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Onze missie

Caring for each other
and our environment

Adessium streeft naar een samenleving waarin mensen in 
harmonie leven met elkaar en met hun omgeving. Een samenleving 
waarin gehandeld wordt in het brede maatschappelijke belang, 
waarin we verantwoord omgaan met de natuur en waarin we 
zorgdragen voor elkaar.

We ondersteunen initiatieven en organisaties in Nederland en 
Europa die zich sterk maken voor een open en rechtvaardige 
samenleving, gezonde ecosystemen en gelijke kansen voor 
iedereen. We stellen begunstigde organisaties in staat om te werken 
aan een blijvend positieve verandering in onze maatschappij.
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Onze programma’s en thema’s
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Sociale
Initiatieven

Mens
& Natuur

Publiek
Belang

Hulp en perspectief / Migratie en asiel /

Jongeren en maatschappij

Waardevolle natuur /

Gezonde leefomgeving

Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie

Verantwoorde digitalisering / Goed openbaar bestuur
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Publieke waarden in een 
digitale samenleving

Als Adessium zetten we ons in voor een open 

en democratische samenleving. Door toe- 

nemende digitalisering van onze samenle-

ving staat de informatiepositie van individuen 

en daardoor het functioneren van de demo-

cratie onder druk. In samenwerking met SIDN 

fonds gingen we op zoek naar innovatieve 

en schaalbare oplossingen die de regie van 

de online nieuwsgebruiker versterken en die 

bijdragen aan een betere informatiepositie 

van individuen in het democratisch proces.

Lees het hele verhaal

op pagina 18

In dit Jaarbericht 2020 doen we verslag van 

een bijzonder jaar in vele opzichten. Adessium 

werd 15 jaar geleden opgericht door de familie 

Van Vliet. We hadden dit jubileum graag willen 

vieren met onze stakeholders. Het mooie 

programma dat we hiervoor hadden opge-

tuigd, kon net als vele andere evenementen 

dit jaar door de uitbraak van het coronavirus 

helaas geen doorgang vinden. 

Desalniettemin was het een moment om stil 

te staan bij de organisaties en initiatieven die 

we in de afgelopen jaren hebben onder-

steund. Vol waardering blikken we terug op 

wat onze partners allemaal hebben bereikt in 

deze periode en we zijn trots dat we hieraan 

hebben mogen bijdragen. 

Ons 15-jarig bestaan is ook aanleiding 

geweest om dit jaar niet alleen terug, maar 

zeker ook vooruit te kijken. Met de familie 

Van Vliet, het bestuur en het Adessium team 

hebben we gereflecteerd op de rol die we 

willen en kunnen spelen in de samenleving. 

We hebben met elkaar geconstateerd dat we 

willen vasthouden aan de ingezette koers en 

aan onze kenmerkende werkwijze. 

Dat betekent dat we onze programma’s 

Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale 

Initiatieven zullen voortzetten, hoewel 

scherper afgebakend en met een aantal 

nieuwe thema’s als Goed openbaar bestuur, 

Gezonde leefomgeving en Jongeren en 

maatschappij. Als de coronacrisis iets 

heeft laten zien, is het dat onze inzet 

op een positieve verandering op grote 

maatschappelijke thema’s in natuur en 

samenleving onverminderd relevant is.

De langetermijnblik die dit vraagt blijft belang-

rijk. Tegelijkertijd hebben we dit jaar ook gezien 

hoe waardevol het kan zijn om snel te kunnen 

schakelen in tijden van crisis. Het corona-

virus heeft ons allemaal voor nieuwe uitda-

gingen gesteld, niet in de minste plaats onze 

partners en de doelgroepen waarop zij zich 

richten. Veel van onze partners hebben hun 

activiteiten of werkwijze moeten aanpassen, 

bijvoorbeeld om fors op te schalen of nieuwe 

doelgroepen te kunnen bedienen. Onze rol 

en uitdaging is om hen in deze tijden op de 

beste manier te ondersteunen en tegemoet te 

komen. Een crisis als deze vraagt nu eenmaal 

om meer flexibiliteit in de samenwerking.
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Rogier van Vliet

Voorzitter

Corona en de gevolgen voor vis en 
visserij in de Middellandse Zee

Adessium richt zich op het beschermen 

en herstellen van waardevolle mariene 

ecosystemen. De laatste jaren richten 

we ons daarbij in belangrijke mate 

op de Middellandse Zee omdat we 

daar de grootste kansen zien voor het 

verwezenlijken van onze doelstelling. 

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor 

dit gebied?

Uit de schulden,  
op weg naar zelfredzaamheid 

Adessium hecht grote waarde aan 

een samenleving waarin iedereen 

gelijkwaardig kan participeren. Daarom 

ondersteunden we de afgelopen tijd 

maatschappelijke organisaties die 

mensen helpen bij problemen rond  

schulden. Op welke manieren kunnen 

we problemen in een vroeg stadium 

signaleren en helpen om erger te 

voorkomen?

Lees het hele verhaal

op pagina 32

Lees het hele verhaal

op pagina 46

Voor mensen die in armoede leven, dak- of 

thuisloos zijn, of op de vlucht zijn, betekent 

de crisis een acute noodsituatie. In 2020 

hebben we daarom middelen vrijgemaakt 

om een aantal hulporganisaties te steunen 

in deze moeilijke tijd. We hebben ons hierbij 

met name gericht op verlichting van urgente 

noden voor mensen in Nederland en op 

noodhulp in en rond de vluchtelingen-

kampen op de Griekse eilanden.

Vooruitkijkend, verwachten we dat de crisis 

in de komende periode een grote impact zal 

blijven hebben op mensen die al kwetsbaar 

zijn vanwege hun sociale en maatschap-

pelijke situatie. We maken ons zorgen over 

de gevolgen van de crisis voor hen. We 

bekijken samen met collegafondsen en 

onze partners hoe we kunnen bijdragen aan 

perspectief voor deze mensen. 

Het afgelopen jaar hebben we samen met 

onze partners wederom stappen gezet op 

weg naar positieve verandering op belang-

rijke maatschappelijke thema’s. In dit Jaar-

bericht belichten we drie thema’s die in 2020 

belangrijk zijn geweest in onze programma’s. 

Ten slotte was 2020 ook het jaar waarin we 

afscheid hebben genomen van Rogier van 

der Weerd, onze algemeen directeur. Rogier 

heeft na ruim 10 jaar bij Adessium besloten 

om andere wegen te bewandelen. Wij zijn 

hem heel dankbaar voor zijn grote inzet 

en de richting die hij heeft gegeven aan 

Adessium.  

We zijn trots dat we mogen bijdragen 

aan innovatieve campagnes en effec-

tieve projecten van onze partners. Steeds 

opnieuw zijn wij onder de indruk van de 

inzet en veerkracht van alle betrokkenen 

binnen deze organisaties. Met hun crea-

tiviteit, bevlogenheid en doorzettings-

vermogen maken zij het verschil in onze 

samenleving. Wij zullen ons met volle 

energie blijven inzetten om hun werk te 

blijven ondersteunen. 

Laten we hopen dat het coronavirus snel zal 

worden bedwongen en dat we als samen-

leving kunnen bewegen richting sociaal 

en duurzaam herstel, met een hernieuwd 

toekomstperspectief voor de vele mensen 

die geraakt zijn.

Saskia van den Dool

Algemeen Directeur
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Onze werkwijze

Kenmerken van onze werkwijze

In onze drie programma’s Publiek Belang, 

Mens & Natuur en Sociale Initiatieven onder-

steunen we maatschappelijke organisaties 

en initiatieven. We gaan zelf op zoek naar 

potentiële begunstigden en waar passend 

nodigen we hen uit voor samenwerking. 

We steunen zowel gevestigde organisaties 

als vernieuwende initiatieven. 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 bij ondersteuning 

van structurele verbeteringen door de 

aanpak van de grondoorzaken en beleids-

verandering. 

In veel gevallen kiezen wij ervoor om organi-

saties niet slechts voor een specifiek project 

8

Adessium Foundation is een filantropisch fonds dat 
bijdraagt aan een open en rechtvaardige samenleving, 
aan gezonde ecosystemen en aan gelijke kansen voor 
iedereen.

Ons werkveld beslaat daarmee een breed palet aan 
maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. We zijn 
geen uitvoerend fonds maar via het doen van donaties 
versterken we de belangrijke rol die maatschappelijke 
organisaties spelen in de samenleving. 

te ondersteunen, maar hen middels brede 

programmatisch-institutionele ondersteu-

ning in staat te stellen aan hun missie te 

werken. Bij de totstandkoming van donaties 

verkennen we uitvoerig visie, aanpak en 

uitvoeringscapaciteit (inclusief governance) 

van organisaties.

Daarnaast vinden we het belangrijk om 

aanvullende ruimte te bieden voor organi-

satieversterking. Soms verlenen we deze 

steun rechtstreeks, soms bieden we finan-

ciële middelen voor de inbreng van externe 

expertise, bijvoorbeeld in de vorm van een 

adviestraject.

In de samenwerking met onze partners 

gaan we uitdrukkelijk niet op de stoel van 

de uitvoerders zitten. Onafhankelijkheid 

en autonomie van maatschappelijke 

organisaties zijn in onze optiek essentieel. 

Wel proberen we vanaf de start van de 

samenwerking constructief en kritisch mee 

te denken over manieren waarop onze 

partners hun werk effectief kunnen uitvoeren 

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. We willen leren 

van de door ons gesteunde organisaties 

en interventies. Daarom gaat er relatief veel 

aandacht uit naar het monitoren en evalu-

eren van aanpak en effectiviteit. Dat doen 

we samen met onze partners. Dit biedt 

kansen voor het verbeteren en vergroten 

van impact. We leren ook van onze eigen 

praktijk. Door kritisch te zijn op onze dage-

lijkse 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. 

Meerjarige samenwerking

We pakken grote en complexe 

maatschappelijke problemen aan. Dit 

vraagt een langetermijnvisie. Er bestaan 
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hierbij geen snelle oplossingen. 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 meerja-

rige donaties op basis van ambitieuze, maar 

haalbare doelstellingen en een solide plan 

van aanpak. De meest voorkomende looptijd 

bedraagt drie jaar, een termijn 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 verande-

ringen is vaak langer dan een driejaars- 

termijn. 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 betre-

ffende onderwerp. Het hangt ook af van 

de ontwikkeling van onze eigen aanpak en 

prioriteiten en of de ondersteunde organi-

satie nog steeds het best gepositioneerd is 

om daaraan bij te dragen. Ook bij langdurige 

samenwerking blijft het uitgangspunt 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 

visie op een veranderstrategie. Maar ook 

een gezamenlijk beeld van het ontwikkelpad 

van de organisatie is belangrijk. We hebben 

daarbij samen met de partner aandacht voor 

zowel sterke kanten, als waar de prioriteiten 

liggen voor het versterken van een organi-

satie. Hoewel er door financiers vaak een 

grote nadruk wordt gelegd op project- 

financiering en beperking van overhead, 

hechten wij veel belang aan een goed inge-

richte organisatie. 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 

om als organisatie verschillende fasen 

van ontwikkeling en groei door te maken. 

