
van productie en gebruik van wegwerpplastics. Het Europees
verbod op wegwerpplastic dat in oktober 2018 werd
aangenomen is een belangrijke mijlpaal in de reductie van
plastic afval.
Eigen cliëntpositie kinderen in de opvang
Overal moeten kinderen kunnen opgroeien in een veilige en
stabiele omgeving. Samen met anderen werken we daarom
aan veilige opvangplekken voor kwetsbare kinderen en aan
professionalisering van de hulpverlening. In het voorgaande
jaar besloot de Tweede Kamer tot een eigen cliëntpositie
voor kinderen in de opvang, in 2018 zijn er stappen gezet
om dit te realiseren. Dit is een belangrijke stap naar betere
hulpverlening voor kwetsbare kinderen.
Deze mijlpalen zijn bereikt door krachtenbundeling,
doorzettingsvermogen en innovatieve campagnes van
onze partners. Mede door onze ondersteuning waren zij in
staat om een positieve verandering af te dwingen op grote
maatschappelijke thema’s.
Het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van Adessium
vraagt om een sterk team dat in staat is samenwerking met
diverse krachtige organisaties vorm te geven. We zijn trots
op de grote groep gemotiveerde en enthousiaste partners
die de positieve resultaten van het afgelopen jaar mogelijk
heeft gemaakt. Het sterkt ons in onze overtuiging dat
maatschappelijke verandering mogelijk is. Daar blijven wij ons
voor inzetten. We kijken vol vertrouwen uit naar 2019.

Rogier van Vliet

Rogier van der Weerd

Voorzitter

Algemeen Directeur
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Onze werkwijze

Adessium Foundation is een filantropisch fonds dat bijdraagt
aan een open en democratische samenleving, aan gezonde
ecosystemen en aan gelijke kansen voor iedereen.
Onze organisatie en werkwijze zijn zo ingericht dat we de kans
op effect en impact zoveel mogelijk maximaliseren.

Strategische keuzes
In onze drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur
en Sociale Initiatieven ondersteunen we maatschappelijke
organisaties en initiatieven, waarbij we zelf potentiële
begunstigden selecteren en hen uitnodigen voor samenwerking.

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 oplevert. En we
willen leren met en van de door ons gesteunde organisaties
en interventies. 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. Maar we leren ook
van onze eigen praktijk. Door kritisch te zijn op onze dagelijkse
activiteiten, aanpak en werkwijze leren we lessen die we
gebruiken om ons werk te verbeteren.

Werken aan impact

We steunen gevestigde organisaties en vernieuwende
initiatieven die werken aan structurele verbetering en waar
mogelijk een systemische verandering bewerkstelligen.

De impact van ons werk bestaat uit de positieve
maatschappelijke verandering die onze partners weten te
realiseren.

In veel gevallen kiezen wij ervoor om begunstigden 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.
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.

Het inschatten van het resultaat van het werk dat we
ondersteunen speelt een belangrijke rol, zowel vooraf bij
selectie van initiatieven als gedurende de uitvoering. We kijken
op twee manieren naar het effect van onze projecten, afhankelijk
van het type interventie. In sommige gevallen beoordelen
we het bereik van een interventie bij de doelgroep en de
verbetering van de situatie voor deze doelgroep. In andere
gevallen onderzoeken we de bijdrage van projecten op een
meer systemisch niveau, bijvoorbeeld in de mate van wezenlijke
beleidsveranderingen. Beide aspecten zijn van belang.

We pakken grote en complexe maatschappelijke problemen
aan. Dit vraagt een langetermijnvisie. We zijn vaak meerjarig
betrokken op een thema. Er bestaat hierbij in onze optiek niet
zoiets als een quick fix; het aanpakken van structurele oorzaken
van problemen en het bewerkstelligen van verandering vragen
een gedurfde aanpak, doorzettingsvermogen en langere
betrokkenheid.

Tijdens de periode van ondersteuning van de projecten
bouwen we diverse monitoringsmomenten in die vooral gericht
zijn op vooruitkijken. Bij grotere projecten worden tijdens de
looptijd ook externe evaluaties uitgevoerd. Deze zijn erop
gericht om een beter inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van
deze projecten. In 2018 zijn er daarvan vijftien afgerond. We
kijken hierbij vooral naar strategie, effectiviteit en impact van
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organisaties en interventies. Er wordt gekeken of we op de juiste
weg zijn of dat bijsturing gewenst is. Het kan zijn dat factoren
van buitenaf van invloed zijn op het verloop van een interventie,
soms behoeft de inschatting van het probleem bijstelling of zijn
er andere inspanningen nodig. Daarbij kijken we expliciet naar
wat nodig is om verbetering te realiseren en hoe wij dat kunnen
faciliteren. Het kan zijn dat de omvang van donatie moet worden
bijgesteld of dat er andere middelen nodig zijn om het doel of
de doelgroep beter te kunnen bereiken.
Uit deze evaluaties trekken we samen met onze partners lessen
op het gebied van strategie en aanpak. Dit helpt onze partners
om effectiever te worden en het helpt ons om onze aanvraagen monitoringprocessen te verbeteren en onze programma’s
verder te ontwikkelen. Aan het eind van het traject blikken we
terug op het hele proces: wat is er gerealiseerd en wat zijn de
kansen en uitdagingen geweest. De lessen uit zo’n terugblik
nemen we mee in de beoordeling voor eventuele verlenging
van het partnerschap en in onze beoordelingen voor nieuwe
projecten.
Een belangrijke les die we getrokken hebben uit de evaluaties
is dat het doorgroeien van organisaties specifieke uitdagingen
meebrengt en dat wij daar alert op moeten zijn. Wanneer
een partnerorganisatie bijvoorbeeld groeit door opschaling
of verdere professionalisering moet de aansturing van de
organisatie daar nog steeds goed bij aansluiten. Soms kan het
nodig zijn dat de oprichter steun krijgt van een zakelijk leider die
de transitie naar een volgende fase goed begeleidt.
Verder moeten we goed kijken of de betrokkenheid van de
doelgroep voldoende is gewaarborgd, om zeker te stellen dat
de interventie goed aansluit bij hun behoeften.

Onze werkwijze

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
samenwerkingspartners en werkwijze. Hierdoor kunnen we
organisaties en projecten ondersteunen die bijvoorbeeld door
de overheid of door andere fondsen (nog) niet gefinancierd
worden. Ook zijn we hierdoor in staat om initiatieven te steunen
die we als kansrijk en innovatief beschouwen, maar die 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 begunstigden om open te zijn over
obstakels die zij ondervinden, zodat we samen naar gepaste
oplossingen kunnen zoeken.
Als filantropisch fonds hebben we vaak goed zicht op een
bepaald werkveld en waar samenwerking 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 gezamenlijk 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
continuïteit 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-kritische reflectie van betrokken financiers
komt de uitwerking van een project ten goede.

7

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.
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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 hen 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.

Bouwen aan Europa
Een integer, democratisch en doeltreffend
Europa is nodig om duurzame oplossingen
te bieden voor grensoverschrijdende,
maatschappelijke vraagstukken.

een nieuwe manier moeten nadenken
over de toekomst van Europa en ook
over de betrokkenheid van burgers in het
Europese besluitvormingsproces.

Het vertrouwen van burgers in Europese
samenwerking wordt de laatste jaren
op de proef gesteld, bijvoorbeeld
doordat sommige lidstaten ingaan
tegen gezamenlijke afspraken over
democratische grondbeginselen, of door
het besluit van Groot-Brittannië om de
EU te verlaten. Het gevolg is dat we op

Om de kwaliteit van EU-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.

Publiek Belang
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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
gelezen wordt. Kansen liggen er bij het
gebruik van digitale middelen om de

relatie tussen kiezer en gekozene te
versterken. Ook de inzet van digitale
tools om mensen te mobiliseren voor
maatschappelijke verandering biedt
nieuwe democratische mogelijkheden.
We ondersteunen onderzoek naar de
effecten van digitalisering op onze
democratie. Daarnaast ondersteunen
we maatschappelijke organisaties die
zich inzetten voor bescherming van
democratische waarden in de digitale
publieke ruimte, zoals vrijheid en
privacy.

“De AVG vernieuwt en versterkt het Europese kader
voor de verdediging van rechten rond privacy en
databescherming in het digitale tijdperk. Het geeft
mensen meer betekenisvolle controle over hun
persoonsgegevens. Dit versterkt ook andere rechten,
zoals de vrijheid van meningsuiting.”
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Joe McNamee — Algemeen directeur EDRi

Publiek Belang
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Met de realisatie van de AVG heeft de EU een belangrijke voorbeeldrol
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genomen. Diverse organisaties die Adessium ondersteunt hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van de AVG, o.a. European Digital Rights Initiative,
Privacy International en Bits of Freedom.

mei 2018

AVG
treedt in
werking
De totstandkoming van de AVG, in mei 2018,
zien wij als een mijlpaal. Dit is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ofwel
General Data Protection Regulation). Deze
is van groot belang voor de bescherming
van privacy van mensen in een digitale
samenleving.

2016

AVG
2013 - 2015

Wake-up call EU Parlement
Rapporteur Jan Philipp Albrecht dringt
aan op maatregelen door EU ter
bescherming van burgerrechten bij
observatie door overheden.. Er wordt
stevig onderhandeld tussen het
Europees Parlement, de Raad van
Europa en de Europese Commissie.

De EU neemt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
aan. Dit is de meest belobbyde EU
wetgeving ooit, met +5000 amendementsvoorstellen, voornamelijk van
de industrie. De digitale rechtenbeweging heeft het belang van
burgerrechten gewaarborgd.

Snowden onthullingen
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Geheime NSA-documenten worden
door Edward Snowden publiek
gemaakt. Ze laten de omvang zien
van gebruik van persoonlijke data
door overheden.

met steun van
Adessium Foundation

impact
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treedt in
Cambridge Analytica
praktijken blootgelegd

werking

Cambridge Analytica blijkt
grootschalig en zonder
toestemming van personen
Facebookdata te gebruiken
voor politieke campagnes.

2018

2013

De Europese Commissie stelt voor om gedateerd beleid op gebied
van bescherming persoonsgegevens grondig te herzien.

2018

2013
2012

2018

Versterken van digitale
rechtenorganisaties
Europese digitale rechtenorganisaties zoals European Digital Rights
Initiative, Privacy International en
Bits of Freedom bundelen hun
krachten en ontplooien gezamenlijke lobbyactiviteiten.

Herziening databeschermingsrichtlijn door EU

AVG wordt aangenomen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming in
werking. Deze verordening standaardiseert de regels voor de verwerking van
persoonsgegevens door particuliere
bedrijven en overheidsinstanties in de
hele EU. Hierdoor wordt de privacy van
Europese burgers beter beschermd. De
AVG heeft een mondiale impact. Wetgevers in India en Brazilië volgen de
principes.

My data done right
Bits of Freedom ontwikkelt een
digitale tool voor burgers om meer
grip te krijgen op hun data en inzicht
te krijgen in de manier waarop deze
data door derden worden gebruikt.
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Beschermen van
digitaal
Door de toenemende digitalisering verzamelen
bedrijven en overheden steeds meer data van
personen. Onzorgvuldig gebruik van deze data
schendt de privacy van mensen en beperkt hen
in hun veiligheid en vrijheid.

privacy in een
tijdperk
Adessium Foundation zet zich in om misbruik
van data door bedrijven en overheden
te beperken, door het ondersteunen van
organisaties die werken aan bewustwording, en
de totstandkoming en naleving van wetgeving.

What’s next?
Digitale rechtenorganisaties volgen nauwgezet
• of techbedrijven voldoen aan de AVG
• of en hoe handhaving plaatsvindt en
• of gebruikers hun rechten op basis van de AVG
eﬀectief gaan gebruiken
Organisaties zetten nieuwe stappen in het tegengaan van politieke micro-targeting door gebruik van
persoonlijke data.
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Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie

Bouwen aan Europa

Correctiv

Civitates

samenwerkende journalisten onthullen

vereende krachten voor versterking

fraude dividendbelasting

Europese democratieën

In 2018 haalde een grootschalig en grensover-

Civitates is een in 2018 opgericht samenwerkings-

schrijdend journalistiek onderzoeksproject de

verband van 16 fondsen, die zich inzetten voor een

voorpagina’s: de CumEx Files. Een collectief van 19

open, democratische samenleving. Gezamenlijk

journalistieke organisaties onthulde hoe Europese

willen zij het hoofd bieden aan antidemocrati-

bankiers, handelaren en hedgefondsen jarenlang via

sche tendensen in Europa. Het fonds gelooft in

complexe constructies fraudeerden met dividend-

de kracht van Europese democratieën, waarin

belasting. De schade voor Europese overheden: ruim

alle burgers toegang hebben tot informatie, hun

55 miljard euro. Het Duitse Correctiv, dat we sinds

stem laten horen, zich organiseren en deelnemen

2015 ondersteunen, vervulde een sleutelrol in het

aan democratische processen. Civitates richt

onderzoek. De organisatie coördineerde het werk

zich op het versterken van het maatschappelijk

van 30 journalisten, bouwde een database om al het

middenveld, zodat maatschappelijke organisaties

onderzoeksmateriaal bij elkaar te brengen en stelde

hun onmisbare rol kunnen blijven spelen in het

software ter beschikking om veilige (of versleutelde)

handhaven van democratische waarden.