Een vraagstuk daarbij kan zijn hoe de rol 

van initiatiefnemers 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 

lastige stap om door te groeien naar een 

professionele organisatie. Vanuit onze 

ervaring proberen we onze partners zo goed 

mogelijk bij te staan in dit soort transities.

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 werk ondersteunen 

dat bijvoorbeeld door de overheid of door 

andere fondsen (nog) niet gefinancierd 

wordt. Dit kunnen 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 onder-

vinden, zodat we samen naar gepaste 

oplossingen kunnen zoeken. 

Door onze langdurige betrokkenheid 

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. 

In gesprek met medefinanciers ontwi-

kkelen we een goed beeld van een initiatief 

en delen we kennis. Een positief-kritische 

reflectie van betrokken financiers komt de 

uitwerking van een project ten goede.
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Martijn wordt geïnspireerd door het beeld 

van Kate Raworth’s Donut dat de grote 

maatschappelijke opgaves krachtig weer-

geeft. Aan de ene kant van de donut 

overschrijden we op meerdere fronten de 

draagkracht van de aarde. De andere zijde 

van de donut laat zien dat een menswaardig 

bestaan via toegang tot bijvoorbeeld werk, 

huisvesting of veiligheid voor velen geen 

realiteit is. Mede onder impuls van een sterk 

maatschappelijk middenveld staan deze 

opgaves inmiddels stevig op de maat-

schappelijke agenda. Recente voorbeelden 

zoals de European Green Deal of het 

Deltaplan Biodiversiteit zijn uitingen van dit 

momentum. “Bijdragen aan dat sterke, goed 

georganiseerde maatschappelijk midden-

veld, dát is waar Adessium zich sterk voor 

maakt,” zegt Martijn.

Jullie nemen het directiestokje over bij 

een jubileum: Adessium completeerde 

het vijftiende levensjaar. Wat kenmerkt 

de organisatie waaraan jullie leiding 

geven?

“Adessium heeft in de afgelopen jaren een 

mooie positie verworven in de filantropische 

sector. Dat komt denk ik voor een belangrijk 

deel door onze manier van werken”, zegt 

Saskia. Adessium heeft oog voor de lange 

termijn, voor institutionele ondersteuning en 

het versterken van organisaties. Daarnaast 

staat de organisatie open voor meer risico-

volle, innovatieve initiatieven. “Ook vinden 

we samenwerking heel belangrijk. Dat wordt 

in het veld gewaardeerd.” 

“We hebben onze antennes aan staan en 

zijn alert op ontwikkelingen en kansen. 

En we identificeren partners die daarop 

kunnen inspelen” legt ze verder uit. “Een 

goed voorbeeld daarvan is het financieren 

van onderzoeksjournalistiek in een tijd dat 

deze onder grote druk kwam te staan door 

opdrogende budgetten bij mediabedrijven,” 

vult Martijn aan. Adessium heeft innovatieve, 

grensoverschrijdende journalistieke initia-

tieven zoals ICIJ en Bellingcat verder kunnen 

helpen. “We stimuleren nu ook actief andere 

fondsen om journalistieke organisaties finan-

cieel te ondersteunen.”

Plastic vervuiling is een ander thema 

waarbij Adessium in een vroeg stadium 

een aantal koplopers heeft kunnen helpen 

om dit probleem hoog op de maatschap-

pelijke agenda te krijgen. Daarmee stond 

Adessium met enkele andere fondsen aan 

de basis van een veel bredere mobilisatie 

van de filantropiesector op dit thema. “En 

zie nu,” zegt Martijn, “mensen willen af van 

die bergen wegwerpplastic en de politiek 

handelt er langzaam maar zeker naar.”

Een 15-jarig bestaan is ook een moment 

om vooruit te blikken. Voorzien jullie 

belangrijke koerswijzigingen voor de 

toekomst?

Saskia: “Het 15-jarig bestaan van Adessium 

viel samen met het laatste jaar van onze 

driejarige beleidscyclus. Een goed moment 

om in gesprek te gaan met onze oprichters, 

het bestuur en het team om ons strategisch 

kader en onze werkwijze weer eens tegen het 

licht te houden.” De uitkomst van dit proces 

brengt geen ingrijpende koerswijzigingen 

met zich mee. Adessium blijft volgens de haar 

kenmerkende werkwijze werken. 

“Wel beschikken we de komende periode 

Saskia van den Dool en Martijn Meijer 

vormen sinds 1 november 2020 het nieuwe 

directieteam van Adessium. Beiden 

zijn niet nieuw binnen Adessium. 

Saskia is nu algemeen directeur van 

de organisatie, maar was de afgelopen 

drie jaar al actief als directeur 

programma’s. Martijn stroomt vanuit 

zijn rol als programmamanager van het 

Mens & Natuur programma door naar de 

functie van programmadirecteur. Tijd 

voor een gesprek om met beiden nader 

kennis te maken.

Jullie zijn al door de wol geverfd binnen 

Adessium. Wat motiveert jullie in dit 

werk?

Saskia: “Een steentje bijdragen aan een 

betere wereld vormt de rode draad in mijn 

werkzame leven. En dat kan bij Adessium 

op een mooie en bijzondere manier. Ik vind 

het vooral heel inspirerend om te kunnen 

samenwerken met onze, vaak heel bevlogen 

partners en hen écht te kunnen helpen om 

het verschil te maken voor een meer recht-

vaardige en duurzame wereld.”
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over een lager donatiebudget. En dat 

betekent keuzes maken,” zegt Saskia. De 

bestaande programma’s blijven gehand-

haafd, maar de thematische invulling wordt 

aangescherpt. “Dat is belangrijk, want we 

willen geen kaasschaaf hanteren. Liever 

maken we scherpe keuzes om organisaties 

die goed bij onze missie passen op niveau 

te kunnen ondersteunen. En dat doet soms 

pijn, vooral in een tijd waar onze bijdrage 

misschien wel meer nodig is dan ooit.”

Het komend jaar is een interim jaar, waarin 

wordt toegewerkt naar een plan voor de 

periode 2022-2024. Daarin werkt het team 

de invulling van de thema’s verder uit. 

“Ook is er ruimte om te experimenteren, 

bijvoorbeeld met ons voornemen om meer 

programma-overstijgend te werken,” zegt 

Saskia. “Dat betekent dat we op zoek gaan 

naar bijzondere initiatieven op de snijvlakken 

van onze programma’s of thema’s.”  

De corona pandemie heeft dit jaar 

getekend. Wat heeft dit voor het werk 

van Adessium betekend?

Als corona één ding heeft laten zien is het 

dat alle thema’s waarop Adessium werkt 

relevant zijn en  blijven, vinden beide direc-

teuren. Die thema’s blijven langetermijn- 

aandacht vragen. “Maar tegelijk willen we 

oog hebben voor noden op de korte termijn, 

die zijn uitvergroot door corona,” aldus 

Martijn. “We hebben in 2020 bijna anderhalf 

miljoen euro vrij kunnen maken om snel 

in te spelen op de noden van kwetsbaren 

in de samenleving. Dit gaat om verlichting 

voor mensen die het meest geraakt werden, 

zoals dak- en thuislozen of noodhulp aan de 

mensen die vastzitten in de vluchtelingen- 

kampen op de Griekse eilanden. Maar er 

is ook geld gegaan naar onderzoek naar 

riooldetectie voor een snellere signalering 

van virushaarden.”

Net als andere fondsen heeft Adessium 

maximale flexibiliteit proberen te bieden 

aan haar partners. Martijn: “Projecten konden 

geen doorgang vinden of liepen niet meer 

volgens planning. Door aan te geven dat 

de financiering gewoon door zou lopen en 

daarmee ruimte te scheppen voor partners 

om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, 

hebben we geprobeerd op dat vlak bij hen 

rust te brengen. We zijn trots als we zien wat 

onze partners dit jaar allemaal hebben bereikt 

ondanks de corona-crisis. Er zit grote kracht in 

de menselijke creativiteit en inventiviteit.” 

Wat is jullie beeld van het nieuwe 

normaal na corona?

Dat deze corona-tijd een structurele invloed 

zal hebben op de manier van werken is wel 

te verwachten. Wellicht zal er minder gereisd 

worden dan voorheen, alternatieven blijken 

ook te werken. Maar ruimte voor netwerken en 

interactie is ook van belang. Saskia: “Normaal 

gesproken bezoeken we onze partners 

regelmatig om een goed inzicht te krijgen in 

hun werk en met elkaar van  gedachten te 

wisselen over actuele ontwikkelingen. Dat is 

vaak heel nuttig en inspirerend en dat hebben 

we echt gemist. Ik verwacht dat we daar wel 

een inhaalslag op zullen maken.” 

De effecten van de corona-pandemie zullen 

nog lang na-ijlen. De partners van Adessium 

bereiden zich nu al voor op andere hulpvragen 

en doelgroepen dan voorheen, zoals bijvoor-

beeld gedwongen zzp-ers die ineens lange 

tijd zonder werk kwamen te zitten. Tegelij-

kertijd is de verwachting dat de financiële 

middelen van organisaties verder onder druk 

zullen komen te staan, omdat veel fondsen 

minder te besteden hebben en overheids- 

subsidies zullen dalen. De gevolgen daarvan 

zijn nog niet goed in te schatten.

Daarom zien beiden zeker op de korte 

termijn een belangrijke rol voor Adessium 

om partners te ondersteunen die dicht bij 

de mensen staan die het het hardst nodig 

hebben. Voorbeelden daarvan zijn het 

bieden van toegang tot gezondheidszorg 

voor ongedocumenteerden of aandacht 

voor de situatie van zwerfjongeren. 

“Maar we blijven óók het fonds dat met een 

Nederlands-Europese blik blijft werken aan 

veranderingen die een lange adem vergen,” 

voegt Martijn hieraan toe.  

Tot slot, waar kijken jullie het meest 

naar uit in deze nieuwe functie?

“Ik zie ernaar uit om samen met ons team in 

de nieuwe samenstelling verder te bouwen 

aan onze organisatie en om onze partners 

zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in 

hun belangrijke werk,” aldus Saskia. 

En Martijn geeft aan: “De groeiende samen-

werking in de filantropiesector is een goede 

en belangrijke ontwikkeling en eentje die 

Adessium van harte ondersteunt. Ik kijk er 

naar uit om door te bouwen op dat funda-

ment en dat te verstevigen. Alleen samen 

kunnen we ervoor zorgen dat we ín de 

Donut van Raworth komen. In die ecologisch 

veilige en sociaal rechtvaardige ruimte waar 

mensen kunnen floreren.” 
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Access Info Europe

Are We Europe

Bellingcat

BEUC

Bits of Freedom

Civitates

CollAction

Corporate Europe Observatory

Correctiv

Dataharvest

Digital Freedom Fund

Disclose

EUobserver

European Digital Rights (EDRi)

European Policy Centre (EPC)

Finance Uncovered

Global Investigative Journalism Network 

(GIJN)

Hostwriter

Human Rights Watch

ICIJ

Impact Makers

International Press Institute (IPI)

Investico

Investigate Europe

Investigative Reporting Project Italy 

(IRPI)

Journalismfund.eu

Lighthouse Reports

Media Defence

MySociety

Nederlands Juristen Comité voor de 

Mensenrechten (NJCM)

Orb Media

Begunstigde organisaties 

Oxford University / Oxford Internet 

Institute

Reporters Without Borders (RWB)

SIDN Fund

Tax Justice Network

The Bureau of Investigative Journalism

The Good Lobby

Transparency International EU office en 

NL office

Universiteit van Amsterdam / ACTL

Waag

Kleinere en eenmalige giften zijn 

niet opgenomen in dit overzicht.
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Programma

Publiek 
Belang
Voor een open, democratische en  
rechtvaardige samenleving

Adessium zet zich in voor een open, democratische en rechtvaardige 
samenleving. We streven naar een maatschappij waarin iedere burger 
betrokken kan zijn en zich kan informeren op basis van onafhankelijke 
en betrouwbare berichtgeving. We vinden het belangrijk dat in een 
digitaliserende samenleving vrijheid, veiligheid en privacy blijvend 
gewaarborgd zijn. We streven naar een maatschappij waarin overheid en 
publieke instanties effectief functioneren en integer handelen in het belang 
van burger en samenleving.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op waarheidsvinding en duiding 
van maatschappelijke vraagstukken, mede via begunstigde organisaties op 
het gebied van onderzoeksjournalistiek. We zetten in op een verantwoorde 
digitalisering van de samenleving. We ondersteunen maatschappelijke 
organisaties om hun rol als waakhond te kunnen spelen en publieke 
instanties te stimuleren tot goed openbaar bestuur en integer handelen.

Publiek Belang
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Thema’s Beschikbaarheid van 
kwaliteitsinformatie

Bijdragen aan een goed geïnformeerde samenleving

Een geïnformeerde burger is een betrokken burger. De beschikbaar-

heid en duiding van betrouwbare en onafhankelijke informatie zijn 

randvoorwaarden voor een open, democratische en rechtvaardige 

samenleving. Kwaliteitsinformatie stelt burgers in staat inzicht te 

krijgen in maatschappelijke vraagstukken en het gesprek daarover te 

voeren met elkaar, bestuurders en beleidsmakers. Vertrouwen in en 

productie en verspreiding van kwaliteitsinformatie in de samenleving 

staan echter onder druk.

 

We dragen bij aan de versterking van journalistieke organisaties en 

samenwerkingsverbanden die betrouwbare en onafhankelijke infor-

matie leveren. We stellen deze organisaties in staat om vernieuwende 

journalistieke verhalen te maken rond maatschappelijk relevante 

thema’s. Daarbij hebben we oog voor de verbinding van lokaal, natio-

naal en internationaal perspectief.

Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie draagt bij aan 

een evenwichtig maatschappelijk debat.
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Verantwoorde digitalisering Goed openbaar bestuur

Bijdragen aan een veilige en verantwoorde digitale 

samenleving

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Deze digitalisering raakt 

inmiddels vrijwel alle facetten van ons bestaan. Er is vooral optimisme 

over de kansen die dit biedt, maar waakzaamheid over de potentiële 

negatieve maatschappelijke gevolgen is ook geboden. De centra-

lisering van macht bij een paar grote platforms heeft ingrijpende 

gevolgen voor de vrijheid, veiligheid en privacy van burgers. Dit 

vraagt om waakzame en constructieve tegenkracht. Integer gebruik 

van persoonlijke data door overheid en bedrijfsleven moet blijvend 

worden gewaarborgd.

 

We dragen bij aan de totstandkoming en implementatie van 

randvoorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde digitale 

samenleving. We stellen maatschappelijke organisaties in staat 

om constructief-kritisch mee te denken over de wijze waarop 

onze samenleving digitaliseert. We ondersteunen organisaties die 

signaleren wanneer fundamentele burgerrechten in het geding 

komen en initiatieven die verantwoorde technologische alternatieven 

kunnen schetsen. 

Vrijheid, veiligheid en privacy in de digitaliserende 

samenleving ruimte worden gewaarborgd door 

grensoverschrijdend beleid, en wet- en regelgeving.

Bijdragen aan goed openbaar bestuur in het belang 

van burger en maatschappij

Goed openbaar bestuur en effectieve toezichthouders zijn van 

cruciaal belang. Onze samenleving is continu in beweging. Dat vereist  

kundig en integer handelende bestuurders en goed toegeruste 

instanties. De samenleving vraagt om een voortdurende afweging 

van allerlei maatschappelijke belangen. Daarvoor zijn goed functio-

nerende en vertrouwenwekkende publieke instanties nodig die het 

belang en het welzijn van burgers dienen, op lokaal, nationaal en 

Europees niveau.

We ondersteunen maatschappelijke organisaties die het toepassen 

van de principes van goed bestuur nastreven. We stellen hen in staat 

om de maatschappelijk belangrijke rol als waakhond te vervullen en 

om constructieve en oplossingsgerichte input te geven aan publieke 

instanties. Hiermee helpen we publieke instanties hun rol effectief te 

vervullen in het belang van de burger en maatschappij. 

Waakzaam toezicht op het openbaar bestuur waarborgt 

een evenwichtige belangenafweging in beleidsvorming, 

bevordert integer handelen en leidt tot meer vertrouwen 

in publieke instanties. 

Publiek Belang
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1 Bellingcat ontvangt de Machiavelliprijs voor haar ‘kwaliteits- 

impuls’ in de journalistiek.  2 ICIJ publiceert de Luanda Leaks, waarin 

Angola’s rijkste vrouw wordt beschuldigd van wanbeheer en fraude. 

3 Het Public Interest Litigation Project (PILP) is onderdeel van het 

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). De 

rechter doet uitspraak in de zaak die PILP heeft aangespannen in de 

SyRi zaak: fraude aanpakken door de overheid is belangrijk, maar 

hier is geen sprake van ‘fair balance’ tussen het maatschappelijk 

belang en de inbreuk op het privéleven.  4 Corporate Europe Obser-

vatory (CEO) heeft herhaaldelijk de gevaren van gesponsord voor-

zitterschap van de Europese Raad aan de kaak gesteld. Belangen-

verstrengeling ligt op de loer als bedrijven als BMW en Coca Cola 

de voorzitters financieel en met andere geneugten ondersteunen. 

Dit jaar is het gelukt: het Duitse voorzitterschap van de Raad was 

sponsorvrij.  5 Adessium organiseert een bijeenkomst over transpa-

rantie van de Raad van Ministers van de EU. Een belangrijk resultaat 

is samenwerking in het maatschappelijk middenveld rondom het 

Duitse voorzitterschap, de rol van Frontex en duurzame visserij.  

6 EDRi publiceert aanbevelingen aan de EU met betrekking tot 

de Digital Services Act, die als doel heeft veiligheid en rechten 

van burgers online te beschermen.  7 Reporters without Borders 

lanceert de nieuwe World Press Freedom Index. Er is een duidelijk 

verband tussen het onderdrukken van de persvrijheid als reactie op 

de corona-pandemie en de positie van een land in de Index.  

8 De Europese Commissie heeft, mede op basis van pleitbezorging 

door Picum en ECRE, beloofd humane en effectieve oplossingen op 

het gebied van migratie te presenteren in een New Pact for Asylum 

and Migration.  9 Adessium host een webinar over het financieren 

van journalistiek, speciaal voor fondsen die nieuw zijn op dit terrein. 

Met aandacht voor het Journalism Funders Forum en voor het 

nieuwe journalistieke fonds van Civitates.  10 Lighthouse Reports 

lanceert een pop-up Borders newsroom gericht op het rapporteren 

over incidenten zoals geweld tegen vluchtelingen aan Turks-

Griekse grens. Daarnaast doet Lighthouse Reports onderzoek naar 

de verspreiding van desinformatie over gebeurtenissen aldaar.

 

Dit gebeurde in 2020
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Achtergrond



Als Adessium zetten we ons in voor een open en 
democratische samenleving. Door toenemende 
digitalisering van onze samenleving staat de 
informatiepositie van individuen en daardoor het 
functioneren van de democratie onder druk. Diverse 
ontwikkelingen spelen hierbij een rol, zoals de 
effectieve verspreiding van desinformatie en het 
zeer gericht benaderen van individuen met politieke 
advertenties. Steeds ingewikkeldere algoritmes 
bepalen welke informatie we te zien krijgen, zonder dat 
we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. 
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Publieke waarden in een 
digitale samenleving 
Samenwerking Adessium en SIDN fonds



In de open call for proposals  

‘Publieke waarden in een 

digitale samenleving’ zijn we in 

samenwerking met SIDN fonds 

op zoek gegaan naar innovatieve 

en schaalbare oplossingen 

die de regie van de online 

nieuwsgebruiker versterken en 

die bijdragen aan een betere 

informatiepositie van individuen 

in het democratisch proces. 

SIDN is een fonds dat zich richt op 

innovatieve internetprojecten die 

bijdragen aan een sterker, veiliger 

internet en vaardige internet-

gebruikers. Deze samenwerking 

met SIDN fonds was voor ons 

bijzonder, omdat we normaal 

gesproken niet werken met 

open calls. SIDN fonds heeft daar 

veel ervaring mee. Ook was de 

samenwerking leerzaam vanwege 

hun brede netwerk van experts en 

hun kennis om meer technische 

voorstellen te beoordelen. 

Deze call heeft een voor ons 

nieuwe mix van projecten 

opgeleverd: niet alleen gericht 

op onderzoek en pleitbezorging, 

maar ook meer praktische 

toepassingen en tools voor 

individuele gebruikers. De 

projecten zijn gericht op politieke 

microtargeting, weerbaarheid 

tegen online haat en manipulatie,  
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diversiteit in nieuwsalgoritmes 

en onderwijs in een digitale 

samenleving. 

Begin 2020 zijn we van start 

gegaan met een sessie waarin de 

negen betrokken organisaties hun 

plannen aan elkaar presenteer-

den. Ook later in het jaar hebben 

de organisaties hun voortgang 

met elkaar gedeeld. Deze onder-

linge kennisuitwisseling leidde 

tot versterking van en samen- 

werking tussen projecten.



Politieke 
microtargeting 

Platformen verzamelen onze 

gegevens en gebruiken deze om 

aangepaste advertentieruimte 

aan derden te verkopen. Er is 

een grote digitale advertentie-

industrie die micro-targeting 

mogelijk maakt. Zo kunnen 

partijen heel gericht bijvoorbeeld 

hun politieke boodschappen 

naar het publiek communiceren. 

De aanpak daarvan is lastig 

vanwege ontoereikende 

wet- en regelgeving en het 

gebrek aan transparantie en 

verantwoordingsmechanismen 

bij internetbedrijven.

Voor het project Personal data 

for political purposes liet Tactical 
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Tech onderzoek doen naar de 

situatie in Nederland. Hoewel er 

voorbeelden zijn van gerichte 

politieke onlinecampagnes, zijn 

er geen aanwijzingen dat politieke 

partijen in Nederland op grote 

schaal burgers manipuleren met 

gerichte advertenties. Wel blijkt 

dat de Nederlandse wetgeving 

politieke partijen op dit vlak tot 

weinig transparantie verplicht. De 

Digital Detox Kit van Tactical Tech 

geeft informatie over online- 

strategieën van politieke partijen 

en hoe je je als burger hiertegen 

kunt wapenen. 