Digitale publieke ruimte

Oxford Internet Institute
realtime onderzoek politieke manipulatie
Door digitalisering vindt het publieke debat steeds
meer op social media en platforms plaats. Eén
van de gevolgen hiervan is een toename aan
mogelijkheden voor de bewuste verspreiding
van desinformatie door politieke actoren. Het
Oxford Internet Institute doet realtime onderzoek
naar welke nieuwsberichten er in Europa worden
gedeeld rond verkiezingstijd, wat de herkomst van
deze berichten is en in hoeverre er sprake is van
pogingen tot manipulatie van het publieke debat.

communicatie tussen journalisten mogelijk te maken.

The Good Lobby
burgerparticipatie bij pleitbezorging

Hostwriter
samenwerkingsplatform voor journalisten

International Press Institute
Betrokkenheid van burgers bij Europese besluitvor-

online resource platform tegen intimidatie

ming is essentieel om tot doeltreffende oplossingen

journalisten

Grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek,

van maatschappelijke vraagstukken te komen. Het

hoe complex ook, begint vaak bij het regelen

inzetten van burgers in het pleitbezorgingsproces,

Online intimidatie en aanvallen op journalisten

van een slaapplaats om een verhaal te kunnen

oftewel ‘citizen lobbying’, is een middel om hun be-

hebben een ondermijnend effect op vrije journa-

maken, of het vragen van advies aan een journalist

trokkenheid te vergroten. The Good Lobby koppelt

listiek. Het verzwakt het vertrouwen in kwali-

die lokaal sterk geworteld is. Hostwriter biedt

burgers met verschillende achtergronden, kennis

teitsjournalistiek en bedreigt de democratie. IPI

ruim 4000 journalisten uit 140 landen een online

en vaardigheden aan maatschappelijke organisaties

ontwikkelde het OnTheLine Project: een ‘one-stop

platform om kennis, ervaring en logeerplaatsen

om hun inspanningen op het gebied van pleitbezor-

online resource platform’. Het biedt journalisten

uit te wisselen en vervult daarmee een cruciale

ging te versterken. Zo zijn in 2018 meer dan vijfhon-

en andere mediaprofessionals allerlei praktische

functie voor journalisten die over de landsgrenzen

derd burgers in elf landen opgeleid tot ‘citizen lob-

tools, adviezen en strategieën om zich te weren

werken. Adessium biedt Hostwriter sinds 2016

byists’ en vele ngo’s van juridische en strategische

tegen de technische, psychologische en juridische

ondersteuning om de organisatie te versterken. In

hulp voorzien. Meer dan twintig burgers ontvingen

uitdagingen die gepaard gaan met online bedrei-

2019 wil Hostwriter nog meer journalisten uit meer

een Good Lobby Award, waaronder Greta Thunberg

gingen, aanvallen en pesterijen.

verschillende landen bedienen.

(Scholierenstaking voor klimaat) en Martin Speer &
Vincent Immanuel (Free Interrail).

Dit gebeurde in 2018

54

9.083

43%

journalisten vermoord in 2018
tijdens hun werk

corporate lobbyorganisaties lobbyden
bij de EU versus 5.932 ngo’s

van alle Amerikanen gebruikt
Facebook als nieuwsbron

Bron: Committee to Protect Journalists (CPJ) 2019

Bron: Transparency International / EU Integrity Watch

Bron: Pew Research Center, “News Use Across Social Media
Platforms 2018”

Onze begunstigden in 2018
Access Info Europe

Foodwatch

Oxfam Novib

Amnesty International

Friends of the Earth Europe

Oxford University

Bellingcat

Fund for Global Human Rights

Platform for International Cooperation

Bits of Freedom

Global Investigative Journalism

CHEM Trust

Network (GIJN)

on Undocumented Migrants (PICUM)
Privacy International (PI)

Civitates

Global Witness

Reporters Without Borders (RSF)

Corporate Europe Observatory

Hostwriter

Stichting Betere Journalistiek

Correctiv

Human Rights Watch

De Balie

International Consortium

De Coöperatie

of Investigative Journalists (ICIJ)

(De Verhalenmarkt)
Tax Justice Network (TJN)
The Bureau of Investigative Journalism

Digital Freedom Fund (DFF)

ImpactAcademy

The Center for Public Integrity

DocSociety

International Press Institute (IPI)

The Good Lobby

EUobserver

Investico

Transparency International

European Council on Refugees

Investigative Reporting

Universiteit van Amsterdam

and Exiles (ECRE)

Project Italy (IRPI)

Vereniging voor

European Digital Rights (EDRi)

Journalismfund.eu

European Investigative

Media Legal Defense Initiative (MLDI)

VluchtelingenWerk Nederland

Migration Policy Institute (MPI)

VoteWatch Europe

Nederlands Juristencomité

Wemos

Collaborations (EIC)
European Journalism Centre (EJC)
European Policy Centre (EPC)
European Programme for Integration
and Migration (EPIM)
Finance Uncovered

Publiek Belang

Onderzoeksjournalisten (VVOJ)

voor de Mensenrechten (NJCM)
New Economics Foundation
Open State Foundation

Kleinere en eenmalige giften zijn

Orb Media

niet opgenomen in dit overzicht.
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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 uitputting en vervuiling van het milieu.
Ook richten we ons op verantwoord gebruik en beheer van
onze oceanen. We ondersteunen initiatieven die gericht zijn
op een natuur-inclusieve economie.
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Naar een wereld zonder plastic afval
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Onze begunstigden in 2018

Thema

Thema

Thema

Dossier

Circulaire economie
Ons huidige economische stelsel
heeft op mondiaal niveau voor een
enorme welvaartstijging gezorgd.
Tegelijkertijd overstijgt de huidige
manier van produceren en consumeren
de draagkracht van de aarde. Plastic
vervuiling, biodiversiteitsverlies en
klimaatverandering zijn deels het
resultaat van het huidige ‘take-makewaste’ productiesysteem.
Er is een groeiend besef dat er een
omslag gemaakt moet worden naar
een meer natuur-inclusieve economie
die iedereen in zijn basisbehoeften
voorziet zonder de aarde onherstelbaar

uit te putten. Dat is een economie met
gesloten, circulaire materiaalstromen
waardoor grondstoffen zo lang mogelijk
worden benut in productiesystemen.
Emissies en afval nemen daardoor af.
Adessium wil bijdragen aan de realisatie
van belangrijke bouwstenen van dit
nieuwe economische model, zoals
het versnellen van de transitie naar
circulariteit of het mobiliseren van meer
financiering voor natuurbescherming. We
ondersteunen initiatieven die zorgen voor
de benodigde randvoorwaarden voor de
totstandkoming van een meer duurzame
economie.