Techbedrijven zijn weinig 

transparant over hoe politieke 

partijen hun platforms gebrui-

ken. Twee projecten in deze call 

deden onderzoek naar politieke 

advertenties en posts op tech-

platforms. Towards a monitoring 

of Instagram van AlgorithmWatch 

focust op Instagram. Samen met 

mediapartners NOS, Pointer en 

de Groene Amsterdammer riep 

AlgorithmWatch mensen op om 

via een speciale app die je aan 

je internetbrowser toevoegt, 

hun Instagram-data te delen. 

Zo kunnen zij in aanloop naar 

de verkiezingen van maart 2021 

onderzoek doen naar de effecten 

van politieke boodschappen op 

Instagram.

Who Targets Me doet met het 

project Who’s using Facebook ads to 

win your vote onderzoek naar  

politieke advertenties op 

Facebook. Zij hebben al 

onderzoek gedaan naar 

verkiezingen in verschillende 

landen. In het kader van dit 

Via deze call ondersteunden wij projecten 
van AlgorithmWatch, Bits of Freedom, Civinc, 
DeGoedeZaak, Institute for Media Studies 
van KU Leuven, Instituut voor Informatierecht 
(IViR) aan de UvA, SkillsDojo, Tactical Tech en 
WhoTargetsMe. 

project zullen ook politieke 

advertenties in aanloop naar de 

komende Nederlandse Tweede 

Kamerverkiezingen onderzocht 

worden. 



Weerbaarheid 
tegen online haat en 
manipulatie 

Digitale basisvaardigheden zijn 

belangrijk, maar niet voldoende 

om ons toe te rusten voor de 

grotere problemen rond internet 

en data, zoals haat en mani-
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pulatie op social media. Met 

steeds complexere algoritmen 

is het voor individuen heel 

ingewikkeld om te begrijpen 

wat er precies met hun gege-

vens gebeurt, laat staan om dit 

te controleren. Twee projecten 

waren gericht op het versterken 

van de positie van internetge-

bruikers in het tegengaan van 

manipulatie en online haat. 

Voor een Korte Cursus Manipulatie 

deed Bits of Freedom onderzoek 

naar de manieren waarop techbe-

drijven ons informatie- 

landschap manipuleren. In een 

‘taxonomie van online platforms’ 

onderscheidt zij vijf vormen van 

manipulatie: profilering, priori-

tering, censuur, ‘dark patterns’ en 

zelfmanipulatie. De Korte Cursus 

Manipulatie is een online tool die 

een breed publiek informeert 

over deze vijf vormen van mani-

pulatie en wat je daar zelf tegen 

kunt doen. Het onderzoek vormt 

ook de basis voor een rapport over 

de werking van online mani- 

pulatie voor beleidsmakers,  

activisten en onderzoekers.

Online haatcampagnes tegen 

maatschappelijke veranderaars 

vormen een specifiek probleem 

in het digitale landschap. Voor 

More power to you! How social 

influencers can face down hate liet 

campagneplatform DeGoede-

Zaak onderzoek doen. Verschil-

lende maatschappelijke veran-

deraars werden geïnterviewd om 

inzicht te krijgen in strategieën 

van ‘trollen’. Het onderzoek laat 

zien dat online haatcampagnes 

vaak een georganiseerd karakter 

hebben. Dit vormt de basis voor 

een ‘trollentoolkit’ met tools en 

strategieën om maatschappelijke 

veranderaars te steunen tijdens 

trolaanvallen. 

Diversiteit in 
nieuwsalgoritmes 

Media voeden ons wereldbeeld. 

Een betrouwbaar en divers 

nieuwsaanbod is van groot 

belang voor onze democratie. 

Veel van het nieuws dat we 

online krijgen voorgeschoteld is 

het resultaat van aanbevelings-

systemen op basis van algo- 

ritmes. Een probleem hierbij is 

dat aanbevelingssystemen vaak 

aanbevelingen geven op basis van 

wat de aandacht zo lang mogelijk 

vasthoudt of wat mensen eerder 

interessant vonden. Als nieuws- 

aanbevelingen goed gedaan 

worden, kunnen ze gebruikt 

worden om het wereldbeeld 

De projecten richten zich op onderzoek en 
pleitbezorging en op praktische toepassingen 
en tools voor individuele gebruikers 



van mensen te verbreden. Maar 

vaak leidt dit  tot een eenzijdig 

nieuwsaanbod en ‘filter bubbels’. 

De Amerikaanse verkiezingen 

en de Brexit hebben duidelijk 

gemaakt dat dit grote maatschap-

pelijke gevolgen kan hebben.

Het Instituut voor Informatie-

recht (IViR) van de Universiteit 

van Amsterdam onderzoekt met 

het project Algorithms for freedom 

of expression and a well-informed 

public hoe diversiteit van de 

uitkomsten van nieuwsalgorit-

mes kan worden vergroot. Met 

behulp van een ‘diversiteits- 

toolkit’ kunnen nieuwsorgani-

saties hun nieuwsaanbevelingen 

meetbaar diverser maken. 

Nieuwsgebruikers hebben op dit 

moment nauwelijks invloed op 

de aanbevelingen die zij ontva-

ngen. Het Institute for Media 

Studies van KU Leuven onder-

zoekt hoe je gebruikers meer 

keuze zou kunnen geven uit 

verschillende nieuwsalgoritmes. 

Het project Who would you like 

to be guided by? ontwikkelt een 

concept van diverse ‘aanbeve-

lingspersonages’. Elk personage 

vertegenwoordigt een specifiek 

aanbevelingsalgoritme. Zo kan 

de gebruiker bijvoorbeeld kiezen 

voor ‘de Expert’ voor diepgang 

en achtergrondinformatie of ‘de 

Uitdager’ voor artikelen buiten 

je inhoudelijke en ideologisch 

comfortzone.

Onderwijs in een 
digitale samenleving

Jongeren zijn de burgers van de 

toekomst. Zij groeien op met het 

gebruik van internet en sociale 

media. Hoe kunnen zij worden 

voorbereid op de mogelijk- 

heden en valkuilen van de digitale 

samenleving? De serie video-

lessen Ethiek van kunstmatige 

intelligentie, data en democratie 

van SkillsDojo laat kinderen van 

tien tot veertien jaar met doe-, 

maak- en programmeerprojecten 

kennismaken met kunstmatige 

intelligentie en nadenken over 

de maatschappelijke gevolgen 

hiervan. 

Voor een gezonde democratie is 

het aangaan van het gesprek met 

mensen met een andere mening 

een essentiële vaardigheid. 

Het huidige online landschap 

heeft echter de neiging om 

tegenstellingen tussen mensen 

te vergroten. Met de digitale 

onderwijsactiviteit Vox Pop 

Academy MBO pilot voor 

MBO-scholieren faciliteert Civinc 

onlinediscussies tussen jongeren 

met verschillende opvattingen.

Tot slot

De samenwerking met SIDN fonds 

is voor ons erg nuttig geweest. Het 

heeft geleid tot de ondersteuning 

van een aantal veelbelovende 

projecten. Tevens heeft het ons 

meer zicht gegeven op het veld 

van maatschappelijke organisaties 

en initiatieven die zich inzetten 

voor een veilige en democratische 

digitale samenleving. De kennis 

die we in deze samenwerking 

hebben opgedaan hebben we 

ingezet voor het aanscherpen van 

onze jaarplannen op dit thema. 

Een betrouwbaar en 
divers nieuwsaanbod 
is van groot belang 
voor onze democratie 
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Are We Europe

Een vernieuwend perspectief in het 

Europese medialandschap

Are We Europe is een print en online 

magazine met grensoverschrijdende 

verhalen over de Europese cultuur en 

identiteit. Het zijn persoonlijke verhalen en 

kritische analyses over Europese thema’s 

als religie, migratie, kolonialisme en 

klimaatverandering. De verhalen overstijgen 

het nationale perspectief dat juist meestal 

in de traditionele media naar voren komt. 

Naast een eigen productieteam werkt Are 

We Europe met een netwerk van lokale 

media en zo’n 800 freelance schrijvers 

en makers over heel Europa, die artikelen 

schrijven, podcasts, video’s en fotoverhalen 

maken. Zo draagt Are We Europe ook 

bij aan de ontwikkeling van een nieuwe 

generatie journalisten met vernieuwende 

vertelvormen. Een recente productie is 

‘Unsilencing: The Colonialism Issue’, verhalen 

over Europa’s relatie tot haar koloniale 

verleden en de huidige consequenties 

daarvan.

Transparency International Nederland

Tegengaan van corruptie op alle niveaus 

in de maatschappij

Transparency International Nederland 

(TI-NL) is de Nederlandse afdeling van 

Transparency International. De organisatie 

zet zich in voor een wereld die vrij is 

van corruptie door het bevorderen van 

transparantie, integriteit en verantwoording 

op alle niveaus en binnen alle sectoren 

van de maatschappij. TI-NL doet 

daarvoor onderzoek om corruptie in 

Nederland zichtbaar te maken en doet 

aan pleitbezorging. TI-NL hanteert een 

constructieve aanpak en gaat in gesprek 

met politici, beleidsmakers en bedrijven. 

Dit heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan 

het aannemen van een gedragscode 

voor Kamerleden met betrekking tot 

nevenactiviteiten, het omgaan met 

lobbyisten en het aannemen van giften. 

Dit is een belangrijke stap naar een meer 

transparante en integere politiek. 

Europees Bureau van 

Consumentenverenigingen (BEUC) 

Bescherming van consumenten in de 

digitale wereld

Als consument maken we voortdurend keuzes 

en daarvoor hebben we juiste en betrouwbare 

informatie nodig. We worden daarbij 

beschermd door wetgeving, die ervoor zorgt 

dat consumenten volledige en nauwkeurige 

informatie krijgen. De digitale omgeving is 

echter veel complexer doordat we online overal 

gevolgd worden, door de personalisatie van 

wat we online te zien krijgen en door hoe ons 

gedrag online beïnvloed wordt. De gevolgen 

van microtargeting schaden zelfs hedendaagse 

democratieën. De sterke disbalans in deze 

nieuwe relatie tussen consument en verkoper 

bewijst dat informatie niet langer toereikend 

is als regelgevend instrument. BEUC doet 

onderzoek naar hoe de moderne samenleving 

kan worden beschermd tegen dergelijke 

praktijken. Ze onderzoekt hoe de keuzevrijheid 

van individuen als consument en als burger kan 

worden gevrijwaard van manipulatie en hoe dit 

als standaard al in de ontwerpfase kan worden 

gewaarborgd door betere regelgeving.