Beschermen van waardevolle natuur
Er is in Europa nog een groot arsenaal
aan waardevolle natuur. Deze gebieden
moeten we vooral beschermen. Toch
laat de afgelopen eeuw een forse
achteruitgang zien in biodiversiteit
en kwaliteit van het milieu. Deze
achteruitgang zet de levering van
ecosysteemdiensten zoals een
vruchtbare bodem, schoon water en
schone lucht in toenemende mate onder
druk.
Adessium werkt aan het stoppen
van de neerwaartse trend van
biodiversiteitsverlies in Nederland en
Europa en draagt waar mogelijk bij aan
herstel van natuurgebieden. Daarbij

Mens & Natuur

richten we ons onder andere op het
beschermen en versterken van mariene
gebieden zodat deze nu en in de toekomst
hun belangrijke rol voor mens en natuur
kunnen blijven vervullen. De bevolking en
de lokale economie profiteren hiervan, ook
op de lange termijn.
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar
de Middellandse Zee. Deze regio heeft
uitzonderlijke natuur en is tevens één van
de dichtstbevolkte gebieden op aarde
waar mensen, culturen en talen van
drie continenten samensmelten. Deze
omgeving staat onder druk door jaren van
overexploitatie en vaak ongereguleerde
economische activiteiten.

25

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.
Adessium financiert sinds 2009 organisaties
en projecten die het probleem van
plasticvervuiling op de maatschappelijke
agenda zetten. Er zijn door deze
organisaties bemoedigende resultaten
geboekt. Dit maatschappelijke momentum
zien wij als een belangrijke kans om de
noodzakelijke stappen te zetten om het
probleem bij de kern aan te pakken.

Het overkoepelende doel blijft het
stoppen van de plasticvervuiling van
onze zeeën, onze bodems en onze
lucht. Daarvoor bewandelen we twee
routes. Ten eerste het verminderen van
productie en gebruik van wegwerpplastic.
Dit kan bijvoorbeeld door de inzet
van alternatieve materialen en
distributiesystemen. Ten tweede het
sluiten van de plastic kringloop, waarbij
reduce, reuse, recycle in die volgorde
wordt nagestreefd en plastic met een
zo hoog mogelijk milieurendement
hergebruikt en gerecycled wordt.

“De strijd tegen plastic vervuiling is er één die
we kunnen winnen. De plasticwetgeving van
de EU die door de Commissie is geïnitieerd en
door het Parlement is goedgekeurd, is een eerste
stap naar een toekomst waarin plastic ons niet
vergiftigt. Als we ons hier gezamenlijk voor
inzetten, verliest niemand en wint iedereen.”
Frans Timmermans — Vicepresident van de Europese Commissie
Press release Rethink Plastic Alliance, 26-11-2018
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De totstandkoming van het EU-verbod op wegwerpplastic is voor een
belangrijk deel het resultaat van de jarenlange pleitbezorging door
de Rethink Plastic Alliance. Dit is een groep ngo’s die Adessium
financiert, waaronder Zero Waste Europe, Seas At Risk, Surfrider

28

Foundation en Environmental Investigation Agency. De grote campagne
onder de vlag van de Rethink Plastic Alliance werd door het Plastic
Solutions Fund, waar Adessium deel van uitmaakt, gefinancierd.

oktober 2018

EU verbod op
wegwerpplastic
in 2021
Het besluit van het Europees Parlement in
oktober 2018 om gebruik en productie van
wegwerpplastic aan banden te leggen is
historisch te noemen. Dit besluit richt zich
op het terugdringen van de (milieu)impact
van de tien meest gevonden plastic items en
stelt verschillende maatregelen voor om dit
te realiseren.

2009

Gezamenlijke
beleidsbeïnvloeding

Deze documentaire ﬁlm brengt de
enorme omvang van plastic
vervuiling bij de mensen thuis.
Doordat Netﬂix de ﬁlm uitzendt
zien mensen over de hele wereld
hoe plastic in de oceaan uiteenvalt in kleine deeltjes, ecosystemen vernietigt en in de voedselketen belandt.

EU verbod op
gratis plastic tasjes

Adessium start met de ﬁnanciering
van een cluster van ngo’s die in
Brussel het plastic probleem op de
politieke agenda probeert te krijgen.
Seas At Risk, Zero Waste Europe en
Surfrider Foundation zoeken in
toenemende mate samenwerking
met elkaar om meer impact te
maken. Dit leidt tot de ontwikkeling
van de Rethink Plastic Alliance in
2017, geﬁnancierd door het Plastic
Solutions Fund.

A Plastic Ocean

Break Free from Plastic Movement
Een kerngroep van 50 organisaties neemt het initiatief tot de
vorming van een wereldwijde
beweging met als gemeenschappelijk doel een wereld vrij
van plasticvervuiling. Inmiddels
hebben zich 6000 individuen
en 1400 organisaties hierbij
aangesloten..

EU besluit tot Plastic Bag Directive
die Europese landen verplicht tot
maatregelen om het gebruik van
dunne plastic tasjes te beperken.

Plastic Solutions Fund
Onder aanvoering van Oak
Foundation en Marisla
Foundation besluiten vier
Amerikaanse en vier Europese
fondsen (waaronder Adessium) om samen de ontwikkeling van de Break Free From
Plastic Movement ﬁnancieel
mogelijk te maken. Zij starten
een pooled fund. Dit fonds
groeit al snel uit naar een
collectief van 13 fondsen.

2018
2017

2017

2016

Steeds meer fondsen raken geïnteresseerd
in het probleem van plastic vervuiling. Op
initiatief van Adessium zoeken zij toenadering tot elkaar om waar mogelijk gezamenlijk
op te trekken.

2016

2015

Samenwerking tussen fondsen

2015

De succesvolle campagne “Beat the
Microbead” van de Plastic Soup
Foundation leidt tot groter (publiek)
bewustzijn en de uitfasering van
microplastics in cosmetica door grote
consumentenmerken, waaronder
Unilever.

Deze studie van Ocean Conservancy
brengt de mondiale omvang en de
oorzaken van plastic afval vervuiling
in kaart. De schaal vraagt om
mondiale oplossingen.

2013

2015
2012

Beat the Microbead

Stemming the Tide

Rethink Plastic Alliance
Rethink Plastic Alliance is een
gezamenlijke campagne van een
groeiend aantal Europese ngo’s en
burgers, die de kijk op onze
omgang met plastic fundamenteel
probeert te veranderen. Om plastic
vervuiling tegen te gaan is recyclen
alleen niet voldoende; we moeten
toe naar een drastische reductie in
ons gebruik van wegwerpplastic.

EU verbod op
wegwerpplastic
in 2021
Op 24 oktober stemt de EU in met de
“Single Use Plastic Directive”. De EU
legt hiermee de productie van de
meest problematische plastic wegwerpartikelen aan banden.

Plastic op de agenda
WNF en Adessium organiseren
een expertmeeting om het plastic
afvalprobleem in kaart te
brengen. Ondanks de grote
omvang van het probleem wordt
dit nog niet groots opgepakt door
ngo’s. Conclusie is dat serieuze
aandacht noodzakelijk is.
Adessium neemt dit op in haar
programma.