6 partners uitgelicht
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Bits of Freedom 

Recht op privacy en 

communicatievrijheid

Bits of Freedom is een Nederlandse orga-

nisatie die zich inzet voor twee rechten die 

fundamenteel zijn in het digitale tijdperk: het 

recht op privacy en vrijheid van communi-

catie. BoF doet dit door middel van bela- 

ngenbehartiging, onderzoek, campagnes, 

bewustmaking en procesvoering, met hulp 

van grassroot organisaties. In 2020 lanceerde 

BoF het manifest “Safe Against Corona”, dat 

de voorwaarden schetste waaraan moet 

worden voldaan om een app voor contact-

opsporing te kunnen inzetten met een 

minimaal risico op schending van mensen-

rechten. BoF leidde een coalitie van experts 

op het gebied van recht, informatiebevei- 

liging en mensen- en consumentenrechten. 

Zo droeg BoF er aan bij dat de lancering 

van de uiteindelijke staatsapp oog had voor 

privacy in het ontwerp, voor openheid en 

veiligheid en wettelijke waarborgen voor de 

bescherming van grondrechten.

Investico 

Diepgravende onderzoeksjournalistiek

Investico, een non-profit platform voor 

onderzoeksjournalistiek, zet zich in voor 

onderzoeksjournalistiek met een diepgra-

vend karakter. Investico maakt in actuele 

dossiers de complexe werkelijkheid 

inzichtelijk en biedt tegenwicht in een tijd 

van snel scoren en incidentgerichtheid. 

Investico werkt in onderzoeken samen met 

meerdere mediapartners, die ieder via hun 

eigen kanalen de resultaten publiceren. 

Zo wordt de maatschappelijke impact van 

ieder onderzoek gemaximaliseerd. Inves-

tico publiceerde diverse diepgravende 

onderzoeksverhalen naar onder andere 

belastingontwijking, privacyschendingen, 

de schuldenindustrie en arbeidsuitbuiting. In 

2020 won Investico een Tegel, de belang-

rijkste journalistieke prijs van Nederland. Een 

groep van vier journalisten won de Tegel 

voor journalistiek talent met een artikel 

over manipulatie van misdaadcijfers door 

de politie. Het artikel is het resultaat van de 

Investico Masterclass, een praktijkopleiding 

voor onderzoeksjournalisten.

Investigate Europe 

Meer transparantie van de Europese Raad

De grensoverschrijdende onderzoeksjourna-

listiek van Investigate Europe helpt burgers 

om machthebbers ter verantwoording te 

roepen. Investigate Europe richt zich onder 

andere op de ondoorzichtige besluitvor-

mingsprocessen van de Raad van minis-

ters van de Europese Unie (“de Raad”) en 

publiceert hierover in de diverse lidstaten. 

Ze leggen uit hoe het onderhandelings-

proces van de Raad werkt en waarom de 

ondoorzichtigheid ervan schadelijk is voor 

de democratie in Europa. Bijvoorbeeld 

omdat lidstaten soms in eigen land een 

ander standpunt uitdragen dan de positie 

die ze in de Raad innemen. In maart 2020 

bracht Adessium maatschappelijke orga-

nisaties, journalisten, beleidsmakers en 

andere belanghebbenden bij elkaar om te 

bespreken op welke manier de transparantie 

van de Raad zou kunnen worden bevorderd, 

zodat lidstaten gevraagd kan worden verant-

woording af te leggen. 
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African Parks

Arista Bee Research

Blue Marine Foundation

CHEM Trust

Circle Economy

ClientEarth

Ecopreneur.eu

ECOS

Environmental Investigation Agency

Environmental Justice Foundation

Enviu

European Climate Foundation

European Environmental Bureau

Fauna & Flora International

Funding FISH

Global Fishing Watch

Good Fish Foundation

Herenboeren

High Seas Alliance (HSA)

IVN

Marilles Foundation

Marine Stewardship Council

MedReAct

Natuur & Milieu

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Oceana

Plastic Solutions Fund

Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Surfer

Recycling Network Benelux

Rewilding Europe

Seas at Risk

Stichting de Nationale DenkTank

Stichting De Noordzee

Stichting VEEN

The PEW Charitable Trusts /  

Ocean Conservation

Wildlife Justice Commission

WWF

Zero Waste Europe 

Kleinere en eenmalige giften zijn 

niet opgenomen in dit overzicht.

Begunstigde organisaties 
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Programma

Mens 
& Natuur
Ruimte voor de natuur en aandacht 
voor een gezonde leefomgeving

Adessium streeft naar een samenleving die verantwoord 
omgaat met natuur en milieu. We werken aan de bescherming 
van waardevolle natuur in Nederland en Europa. We zetten 
ons in voor gezonde ecosystemen waar de natuur de ruimte 
krijgt om zich te herstellen. Tevens streven we naar een schone 
leefomgeving, vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling, mede 
in het belang van onze eigen gezondheid.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de 
bescherming van waardevolle natuur en het herstel van 
biodiversiteit, zowel op land als op zee. Ook zetten we in op 
het voorkomen en terugdringen van verschillende vormen van 
vervuiling, zoals plastic en schadelijke chemische stoffen. 

Mens & Natuur
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Thema’s Waardevolle natuur

Bijdragen aan bescherming en  

herstel van kwetsbare ecosystemen

Er is in Europa veel waardevolle natuur. Gezonde ecosystemen 

leveren belangrijke goederen en diensten aan de maatschappij. Voor-

beelden hiervan zijn de productie van voedsel en hout, bestuiving 

van gewassen door insecten en ruimte om te recreëren. De diversiteit 

van plant- en diersoorten staat echter sterk onder druk als gevolg van 

menselijke activiteiten. De waarde die de natuur kan leveren wordt 

hierdoor meer en meer beperkt.

We dragen bij aan initiatieven die zich richten op bescherming en 

herstel van gebieden met belangrijke natuurwaarden. Daarbij zoeken 

we naar innovatieve interventies, zoals het terugbrengen van natuur-

lijke processen in waardevolle landschappen in Nederland en Europa. 

Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan de Middellandse 

Zee, de meest overbeviste zee ter wereld. Om de biodiversiteit van 

deze regio te beschermen, richten we ons onder andere op het 

creëren van beschermde gebieden op zee en het verduurzamen van 

de visserij.  

Gebiedsbescherming en een duurzaam gebruik van wat 

de natuur ons kan leveren, dragen bij aan herstel van 

waardevolle natuur. 
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Gezonde leefomgeving

Bijdragen aan een leefomgeving vrij  

van zichtbare en onzichtbare vervuiling

Voor ons welzijn zijn we afhankelijk van een gezonde leef- 

omgeving, waarin we onder andere schone lucht kunnen inademen 

en waarin ons water van goede kwaliteit is. Onze huidige productie- 

en consumptiepatronen leiden echter tot forse vervuiling. Deze 

vervuiling is deels zichtbaar, zoals door plasticafval en deels onzicht-

baar, zoals door schadelijke chemicaliën, microplastics en fijnstof. Dit 

leidt tot grote milieurisico’s, met - vaak nog onbekende - schadelijke 

gevolgen voor onze gezondheid. 

We zetten in op een beter inzicht in de oorzaken en gevolgen 

van vervuiling en de effecten daarvan op onze gezondheid. Ook 

zoeken we naar oplossingen die het probleem van vervuiling bij de 

bron aanpakken en die mogelijke alternatieven bieden om over te 

schakelen naar duurzame productiewijzen en consumptiepatronen. 

We stimuleren dat deze oplossingen worden omgezet in beleid en 

praktijk. 

Meer inzicht in oorzaken en gevolgen van vervuiling en 

het terugdringen daarvan zullen uiteindelijk een positief 

effect hebben op milieu en gezondheid.

Mens & Natuur
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1 30 ngo-vertegenwoordigers bundelen hun krachten in de campagne- 

beweging Med Sea Alliance. Zij ontwikkelen een gedeelde visie om de 

gezondheid en productiviteit van de Middellandse Zee te verbeteren.   

2 Werk van Wildlife Justice Commission in Afrika en Azië resulteert in de 

arrestatie van 24 topcriminelen en de verstoring van vijf criminele netwerken, 

die allen handelden in levende dieren en delen van dieren.  3 De Europese 

Commissie publiceert het Circular Economy Action Plan (CEAP), onder-

deel van de European Green Deal, voor een schoner en meer competitief 

Europa. Kern van de CEAP is de introductie van minimum circulariteitseisen 

voor producten die op de Europese markt toegelaten worden. European 

Environmental Bureau, ECOS en Zero Waste Europe hebben hier hard voor 

gevochten.  4 Het kabinet besluit tot invoering statiegeld op kleine plastic 

flesjes vanaf 2021. Een historische overwinning waar Natuur&Milieu, Plastic 

Soup Foundation, Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Surfer en Stich-

ting De Noordzee hard aan hebben gewerkt.  5 Trouw publiceert de jaarlijkse 

Duurzame 100. Dit jaar staat het burgerinitiatief centraal en staat De Jonge 

Klimaatbeweging op 1. Ook onze partners Herenboeren en Voedselbanken 

staan in de lijst.  6 African Parks richt zich op natuur- en wildlife beheer 

door het managen van natuurparken. Met de twee nieuwe gebieden die 

African Parks in beheer neemt in Benin en Rwanda komt het totale arsenaal 

op 19 parken in 11 verschillende landen.  7 Rewilding Europe organiseert 

in december het eerste Rewilding Symposium met meer dan 2000 deel-

nemers uit 50 landen. De grote belangstelling laat zien dat de Rewilding 

aanpak steeds breder gedragen en ingezet wordt.  8 Stichting VEEN stelt 

een visiedocument op voor de toekomst van de Reeuwijkse Plassen. De visie 

is gericht op behoud van een mooie en robuuste natuur, met ruimte om te 

wonen, te werken en te recreëren. Bedoeld voor alle betrokkenen bij het 

gebied: eigenaren, bewoners, ondernemers, gebruikers en recreanten.   

9 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert de Luchtvaart-

nota 2020-2050 voor een veilige en duurzame luchtvaartsector. Goed nieuws 

is dat er een CO2-plafond zal worden ingevoerd. Stichting Natuur & Milieu, de 

Natuurmilieufederatie Noord-Holland en anderen uiten hun zorgen dat de 

huidige Luchtvaartnota nog onvoldoende concreet en weinig ambitieus is.  

10 De donororganisaties Funding Fish en Oceans 5 leggen zich toe op duur-

zame visserij en mariene bescherming. De fusie van beide organisaties leidt 

tot een krachtenbundeling en verbreding van het werkgebied van Europees 

naar wereldwijd, een belangrijke versterking van de mariene filantropie.

Dit gebeurde in 2020

Mens & Natuur
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Achtergrond



Adessium richt zich op het beschermen en herstellen 
van waardevolle mariene ecosystemen. De laatste 
jaren richten we ons daarbij in belangrijke mate op 
de Middellandse Zee, waar 74% van de onderzochte 
visbestanden lijdt onder overbevissing.
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Corona en de gevolgen  
voor visbestanden in de  
Middellandse Zee

Mens & Natuur



De coronacrisis hield in 2020 de 

wereld in zijn greep. Wereldwijd 

zijn er ingrijpende maatregelen 

getroffen om de besmettings-

graad van het virus in te dammen. 

Sociale afstand werd verplicht, 

grenzen werden gesloten en lock-

down-maatregelen werden inge-

voerd. Voor de visserijsector heeft 

dit effect gehad op afzet, beheer, 

controle en onderzoek van de 

sector. Maar naast persoonlijk 

leed en een economische crisis 

zagen we ook al snel positieve 

berichten over herstel van de 

natuur door deze bijna-stilstand. 