What’s next?

met steun van
Adessium Foundation

impact
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Naar een wereld
Plastic afval vervuilt in hoge mate onze
ecosystemen. Het tegengaan van vervuiling
door plastic is één van de grootste
uitdagingen van deze tijd. Zowel ngo’s als
fondsen slaan de handen ineen om tot echte
oplossingen te komen. Adessium Foundation
draagt bij aan een wereld vrij van plastic

zonder plastic afval
vervuiling. We steunen initiatieven die de
productie van wegwerpplastic verminderen
door de ontwikkeling van alternatieve
materialen en distributiesystemen. Ook
steunen we organisaties die zich richten op
het sluiteen van de plastic kringloop door
hergebruik en recycling.

Ngo’s en fondsen houden de implementatie van de Single
Use Plastic Directive in nationale wetgeving scherp in de
gaten. Invoering van vergaande wettelijke producentenverantwoordelijkheid is daarbij een centraal element. Door het
instellen van economische prikkels zullen producenten
plastic gebruik verminderen en recyclebaarheid vergroten.
Daarnaast zetten de organisaties in hun campagnes in op
een circulaire plasticketen die vrij is van schadelijke
chemische stoﬀen en lekkage naar het milieu. Plastic
vervuiling komt op de internationale politieke agenda. Op
de vierde Environmental Assembly van de VN wordt
gesproken over mogelijke juridisch bindende instrumenten
om de plastic crisis aan te pakken.

6 Partners uitgelicht
Circulaire economie

Bescherming van waardevolle natuur

Tegengaan van plasticvervuiling

Oceana

Fauna & Flora International

bescherming kwetsbare mariene ecosystemen

aanpak van microplastic vervuiling

Het overgrote deel van de onderzochte visbestan-

Plastic pellets - ook bekend als ‘nurdles’ of soms zelfs

den in de Middellandse Zee is momenteel over-

‘mermaid tears’ - zijn stukjes plastic van minder dan 5

De explosieve groei in het gebruik van grondstof-

bevist. Oceana zet zich in voor gezonde oceanen

mm. Het zijn de bouwstenen van al onze plastic pro-

fen is een belangrijke oorzaak van vervuiling en

met veel en verschillende soorten flora en fauna.

ducten. Tijdens het productieproces in de plasticketen

zet druk op de leefbaarheid van onze omgeving.

Ze hanteert daarbij een tweeledige aanpak. Ener-

raken plastic pellets verloren of worden weggegooid.

Daarom streeft Natuur & Milieu naar een meer

zijds zet Oceana zich in voor beleidshervorming

Hierdoor vormen ze de tweede grootste bron van

circulaire economie waarin we veel zuiniger met

en (handhaving van) wetgeving om kwetsbare

microplastic vervuiling in ons milieu, na synthetische

grondstoffen omgaan. Circulair gebruik van grond-

mariene habitats effectief te kunnen beschermen.

autobanden.

stoffen moet daarin concurrerender zijn dan lineair

Anderzijds richt Oceana zich op het herstellen

Sinds 2014 vraagt Fauna & Flora International (FFI) aan-

ondernemen. De organisatie pleit ervoor dat kos-

van mariene ecosystemen en vispopulaties.

dacht voor dit probleem. Deze bron van microplastic

ten van milieueffecten worden inbegrepen in de

Daarvoor stelt Oceana een mediterraan netwerk

vervuiling is goed aan te pakken en de organisatie heeft

prijs en dat producenten producten ontwikkelen

van beschermde gebieden voor, waarbinnen vis-

daarvoor tot bedrijfs- en beleidsmaatregelen aange-

die goed te repareren of te recyclen zijn. Natuur &

bestanden zich kunnen herstellen, en een verbod

spoord. FFI werkt met bedrijven in de plasticketen om

Milieu wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de

voor bodemtrawls in de Middellandse Zee tot een

de procedures voor hoe er met plastic gewerkt wordt

pleitbezorging en het maatschappelijk debat die

diepte van 150 meter.

te verbeteren. Ze erkent de noodzaak van en pleit voor

Natuur & Milieu
milieukosten moeten worden inbegrepen in de prijs

tot deze gedragsverandering gaan leiden.

regelgeving om het pelletverlies te stoppen.

Blue Marine Foundation
ondersteuning lokale vissers bij duurzame visserij-

De Nationale DenkTank

methoden

oplossingen voor transitie naar circulariteit

Seas At Risk
verminderen van scheepsafval op zee

Het milieu in de Eolische archipel, ten noorden van
Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire

Sicilië, staat onder druk door toenemend toerisme

Veel plastic afval op Europese stranden komt van

metropool in 2030? De Nationale DenkTank 2018

en niet-duurzame vismethoden. Destructieve

scheepvaart en visserijactiviteiten. Het faciliteren

formuleerde tien oplossingen om een circulaire

vistechnieken brengen schade toe aan de mariene

van afvalverwerking in havens moet voorkomen

economie dichterbij te brengen. De Nationale

omgeving en hebben grote impact op de verschil-

dat afval overboord gegooid wordt op zee. Seas At

DenkTank draagt met vernieuwende en inspireren-

lende vissoorten. De Blue Marine Foundation richt

Risk heeft zich hard gemaakt voor de introductie

de ideeën bij aan grote maatschappelijke thema’s

zich op de totstandkoming van mariene reservaten

van een gestandaardiseerd tariefsysteem in de

die spelen in Nederland. De stichting organiseert

en het ontwikkelen van modellen voor duurzame

Europese Port Reception Facility Directive. Hierin

elk jaar een Nationale DenkTank waarvoor twintig

visserij. Deze tweeledige aanpak leidt tot bescher-

wordt geregeld dat havens afval van schepen

getalenteerde studenten en promovendi met

ming van mariene habitats, en ondersteunt lokale

moeten aannemen en afvoeren. In deze nieuwe

uiteenlopende achtergronden worden geselec-

vissers in het toepassen van duurzame visserij-

EU-wetgeving moeten alle havens hetzelfde

teerd. Zij verdiepen zich vier maanden lang in een

methoden. Bij lokale gemeenschappen groeit zo

tariefsysteem gaan toepassen op schepen, of deze

actueel maatschappelijk probleem om innovatieve

het begrip voor het belang van gezonde mariene

nu afval afleveren of niet. Op deze manier is het

oplossingen te bedenken en het debat hierover

ecosystemen in combinatie met toekomstbesten-

niet langer duurder voor schepen om afval in de

aan te jagen.

dige visserij.

haven af te leveren dan het op zee te dumpen.

Dit gebeurde in 2018

9,1%

78%

1 biljoen

van onze wereld
is circulair

van de visbestanden in de
Middellandse Zee zijn overbevist

plastic tasjes
wereldwijd gebruikt

Bron: Circle Economy: “The Circularity Gap Report 2019”

Bron: FAO: “The State of Mediterranean and Black Sea
Fisheries 2018”

Bron: Plastic Soup Foundation / UN Environment: “Single
use plastics, a Roadmap for Sustainability,” 2018

Onze begunstigden in 2018
African Parks

IVN natuureducatie

Stichting de Nationale DenkTank

Arista Bee Research

International Fund for

Stichting De Noordzee

Blue Marine Foundation

Animanl Welfare (IFAW)

Stichting Fondsenwerving

Circle Economy

Marilles Foundation

ClientEarth

Marine Stewardship Council (MSC)

Surfrider Foundation

Duik de Noordzee Schoon

Natuur en Milieufederatie

The Ex’Tax Project

Earth Journalism Network

Noord-Holland

Reeuwijkse Plassen

The Ocean Cleanup

Internews Ecopreneur.eu

Natuur & Milieu

Wereld Natuur Fonds (WNF)

Environmental Investigation

Natuurmonumenten

Wildlife Justice Commission

Ocean Conservancy

Zero Waste Europe

Agency (EIA)
Environmental Justice Foundation (EJF)

Oceana

Fauna & Flora International

PEW Environment Group

Funding FISH

Plastic Solutions Fund

GEN-GOB Eivissa

Plastic Soup Foundation

Good Fish Foundation

Rewilding Europe

Kleinere en eenmalige giften zijn

High Seas Alliance (HSA)

Seas At Risk

niet opgenomen in dit overzicht.
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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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Meer aandacht voor kwetsbare kinderen
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Thema

Thema

Thema

Dossier

Maatschappelijk participeren
Ondanks het economisch herstel
neemt het aantal mensen in langdurige
armoede 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.

Iedereen in Nederland moet
gelijkwaardig kunnen deelnemen aan
de maatschappij. In de afgelopen jaren
zien we echter een toename van het
aantal Nederlanders dat geen vaste
verblijfplaats heeft of in sociaal isolement
leeft. Dit komt onder meer door migratie,
vergrijzing en bezuinigingen in de zorg.
Wij streven naar participatie van iedereen,
waarbij wij ons met name richten op daken thuislozen en ouderen.

Respectvol samenleven
Onze diverse samenleving vraagt om
openheid en solidariteit met elkaar.
Er bestaat echter een kloof tussen
arm en rijk, hoog- en laagopgeleid
en tussen mensen van verschillende
afkomst. Een deel van de samenleving
voelt zich ontworteld en onvoldoende
gerespecteerd. Dit leidt soms tot
wantrouwen in (politieke) instituties,

Sociale Initiatieven

geweld tegen hulpverleners en
onverdraagzaamheid. Adessium hecht
waarde aan met elkaar omgaan op een
respectvolle en betrokken manier.
We willen begrip en contact tussen
mensen creëren en het gevoel van
eensgezindheid en saamhorigheid tussen
alle bevolkingsgroepen versterken.
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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.

Wij willen bij deze kinderen
traumatisering op jonge leeftijd
voorkomen en hun weerbaarheid
vergroten. Ook kinderen in de opvang
zijn kwetsbaar. Voor hen is het essentieel
dat zij een veilige plek hebben en
professionele hulpverlening krijgen.

“Met mijn zus en mijn broertje zat ik op de
gang te wachten tot mijn moeder klaar was
met het intakegesprek. Er kwam niemand
bij ons zitten. Het was geen warm welkom.”
“Niets is voor altijd” — Stichting Kinderpostzegels 2018

Sociale Initiatieven
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De eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang is in een stille lobby bepleit
door een door Adessium gesteunde coalitie van fondsen, met daarin Stichting
Kinderpostzegels, Het Vergeten Kind, Kansfonds en Augeo.

april 2018

Rapport “Kinderen 
in maatschappelijkeen vrouwenopvang”
Het rapport “Kinderen in maatschappelijke- en
vrouwenopvang” van april 2018 doet concrete
aanbevelingen aan gemeenten voor het
realiseren van de eigen cliëntpositie van kinderen
in de opvang. Dit is een belangrijke stap naar
betere hulpverlening voor kwetsbare kinderen.
Als kinderen zelf als cliënt worden gezien met
eigen problemen en behoeften kan voor elk kind
passende zorg gerealiseerd worden.

2018

Deze documentaire ﬁlm van Maasja Ooms volgt 3 jaar van het
leven van Alicia. Terwijl ze wacht op een pleeggezin dat er niet
komt gaat ze van de ene instelling/pleeggezin naar de andere.
Kinderen als Alicia worden “Carrousel-kinderen” genoemd
vanwege hun rondgang langs vele zorgaanbieders. Adessium
ﬁnancierde 10 dialoogsessies: naar aanleiding van de ﬁlm Alicia
gaan 1700 jeugdzorgprofessionals met elkaar in gesprek over
verbetering van de jeugdzorg.

Veerkracht
2017

2017

Stichting Kinderpostzegels lanceert
het boek “Niets is voor altijd” waarin
jongeren vertellen over hun
ervaringen in de opvang. Dit boek
geeft jongeren een gezicht en
geeft inzicht in de problemen die zij
in de jeugdzorg ervaren.

Dialoogrondes na de ﬁlm Alicia
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Rapport “Kinderen

De Tweede Kamer stemt in met de
motie voor een eigen cliëntpositie
van kinderen in de opvang. De
Kamer vraagt de gemeenten om
ervoor te zorgen dat ieder kind in
de opvang speciﬁeke begeleiding
krijgt, dat bij de opvang van
vrouwen nadrukkelijk de positie van
het kind wordt gewaarborgd en de
benodigde ﬁnanciële ondersteuning wordt gerealiseerd.

in maatschappelijke-

Een coalitie van fondsen (Stichting
Kinderpostzegels, Het Vergeten
Kind, Kansfonds en Augeo) bepleit
in een gezamenlijke lobby een
eigen cliëntpositie van kinderen in
de opvang.
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Meer aandacht voor

kwetsbare kinderen

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor de Jeugdzorg. De decentralisatie van
deze zorg van de Nederlandse overheid
naar de gemeenten ging gepaard met grote
bezuinigingen. Dit zette de hulpverlening onder
druk en beperkte de ruimte voor innovatie.
Bij kinderen die met hun ouder in de opvang

komen is er geen op het kind afgestemde
hulpverlening. Adessium Foundation
ondersteunt verschillende organisaties in
het streven naar betere hulpverlening voor
kwetsbare kinderen, met oog voor de eigen
problemen en behoeften van deze kinderen.
Alleen zo krijgen zij passende zorg op maat.

Uit de dialoogsessies na de ﬁlm Alicia volgt het
manifest “Stop de Carrousel” met aanbevelingen voor
betere hulpverlening. Het manifest wordt aangeboden
aan het Ministerie van VWS, aan de VNG en aan de
Branche Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd.

Het rapport “Kinderen in maatschappelijkeen
vrouwenopvang” doet concrete aanbevelingen
aan gemeenten voor het realiseren van de
eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang.
Het geeft opdracht aan gemeenten om een
normenkader op te stellen en kwaliteitseisen
te formuleren.