Welke gevolgen heeft de corona-

crisis voor de Middellandse Zee? 

En kan deze crisis een blessing 

in disguise zijn voor herstel van 

visbestanden? We hebben onze 

partners Oceana en Marilles 

Foundation gevraagd naar hun 

bevindingen.

Impact van corona 
op visserijdruk in de 
Middellandse Zee

Volgens de General Fisheries 

Commission for the 

Mediterranean (GFCM) nam de 

visvangst in de Middellandse Zee 

in maart en april af met meer 

dan 75%. De verwachting was dat 

vanwege de sterke vermindering 

van de visserijactiviteiten 

tijdens die allereerste fase 
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Is deze crisis een blessing 
in disguise voor herstel van 
visbestanden?
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van de pandemie de druk op 

visbestanden zou afnemen. 

Dat er langs de kusten grotere 

aantallen zeezoogdieren werden 

waargenomen dan voorheen, 

werd gezien als een positieve 

reactie op de vermindering 

van scheepvaart, toerisme en 

visserij. Toch is het nog te vroeg 

om vast te stellen of er werkelijk 

significante positieve effecten 

op de ecosystemen zijn voor de 

langere termijn. 

Marilles Foundation meldt 

dat in de Middellandse Zee de 

visserijactiviteiten in het voorjaar 

van 2020 inderdaad aanzienlijk 

gedaald zijn, voornamelijk 

vanwege de verminderde vraag 

van hotels en restaurants, als 

gevolg van een gebrek aan 

toerisme. Tijdens de volledige 

lockdown in Spanje van half 

maart tot half mei waren hotels en 

restaurants gesloten en kwamen 

er geen toeristen naar het gebied. 

De vissersvloot heeft zich in 

die tijd georganiseerd om de 

visserijactiviteiten te verminderen 

en de prijzen op peil te houden. 

Naarmate de beperkingen 

langzaam afnamen, steeg de vangst 

weer geleidelijk naar het niveau 

van vóór de crisis, variërend per 

regio en type visserij.  

Zorgen over voort-
gang van monitoring 
en handhaving op 
zee

De COVID-maatregelen die het 

houden van afstand voorschrijven, 

kunnen leiden tot de (tijdelijke) 

beperking van monitoring en 

handhaving op zee. Een grote zorg 

is dat dit kan resulteren in een 

toename van illegale activiteiten. 

Bovendien worden visserij- 

wetenschappers door de pande-

mie beperkt in hun mogelijkheden 

om op zee gegevens te verzamelen. 

Dit heeft mogelijk gevolgen voor 

de kwaliteit en kwantiteit van 

gegevens die beschikbaar zijn voor 

onderzoek.

Oceana acht het van groot belang 

dat de zee geen vrije zone voor 

illegaliteit wordt en dat ook in 

tijden van crisis de aandacht voor 

monitoring en handhaving niet 

verslapt. Er zijn goede digitale 

mogelijkheden om te volgen wat 

zich op het water afspeelt. Ook 

de OECD ziet veelbelovende 

mogelijkheden in analyse van 

remote sensing, satellietgegevens 

en informatie via verschillende 

technologieën voor tracking and 

tracing van schepen.

Mens & Natuur
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Marilles Foundation zag de 
vraag van lokale mensen naar 
lokale producten toenemen

Met steun van Adessium heeft 

Oceana een wereldwijd volg- 

systeem voor vissersschepen en, 

meer recentelijk, transport- 

schepen opgezet, genaamd Global 

Fishing Watch. De verkregen 

informatie laat (mogelijk) illegale 

activiteiten van vissersschepen 

op zee zien. Activiteit op zee is 

voor iedereen real time online op 

de kaart van Global Fishing Watch 

te volgen. In mei 2021 worden de 

resultaten verwacht van onder-

zoek dat Global Fishing Watch 

momenteel doet naar illegale acti-

viteiten in de Middellandse Zee.

Kansen

Oceana is voorzichtig met het 

benoemen van positieve effecten 

van deze crisis, maar vindt wel 

dat  corona de samenleving een 

gelegenheid biedt tot reflectie. We 

hebben gezien hoe belangrijk de 

natuur voor ons is in tijden van 

crisis en hoe onze acties soms een 

schadelijke invloed hebben op de 

natuur. Dat verhoogde bewustzijn 

is een goede voedingsbodem voor 

verandering van actie en gedrag 

in de richting van bescherming en 

herstel van de natuur.

Deze crisis biedt ook een kans 

om door onderzoek meer kennis 

te vergaren over het effect van 

verminderde visserijdruk op 

het herstel van visbestanden en 

om daardoor betere keuzes te 

maken voor de toekomst. Voor 

onderzoek is goede datamoni-

toring vereist, deels kan dat met 

bestaande instrumenten. Het 

is daarnaast ook van belang om 

nieuwe mogelijkheden te ver- 

kennen om gegevens en infor-

matie uit te wisselen over de 

gevolgen van de crisis.

Marilles Foundation zag de vraag 

van lokale mensen naar lokale 

producten toenemen, omdat 

ze bereid waren lokale vissers 

te steunen. Daardoor kon de 

vissersvloot het relatief goed 

redden, althans in de Balearen 

en Catalonië, waar de visserij-

sector slechts kleine economi-

sche verliezen leed vergeleken 

met 2019. Uit de gegevens blijkt 

dat sommige vloten zich goed 

aanpasten. Zij verminderden hun 

visserijactiviteiten, verbeter-

den de economische resultaten 

en slaagden erin de winsten 

vergelijkbaar te houden met 2019, 

ondanks het feit dat er minder 

dagen gevist werd.  Marilles ziet 

dit als bewijs dat “je minder kunt 

vissen en meer kunt verdienen, of 

in ieder geval hetzelfde” en dat de 

vissersvloot van de Middellandse 

Zee de vermindering van visserij-

activiteiten kan opvangen zonder 

grote economische gevolgen voor 

de vloot.

Het is hoog tijd om het tij te 

keren en om van overbevissing te 

gaan naar duurzame visserij en 

behoud van de mariene omge-

ving. Daarvoor is collectieve actie 

en het combineren van diverse 

expertise vereist. Onder de naam 

Med Sea Alliance werkt een groep 

van ongeveer 25 vertegenwoordi-

gers van diverse ngo’s samen om 

overbevissing en destructieve en 
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illegale visserijpraktijken in de 

Middellandse Zee te beëin- 

digen. Adessium ondersteunt 

deze alliantie bij de ontwikkeling 

van een gezamenlijke visie en 

plan van aanpak.

Tot slot

Al met al heeft deze coronacrisis 

zijn invloed op mariene 

ecosystemen en visserij in de 

Middellandse Zee en zullen er 

stappen gezet moeten worden 

“to build back better”. Dit is het 

moment om te leren van de 

invloed van deze crisis. Het is 

ook een uitgelezen kans om 

maatregelen te nemen tegen 

overbevissing, destructieve en 

illegale visserij en te werken aan 

herstel en wederopbouw van de 

sector.

Oceana vindt het belangrijk 
dat ook in tijden van crisis de 
aandacht voor monitoring en 
handhaving niet verslapt 

Adessium steunt diverse organisaties in het 
Middellandse Zeegebied, zoals Blue Marine 
Foundation, Marilles Foundation, Marine 
Stewardship Council, MedReAct, Oceana en 
WWF/Mediterranean Marine Initiative.

Mens & Natuur
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Marilles Foundation 

Mariene bescherming in de Balearen

Marilles Foundation is een stichting 

die zich inzet om van de Balearen een 

toonaangevend voorbeeld van mariene 

bescherming te maken. Gefinancierd door 

verschillende stichtingen ondersteunt 

Marilles projecten voor het verbeteren van 

beschermde mariene gebieden, veilige 

duurzame visserij en het betrekken van 

belangrijke sectoren zoals toerisme bij 

het bescherming van de zee. Bovendien 

laat Marilles zien hoe een gezonde zee de 

economie en het welzijn van mensen ten 

goede komt en ondersteunt ze projecten 

die plastic en afvalwater verminderen. Met 

de publicatie van het rapport over de staat 

van de Balearen en het samenbrengen 

van verschillende belanghebbenden om 

mariene kwesties aan te pakken, heeft 

Marilles haar rol als subsidieverstrekker 

uitgebreid tot opinieleider en convener in de 

Balearen.

Global Fishing Watch 

Transparantie als wapen tegen illegale 

visserij

Global Fishing Watch (GFW) is een interna-

tionale non-profitorganisatie die zich inzet 

voor de bevordering van oceaanbeheer door 

meer transparantie van menselijke activi-

teiten op zee. Door het creëren en openbaar 

delen van datavisualisaties, gegevens en 

analysetools wil GFW wetenschappelijk 

onderzoek mogelijk maken, alsmede de 

verbetering van de manier waarop onze 

oceanen worden beheerd. Om wereldwijd 

oceanen te kunnen beschermen in het 

algemeen belang, vindt GFW dat  data over 

menselijke activiteit op zee voor iedereen 

inzichtelijk moeten zijn. De gegevens 

worden geanalyseerd om illegale visserij op 

te sporen en om overheidsinstanties aan te 

spreken op hun visserijbeheer. Samen met 

Flotilla Foundation ondersteunt Adessium 

Global Fishing Watch bij het opzetten van 

een Europees programma inclusief een 

team dat zich specifiek richt op de Middel-

landse Zee. 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Samen voor biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand 

houden van ecosystemen en voor een 

gezonde leefomgeving. In Nederland gaat 

de afname van de rijkdom aan dieren en 

planten zeer snel. Het Deltaplan Biodiversi-

teitsherstel is een brede maatschappelijke 

beweging die biodiversiteitsverlies uiter-

lijk in 2030 omgebogen wil hebben naar 

herstel. Natuurorganisaties, boeren, banken, 

kennisinstituten en bedrijven werken hierin 

samen. Met hulp van de biodiversiteits- 

monitor melkveehouderij bijvoorbeeld 

kunnen boeren financieel beloond worden 

voor het herstel van de biodiversiteit op hun 

land. Ook wordt op gebiedsniveau samen-

werking gezocht tussen alle grondeigenaren 

om in afstemming het beheer natuurinclu-

sief te maken. Een voorbeeld daarvan is 

Hoeksche Waard Zoemt, waarin burgers en 

grondgebruikers samenwerken: zij plantten 

bomen en struiken langs de Randweg in 

Strijen om vlinders, bijen en andere insecten 

een betere leefomgeving te bieden.

6 partners uitgelicht
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Zero Waste Europe 

Naar een zero waste economie zonder 

wegwerpplastic

Zero Waste Europe is een Europees netwerk 

van gemeenschappen, lokale leiders, 

experts en veranderaars die werken aan het 

uitbannen van afval in onze samenleving. 