Inzet van data ten behoeve
van preventie
Hulpverleningsorganisatie Sterk Huis
ontwikkelt een nieuwe manier om
risico’s bij kinderen in kwetsbare
situaties vroeg te kunnen voorspellen
en signaleren. Dit biedt meer mogelijkheden voor preventie en vroegtijdige
hulp voor kinderen en hun ouders.
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Manifest voor betere hulpverlening

en vrouwenopvang”

2018

In het project “Veilige Toekomst” biedt
Adessium samen met Stichting
Kinderpostzegels ﬁnanciering aan
diverse instellingen voor een meer
kindvriendelijke leefomgeving.
Sindsdien zijn 31 locaties verbeterd en
hebben 4.582 kinderen een ﬁjnere
plek.
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met steun van
Adessium Foundation

Gezamenlijke lobby

Cliëntpositie van kinderen
gewaarborgd

Veilige toekomst

e

2015 - 2019

Adessium ondersteunde de Federatie Opvang in het
traject voor het verkrijgen van een kwaliteitskeurmerk
voor de methodiek Veerkracht. Deze methodiek is
speciaal gericht op de behoefte van kinderen die huiselijk
geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun
moeder in de opvang verblijven. Het keurmerk is toegekend in 2018.

2018
2017

2017

2017

Niets is voor altijd

What’s next?
Hulpverleningsorganisaties verleggen de focus van
probleemgestuurd werken naar vroege signalering en
preventie.
Er is speciﬁeke aandacht voor het doorbreken van
opeenvolgende cycli waarbij problemen worden doorgegeven van generatie op generatie.

6 Partners uitgelicht
Maatschappelijk participeren

Respectvol samenleven

Veilig opgroeien

Kansfonds

Respect Education Foundation

versterking van laagdrempelige inloophuizen

respectonderwijs binnen en buiten de school

Laagdrempelige inloophuizen zijn van essentieel

Als reactie op toenemende discriminatie en

Sterk Huis

belang voor de meest kwetsbaren in onze samen-

intolerantie in de samenleving richtten rabbijn

inzet big data voor preventie in jeugdhulp

leving, die in een situatie verkeren waarbij hun

Awraham Soetendorp en anderen de Respect

menselijke waardigheid in het geding is, zonder

Education Foundation (REF) op. REF bouwt samen

In aandachtswijken ontwikkelen kinderen en jon-

uitzicht op verbetering. De toekomst van deze

met vele partnerorganisaties aan een democrati-

geren zich in het algemeen minder goed. Het cre-

organisaties staat onder druk vanwege teruglo-

sche samenleving waarin iedereen zich thuis voelt

ëren van duurzame kansen voor kinderen vraagt

pende financiering en moeite om vrijwilligers te

en actief deelneemt. Respect voor jezelf, elkaar en

een ontwikkeling van ‘individueel en probleem-

vinden. Kansfonds werkt in het Fonds Franciscus

de omgeving staan daarbij centraal. REF ontwikkelt

gestuurd’ naar ‘collectief en preventief’. Sterk Huis

samen met andere fondsen en particulieren.

lesmaterialen, trainingen en projecten rond sociale

ontwikkelt een aanpak die beschikbare data en

Fonds Franciscus draagt bij aan een duurzaam

veiligheid en burgerschap. Jaarlijks organiseert REF

kennis op wijkniveau van kinderen en gezinnen

voortbestaan van de inloophuizen. Naast financiële

de landelijke Week van Respect. Steeds meer orga-

gebruikt en verbindt om risico’s op bepaalde

ondersteuning biedt het fonds een werkplaats

nisaties binnen en buiten de school werken hieraan

problemen te voorspellen en hierop te anticiperen.

voor deze inloophuizen, gericht op begeleiding

mee, zoals sportclubs, buurthuizen en hulpdiensten.

Met deze voorspellende kennis kan signalering

en peer-learning rond financiële continuïteit en

REF werkt ook aan meer structurele samenwerking

en hulpverlening op scholen, bij huisartsen en in

organisatieversterking.

tussen verschillende organisaties die zich inzetten

wijken heel gericht worden versterkt.

voor een respectvolle samenleving.

Het Vergeten Kind
stoppen van de ‘carrousel’

De Tijdmachine

Critical Mass

betere kwaliteit van leven voor ouderen

inzicht in hoe angst ontstaat en wat het met je doet

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt

Om respectvol met elkaar samen te leven moeten

zorg, aandacht en hulp die ze nodig hebben. Er

toe. Zij willen graag oud worden op hun eigen

we andere mensen open tegemoet kunnen treden

is vaak geen ander alternatief dan hen steeds te

manier. Dat vraagt om maatwerk. Voor zorg- en

op basis van wederzijds begrip. Angst voor de

verplaatsen zonder perspectief op een thuis. De

welzijnsorganisaties is het vaak moeilijk om de

ander is hier altijd een slechte raadgever. Critical

door Maasja Ooms gemaakte documentaire “Alicia”

ouderen te bereiken, hun behoeften te kennen en

Mass ontwikkelt installaties, tentoonstellingen en

die de negenjarige Alicia drie jaar volgt, maakt dit

hier invulling aan te geven. Stichting De Tijdma-

games die mensen op een interactieve manier

pijnlijk duidelijk. Het Vergeten Kind organiseerde

chine ontwikkelde hiervoor De Tijdmachine: deze

laten ervaren wat hun angsten en drijfveren zijn. Ze

een dialoogserie met fragmenten uit de film. Met

geeft ouderen een verhaal en een gezicht. Deze

brengt mensen met elkaar in gesprek en laat hen

verantwoordelijken werd gesproken over structu-

methodiek brengt (zorg)medewerkers, familie,

reflecteren op hun eigen houding en gedrag. De

rele verbetering van de zorg voor deze kwetsbare

vrijwilligers en de ouderen samen, zodat zij (nu

Angstfabriek, een project van Critical Mass, toont

kinderen, met aanbevelingen voor uitvoering. Het

en in de toekomst) gezamenlijk invulling geven

bezoekers hoe maatschappelijke angst gecreëerd

manifest “Stop de Carrousel” was van invloed op

aan een fijne oude dag. Het gaat dan om nieuwe

wordt, wie hiervan slachtoffer zijn, maar ook hoe

de inhoud van het Actieprogramma Zorg voor de

uitjes, activiteiten, informele zorg, matching met

we hier weerstand tegen kunnen bieden en ons-

Jeugd van het ministerie van VWS. De VNG heeft

een maatje en ouderenbeleid waardoor meer

zelf kunnen wapenen tégen angst.

naar aanleiding van het manifest aanbevelingen

uithuisgeplaatste kinderen
Voor uithuisgeplaatste kinderen is er vaak niet de

ouderen meedoen.

gedaan aan de gemeenten.

Dit gebeurde in 2018

1,4 miljoen

46.000

8.943

Nederlandse huishoudens
hebben (een groot risico op)
schulden

kinderen wonen kortere of
langere tijd niet thuis (Jeugdzorg
met Verblijf)

keer geweld gebruikt
tegen hulpverleners
op oudjaarsavond 2018

Bron: Rijksoverheid, News item
23 May 2018

Bron: Het Vergeten Kind / CBS 2017

Bron: Rijksoverheid: “Oud en Nieuw 2018-2019 Landelijk
beeld jaarwisseling 2018-2019 in Nederland”, 10 Jan 2019

Onze begunstigden in 2018
100WEEKS

Justice and Peace Netherlands

Stichting Helden van De Wil (fiKks)

Alliance Publishing Trust

Kansfonds

Stichting Het Vergeten Kind

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Landelijk Stimuleringsnetwerk

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Blijf Groep

Thuisadministratie (LSTA)

Stichting Life Goals Nederland
Stichting LOS (Landelijk

Cordaid

Leger des Heils

Critical Mass

LittleBitz

De Regenboog Groep

Nationaal Ouderenfonds

Stichting MAX Maakt Mogelijk

Defence for Children

Nederlands Debat Instituut

Stichting Present Nederland

Doctors for Homeless Foundation (DHF)

New Dutch Connections (NDC)

Stichting Schroeder van der Kolk

Dokters van de Wereld

De Pauluskerk

Stichting Streetcornerwork

Dutch Cell Dogs

Prinses Máxima Centrum

Stichting van Schulden naar Kansen

European Venture Philanthropy

voor Kinderoncologie

Ongedocumenteerden Steunpunt)

Takecarebnb

Radboud Universiteit

UAF

Federatie Opvang (FO)

Repair Café

Vereniging Leergeld Nederland

Fonds Bijzondere Noden

Respect Education Foundation (REF)

Villa Pinedo

Rode Kruis

Voedselbanken Nederland

Fonds Sluyterman van Loo

SailWise

Vrije Universiteit Amsterdam

Gevangenenzorg Nederland

SchuldHulpMaatje

War Child

Het Begint met Taal

Stek voor stad en kerk

Wijdoenmee.nu

House of Hope

Stem in de Stad

Humanitas

Sterk Huis

IMC Weekendschool

Stichting De Tijdmachine

Kleinere en eenmalige giften zijn

instituut voor Mensenrechten

Stichting de Vrolijkheid

niet opgenomen in dit overzicht.

Association (evpa)

Rotterdam (FBNR)

en Medisch Onderzoek (iMMO)

Sociale Initiatieven

Stichting Fier
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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 programmaoverstijgende 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.
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53

Migratie en asiel

53

2 Partners uitgelicht

55

Dit gebeurde in 2018

Thema

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. 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.

2 Partners uitgelicht

Defence for Children
waarborgen kinderrechten in verblijfsprocedure

Het Begint met Taal
taalvrijwilligers opleiden

Met de Kinderrechtenhelpdesk Migratie wil De-

om vluchtelingen Nederlands te leren

fence for Children kinderrechten in de verblijfsprocedure waarborgen. Zij baseert zich hierbij

Vluchtelingen en anderstaligen die nog weinig Ne-

op het Internationale Verdrag inzake de Rechten

derlands spreken hebben er baat bij om deze taal

van het Kind. De helpdesk ondersteunt kinderen

goed te leren. Dit geeft hen meer kansen om zo

en hun advocaten om te zorgen dat hun rechten

snel mogelijk te integreren en een toekomst op te

worden gerespecteerd. Daarnaast pleit Defence

bouwen voor henzelf en hun familie. De organisa-

for Children met ervaringsdeskundige jongeren-

tie Het Begint met Taal ontwikkelt met het project

ambassadeurs voor een duurzame verbetering

“Vooruit met Taal” materiaal en trainingen. Hiermee

van wetgeving en beleid. De afgelopen jaren is

kunnen vrijwilligers zo snel, adequaat en effectief

hierbij veel vooruitgang geboekt op het gebied

mogelijk vluchtelingen en anderstaligen begelei-

van kinderrechten. Zo kwam er een kinderpardon,

den bij het leren van het Nederlands. De trainingen

is het gezinsherenigingsbeleid aangepast, worden

zijn erop gericht om mensen te enthousiasmeren

kinderen niet meer in grensdetentie geplaatst en

om zich in te zetten als taalvrijwilliger. En coördina-

worden kinderen zonder verblijfsvergunning niet

toren krijgen trainingen om zelfstandig financiering

meer op straat gezet.

voor vrijwilligerstrainingen te werven.

Samenwerking tussen programma’s
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Dit gebeurde in 2018

68,5 miljoen

30.380

50

mensen gedwongen
op de vlucht

asielzoekers kwamen
naar Nederland

minderjarigen in grensdetentie
in Nederland

Bron: UNHCR: “Global Trends Study” 2018

Bron: IND “Asylum Trends” 2018

Bron: Defence for Children Annual Report 2018

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 2018 bestaat het operationele
team van Adessium Foundation uit dertien
personen (elf FTE). De directie bestaat uit
twee personen, het programmateam heeft
zeven programmamanagers. Verder zijn er vier
staffuncties: een juridisch- & operationeel manager,
een communicatie manager, een monitoring &
evaluatie manager en een officemanager.
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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 2018
In 2018 heeft Adessium een bedrag van € 17,4 miljoen besteed aan het ondersteunen van organisaties en
projecten. In 2018 zijn 9 nieuwe meerjarige samenwerkingsverbanden gestart, van de bestaande werden er 29
verlengd. In totaal bedraagt het aantal actieve overeenkomsten ultimo 2018 122 met in totaal 116 organisaties.*
*Dit aantal is exclusief overeenkomsten voor kleine en eenmalige giften.

Totaal besteed aan doelstelling 1)
Toegezegde donaties 2)
Organisatiekosten 3)
Totaal

2018

2017

17.359

91%

17.999

1.662

9%

1.527

8%

19.021

100%

19.526

100%

Verdeling naar programma’s

2018

92%

2017

Publiek Belang

6.768

39%

6.845

Mens & Natuur

4.757

27%

5.749

32%

Sociale Initiatieven

5.834

34%

5.405

30%

17.359

100%

17.999

100%

Totaal

Verdeling op basis van type ondersteuning
Programmatisch-institutioneel 4)
Projectmatig
Totaal

2018

38%

2017

11.328

65%

12.314

6.031

35%

5.685

32%

17.359

100%

17.999

100%

Verdeling naar regio van activiteit / beoogde impact

2018

68%

2017

Nederland

8.066

46%

8.103

45%

Rest van de Europese Unie

7.979

46%

7.063

39%

Rest van de Wereld
Totaal

1.314

8%

2.833

16%

17.359

100%

17.999

100%

Bedragen in duizenden euro’s

1)

Gegevens ontleend aan de jaarrekening 2018 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.
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Achtergrond
Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet, die een achtergrond heeft in
vermogensbeheer. 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 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 goed bestuur.

Publicatiedatum: April 2019
Inhoud © Adessium Foundation
Ontwerp © Studio Lakmoes
Alle rechten voorbehouden
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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 (onderdelen van) het jaarbericht aan te brengen.
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