Ze pleiten voor duurzame systemen en 

herontwerp van hoe de mens omgaat met 

hulpbronnen om de overgang naar nul afval 

te versnellen ten behoeve van mens en 

planeet. Het netwerk van meer dan 32 natio- 

nale en lokale organisaties draagt bij aan 

het creëren van afvalvrije samenlevingen 

die circulair, veerkrachtig en veilig zijn en 

wier ervaringen kunnen worden gebruikt 

voor het maken van beleid op Europees 

niveau. Zero Waste Europe coördineerde 

de Rethink Plastic-alliantie die een belang-

rijke rol speelde bij het verankeren van de 

ambitie binnen de Single-Use Plastic richtlijn 

die in december 2018 werd aangenomen. 

Deze richtlijn is een belangrijke stap in de 

strijd tegen plasticvervuiling en richt zich op 

beperking van plastic voor eenmalig gebruik 

op de Europese markt.

Mission Reuse

Wegwerpverpakkingen vervangen door 

herbruikbare oplossingen

In 2020 bundelden Enviu, Natuur & Milieu en 

Recycling Netwerk Benelux hun krachten in 

het  programma Mission Reuse om herbruik-

bare verpakkingen definitief te verankeren 

in onze maatschappij. Hiermee wordt 

bijvoorbeeld een oplossing gezocht voor 

de jaarlijks 3 miljard wegwerpkoffiebekers 

die in Nederland bij het afval terechtkomen. 

Mission Reuse combineert het opzetten 

van slimme pilots rondom bijvoorbeeld 

koffiebekers en wegwerpverpakkingen van 

bezorgmaaltijden met gerichte pleitbezor-

ging en impactvolle publiekscampagnes. 

Mission Reuse hoopt in samenwerking met 

gemeenten, ondernemers en consumenten 

hergebruik in het alledaagse leven zichtbaar, 

toegankelijk en betaalbaar te maken en zo 

hergebruik te positioneren als de nieuwe 

norm.

CHEM Trust 

Voor mens en dier schadelijke chemische 

stoffen vervangen door veilige 

alternatieven

CHEM Trust zet zich in voor het beschermen 

van mens en dier tegen schadelijke chemi-

sche stoffen. Dit betreft in het bijzonder 

stoffen die schadelijk zijn voor de hersen-

ontwikkeling van kinderen, onder andere 

chemische stoffen in materialen die met 

levensmiddelen in aanraking komen (zoals 

voedselverpakking en andere plastic 

producten) en hormoonverstorende stoffen. 

De organisatie werkt samen met beleidsma-

kers, wetenschappers en maatschappelijke 

organisaties. Door pleitbezorging oefent 

CHEM Trust invloed uit op politici en beleid-

smakers om EU-wetgeving te verbeteren. 

Voorbeelden zijn de versterking van de 

REACH verordening die de productie en het 

gebruik van chemische stoffen in Europa 

reguleert en de hervorming van de ‘Food 

Contact Materials’  wetgeving (FCM). Mede 

hierdoor gaat de Europese Commissie de 

FCM verordening grondig herzien. Dit is een 

kans om schadelijke chemische stoffen uit 

te bannen die nu nog toegelaten zijn zoals 

Bisphenol-A of zogenaamde weekmakers.

Mens & Natuur
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Amnesty International

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Critical Mass

Dance4Life

De Pauluskerk

De Regenboog Groep

Defence for Children

Doctors for Homeless

Dokters van de Wereld

Dutch Cell Dogs

EPIM

European Council on Refugees and Exiles 

(ECRE)

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR)

Goudse Weekendschool

Haëlla Stichting

House Of Hope

IMC Weekendschool

Instituut voor Mensenrechten en Medisch 

Onderzoek (iMMO)

Justice and Peace Netherlands

Kansfonds

Landelijk Stimuleringsnetwerk 

Thuisadministratie (LSTA)

Leger des Heils

Migration Policy Institute (MPI)

Movement On The Ground

Movisie

Nationaal Ouderenfonds

New Dutch Connections (NDC)

Open Up, let youth be heard

perMens

Platform for International Cooperation 

on Undocumented Migrants (PICUM)

Prinses Máxima Centrum

Protestantse Diaconie 

Radboud Universiteit

Respect Foundation

Rode Kruis

SchuldHulpMaatje

Stek voor stad en kerk

Sterk Huis

Stichting Blendin

Stichting De Tijdmachine

Stichting de Vrolijkheid

Stichting Fier

Stichting Helden van de Wil (fiKks)

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Lifegoals Nederland

Stichting LOS (Landelijk 

Ongedocumenteerden Steunpunt)

Stichting Nederlands Debat Instituut

Stichting Urgente Noden Nederland

Stichting voor Vluchteling-Studenten 

UAF

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Vereniging Leergeld Nederland

Vier het Leven

Villa Pinedo

Vluchtelingenwerk Nederland

Voedselbanken Nederland 

Kleinere en eenmalige giften zijn 

niet opgenomen in dit overzicht.

Begunstigde organisaties 
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Programma

Sociale
Initiatieven
Voor een menswaardige en  
betrokken samenleving

Adessium zet zich in voor een samenleving waarin 
mensen respectvol en betrokken met elkaar 
samenleven en waarin iedereen gelijkwaardig kan 
deelnemen. We werken aan een maatschappij die zich 
kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

We ondersteunen organisaties in Nederland die hulp en 
ondersteuning bieden aan mensen die kwetsbaar zijn 
als gevolg van de situatie waarin ze zich bevinden. Ook 
steunen we initiatieven voor een menswaardige omgang 
met vluchtelingen en initiatieven die de betrokkenheid 
van jongeren bij de maatschappij stimuleren.



Hulp en perspectief
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Thema’s

Bijdragen aan ondersteuning en perspectief  

voor mensen die dat nodig hebben

Iedereen in Nederland moet gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Dat vraagt om wederzijdse betrokkenheid en om hulp 

voor mensen die dat nodig hebben. Een grote groep mensen kan niet 

goed meekomen in de samenleving, omdat zij bijvoorbeeld geen 

vaste verblijfplaats hebben, in armoede leven of een beperkt sociaal 

vangnet hebben. Zij hebben hierdoor een grote kans om sociaal 

geïsoleerd te raken en de regie over hun eigen leven te verliezen. 

We ondersteunen organisaties die mensen in hulpbehoevende 

situaties bijstaan. Die hen niet alleen directe steun en verlichting 

bieden, maar ook weer perspectief geven. We dragen bij aan initia-

tieven gericht op het voorkomen van armoede, sociaal isolement en 

trauma-overdracht van generatie op generatie. Zo werken we ook aan 

structurele verbeteringen voor mensen met een hulpvraag.  

Door directe hulp en ondersteuning voelen mensen zich 

gesteund, krijgen zij weer perspectief en voelen zij zich 

verbonden met de samenleving.



Migratie en asiel

Bijdragen aan een menswaardige omgang  

met vluchtelingen en ongedocumenteerden

De samenleving is er voor iedereen en zou gelijke kansen en 

perspectieven moeten bieden voor eenieder. Succesvolle integratie 

geeft nieuwkomers de kans weer een menswaardig bestaan op te 

bouwen. Het vergroot ook het draagvlak voor de opvang van vluchte-

lingen in de Nederlandse samenleving. Door de taalbarrière, beperkte 

toegang tot werk en scholing en een beperkt netwerk kunnen nieuw-

komers zich vaak minder goed ontplooien. Tevens zien we een grote 

groep ongedocumenteerden die niet altijd meer toegang heeft tot 

basisvoorzieningen. Dit beperkt hen in de mogelijkheid om aan een 

menswaardige toekomst te werken in Nederland of daarbuiten. 

Organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en mens- 

waardige behandeling van vluchtelingen en ongedocumenteerden. 

Ook steunen we initiatieven gericht op draagvlak voor opvang en 

integratie van vluchtelingen. We maken ons hard voor het waarborgen 

van toegang tot basisvoorzieningen voor ongedocumenteerden in 

Nederland. We ondersteunen organisaties die directe hulp geven aan 

vluchtelingen en ongedocumenteerden en vanuit deze ervaring ook 

kunnen pleiten voor structurele beleidsverbeteringen. 

Door een rechtvaardige behandeling en toegang tot voor-

zieningen voelen vluchtelingen en ongedocumenteerden 

zich verbonden, hebben zij een lange termijn perspectief 

en kunnen zij deelnemen aan de samenleving.

Jongeren en maatschappij

Bijdragen aan betrokkenheid van  

jongeren bij maatschappelijke vraagstukken

In een betrokken samenleving nemen mensen verantwoordelijkheid 

voor elkaar en voor hun omgeving. Dat geldt ook voor jongeren. 

Jongeren hebben de toekomst en zouden daarom betrokken moeten 

zijn bij de vorming daarvan. Zij hebben de mogelijkheid om vanuit 

enthousiasme en overtuiging veranderingen in de samenleving in 

gang te zetten. Daarom is het belangrijk dat zij hun ideeën en talenten 

kunnen ontwikkelen en hun stem kunnen laten horen.

We willen jongeren in hun kracht zetten. We dragen bij aan de 

ontwikkeling van hun bewustzijn over en betrokkenheid bij maat-

schappelijke vraagstukken. We stimuleren hen om als actieve burgers 

een positieve bijdrage te leveren aan hun directe omgeving en de 

maatschappij. We ondersteunen initiatieven die jongeren een stem 

geven en waarbij jongeren zelf een actieve rol spelen.

Als jongeren zich kunnen uitspreken en gehoord worden, 

voelen zij zich meer betrokken bij de samenleving, kunnen 

zij zich beter ontwikkelen en een zinvolle bijdrage leveren 

aan de maatschappij.
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1 Steeds meer lokale Voedselbanken gaan over op het 

supermarktmodel: in Amsterdam-Zuid gaan arme Amster-

dammers voortaan zelf met een mandje langs de schappen 

om boodschappen uit te kiezen.  2 Amsterdam helpt 

jongeren met schulden en scheldt (deels) schulden kwijt. 

Dit is vooralsnog een proef met 150 jongeren tussen de 18 

en de 27 jaar.  3 Het Vergeten Kind vraagt aandacht voor 

het voortdurend doorverhuizen van kinderen in de Jeugd-

zorg en biedt 82.661 handtekeningen aan de Minister van 

Volksgezondheid aan tegen het wisselen van hulpverleners 

in de jeugdzorg.  4 Sexchatting met kinderen wordt expliciet 

strafbaar. Een belangrijk succes, mede mogelijk gemaakt 

door lobby van Fier CKM en Defence for Children.  5 De 

coronacrisis vergroot de kloof tussen arm en rijk, stellen 

burgemeesters in een manifest. Ze vragen aandacht voor 

o.a. huiselijk geweld, armoede en noodzaak van schuld-

hulpverlening.  6 De Tweede Kamer neemt een motie aan 

die de inkomenspositie van kwetsbare jongeren verbetert. 

Zwerfjongeren NL, Valente en het Leger des Heils hebben 

hiervoor gelobbyd.  7 Koningin Máxima reikt de Appeltjes 

van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten en kiest 

Villa Pinedo als winnaar.  8 Het kabinet lanceert een plan 

voor een waarborgfonds om mensen met problematische 

schulden beter en sneller te ondersteunen.  9 Het toekom-

stige pand van het Familiehuis Daniel den Hoed, tegenover 

Erasmus MC is opgeleverd en zal later worden geopend. 

Familieleden van opgenomen kankerpatiënten en poli- 

klinische patiënten die worden behandeld zijn hier welkom.   

10 Movisie lanceert haar campagne #datmeenjeniet, waarin 

jongeren worden getraind om zich uit te spreken als ze 

online discriminatie tegenkomen. 

 

Dit gebeurde in 2020
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Achtergrond



Armoede en schulden vormen een groot probleem, 
zowel voor mensen met schulden als voor de 
maatschappij. Soms bouwen mensen schulden op 
omdat ze meer lenen dan ze kunnen afbetalen, maar 
vaker nog stapelen de financiële problemen zich 
op omdat mensen moeite hebben met de betaling 
van hun vaste lasten, zoals zorgverzekering, huur 
en energiekosten. Het merendeel van mensen met 
schulden zit in de bijstand, maar het zijn niet alleen 
bijstandsgerechtigden die in de problemen komen. 
Steeds vaker gaat het om mensen met een baan, 
vooral zzp’ers. 
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Uit de schulden, op weg  
naar zelfredzaamheid

Sociale Initiatieven



Voor een grote groep mensen met 

schulden is de complexiteit van 

de samenleving te groot om zelf 

hun weg te vinden. Zij kijken aan 

tegen een onbegrijpelijk web van 

regels, toeslagen en belastingen,  

ze openen hun post niet meer 

en geven het uiteindelijk op. En 

zodra schulden oplopen is het 

moeilijk om het tij te keren.

Door de coronacrisis van het 

afgelopen jaar zijn flexwerkers 

en zzp’ers heel hard getroffen. 

Steunmaatregelen van de 

overheid behoeden zzp’ers 

voorlopig soms nog voor een 

faillissement, maar het is de 

vraag of zij in de nabije toekomst 

het hoofd boven water zullen 

kunnen houden. En hoe het 

door regels en wetten soms ook 

helemaal fout kan gaan bewees 

de zogenaamde ‘toeslagenaffaire’ 

die in 2020 aan het licht kwam. 

De Belastingdienst verweet een 

grote groep gezinnen gefraudeerd 

te hebben met de kindertoeslag. 
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Naar schatting hebben 
anderhalf miljoen mensen 
problematische schulden 
of een risico daarop

Dit leidde tot grote financiële 

moeilijkheden, forse schulden en 

grote persoonlijke drama’s.

Naar schatting hebben anderhalf 

miljoen mensen problematische 

schulden of een risico daarop. 

De meeste huishoudens met 

schulden krijgen geen formele 

schuldhulpverlening. De 

toelatingscriteria zijn streng, 

de procedures ingewikkeld en 

de wachttijden lang. Wanneer 

mensen zich aanmelden voor 

schuldhulpverlening bedraagt 

de gemiddelde schuld al zo’n 40 

duizend euro.  

Achter deze cijfers gaat veel 

persoonlijk leed schuil. Wie 

schulden heeft, krijgt ook vaker 

te kampen met een stapeling van 

psychische en sociale problemen. 

Als een cadeautje te duur is, ga je 

maar niet meer naar een verjaar-

dag toe. En samen iets drinken 

of uitgaan is al helemaal een 

probleem. Vaak is de schaamte 

groot en dreigen stigmatisering 

en isolement.



Vroegtijdige 
signalering en 
voorkoming van 
sociaal isolement. 

Om isolement te voorkomen 

is het belangrijk dat mensen in 

een vroeg stadium hulp krijgen. 

De persoonlijke aandacht en 

hulp van maatjes of buddy’s 

is daarop gericht. Maatjes van 

Schuldhulpmaatje zijn getrainde 
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vrijwilligers die online of in 

persoon direct helpen bij onder 

andere het op orde brengen van 

de administratie en het plannen 

en beheersen van de uitgaven. 

Soms hebben deze maatjes zelf 

een schuldentraject doorlopen en 

kunnen zij vanuit hun ervaring 

goed helpen. 

Werkgevers hebben vaak ook 

een signalerende functie, omdat 

ze zien dat medewerkers vragen 

Sociale Initiatieven

De persoonlijke aandacht en 
hulp van maatjes of buddy’s is 
gericht op vroegtijdige hulp

om voorschotten of dat er 

loonbeslag wordt gelegd door 

schuldeisers. Werkgevers 

kunnen dan hulp bieden met 

de app van fiKks. Dit is een app 

waarin mensen met geldzorgen 

- anoniem - persoonlijke hulp 

krijgen van een collega. Deze 

buddy is een door fiKks opge-

leide vrijwilliger. 
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Bijstand bij dreigende 
schulden

Soms hebben mensen nog geen 

problematische schulden, maar is 

hun situatie wel kwetsbaar. Een 

kapotte wasmachine of een fiets 

voor een schoolgaand kind is dan 

een te grote uitgave. Als er acute 

en dringende uitgaven gedaan 

moeten worden die iemand 

niet zelf kan dragen, kan Fonds 

Bijzondere Noden Rotterdam 

(FBNR) bijspringen om te 

voorkomen dat zo’n uitgave leidt 

tot schuldproblemen.

Eén op de 12 kinderen in 

Nederland groeit op in armoede. 

Deze kinderen kunnen soms 

niet op schoolreis, hebben 

geen fiets of computer of 

moeten om financiële redenen 

afzien van activiteiten die voor 

Organisaties bereiden zich 
voor op een veranderende 
groep cliënten en hulpvragen

in de laatste drie maanden van het 

jaar meer mensen dan normaal 

weer aan het werk kwamen, is 

de vrees dat de grote klappen 

over een tijdje zullen komen als 

de overheidssteun afgebouwd 

gaat worden. Dan wordt duide-

lijk welke bedrijven alsnog gaan 

omvallen en medewerkers zullen 

moeten ontslaan. Ook moet in de 

nabije toekomst duidelijk worden 

wat het effect van de crisis is op 

zzp’ers en flexwerkers.

leeftijdsgenootjes heel normaal 

zijn. Dat is verdrietig en beperkt 

hen in hun sociale ontwikkeling. 

Leergeld Nederland maakt het 

financieel mogelijk voor kinderen 

om mee te doen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

Effecten van de crisis

In het afgelopen jaar is de schul-

denproblematiek in Nederland 

gegroeid ten opzichte van vorige 

jaren. Door de coronacrisis zijn 

veel mensen hun baan kwijt- 

geraakt. In het tweede kwartaal 

van 2020 groeide het werkloos-

heidscijfer met 26%. Hoewel 

vanwege de flinke steunmaat- 

regelen voor het bedrijfsleven er 
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Voor schuldpreventie en 
het voorkomen van sociaal 
isolement werkt Adessium 
samen met Fonds Bijzondere 
Noden Rotterdam, Helden van 
de Wil, Leergeld Nederland, 
Schuldhulpmaatje, Stichting 
Urgente Noden Nederland en 
Van Schulden naar Kansen.

De vorm van schuldenproble- 

matiek waar hulporganisaties in  

Nederland zich op richten 

verandert  mede als gevolg van 

de coronacrisis. Organisaties 

bereiden zich voor op een veran-

derende groep cliënten, onder 

andere omdat ze verwachten dat 

de groep jongeren met schulden 

toeneemt. Ook anticiperen ze op 

een grotere toeloop van mensen 

met hulpvragen, bijvoorbeeld 

door actief op zoek te gaan naar 

ondernemers die zelf in de 

schulden hebben gezeten en die 

zich als ervaringsdeskundige 

vrijwilligers willen inzetten. 

Adessium

We vinden het belangrijk dat 

iedereen volwaardig kan deel-

nemen aan de maatschappij. 

Schulden en sociaal isolement 

zijn daarin een belangrijke 

belemmering. We ondersteunen 

maatschappelijke initiatieven 

gericht op het voorkomen van 

schulden, zodat niemand er alleen 

voor hoeft te staan. 
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Leergeld 

Voorkomen van uitsluiting van kinderen 

in arme gezinnen

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen 

in armoede. Deze kinderen kunnen om 

financiële redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 

heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk 

aan de zijlijn. Leergeld wil sociale uitsluiting 

voorkomen van kinderen in gezinnen met 

minimale financiële middelen en hen weer 

laten meedoen. Leergeld organiseert 

huisbezoek, bemiddeling, financiële hulp en 

nazorg, zodat kinderen kunnen deelnemen 

aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Dat is belangrijk omdat kinderen daarmee 

kennis, vaardigheden en eigenwaarde 

ontwikkelen. Er zijn 109 lokale Leergeld 

stichtingen die samen actief zijn in driekwart 

van alle Nederlandse gemeenten. Daarnaast 

brengt Leergeld vanuit haar praktijkervaring 

structurele zaken die het meedoen van 

kinderen belemmeren onder de aandacht 

van beleidsmakers, politiek en andere 

organisaties.

STEK 

Steun voor mensen waar de nood het 

hoogst is

De noden in Den Haag zijn hoog. Er zijn veel 

ongedocumenteerden in de stad, er is veel 

segregatie en de armoede- en schulden-

problematiek zijn groot. In Den Haag 

ondersteunt de organisatie Stek, stichting 

voor stad en kerk, de meest kwetsbare 

bewoners met 45 medewerkers en ruim 

900 vrijwilligers. Stek werkt vanuit de vraag 

of behoefte van de bewoners, die zelf 

zoveel mogelijk de regie voeren over de 

projecten. Zo richt Stek zich bijvoorbeeld 

op ondersteuning en empowerment van 

Afrikaanse vrouwen en kinderen, soms met 

financiële noodhulp en vaak met hulp bij de 

Nederlandse taal en bureaucratie, compu-

tergebruik en economische zelfstandigheid. 

De Kinderwinkel biedt een veilige plek aan 

kinderen in achterstandswijk Moerwijk, waar 

zij kunnen spelen en zich ontwikkelen. Den 

Haag Wereldhuis is een advies- en kennis-

centrum en ontmoetingsplek voor ongedo-

cumenteerden.

Wereldhuis 

Ontmoeting en advies voor 

ongedocumenteerden

Het Wereldhuis van de Protestantse 

Diaconie in Amsterdam is zowel 

ontmoetingsplek als adviescentrum voor 

mensen zonder verblijfsvergunning. In 

Amsterdam leven naar schatting zo’n 

15.000 ongedocumenteerden. Hun situatie 

is vaak problematisch. Ze zijn op zoek 

naar nieuwe perspectieven, maar hebben 

weinig mogelijkheden. Met verschillende 

projecten in Amsterdam en omgeving helpt 

het Wereldhuis hen om de regie over hun 

leven terug te krijgen. Het Wereldhuis biedt 

counseling, een spreekuur, taalles en een 

buddy programma. De meeste activiteiten 

in het Wereldhuis worden aangeboden door 

vrijwilligers, in sommige gevallen zijn zij zelf 

ongedocumenteerd.

6 partners uitgelicht
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Justice and Peace  

Vluchteling-nieuwkomers vinden een plek 

in de samenleving

Justice and Peace vindt dat solidariteit het 

beste antwoord is op een polariserende 

samenleving. Al bijna 50 jaar werkt zij aan 

het bevorderen van respect voor mensen-

rechten en sociale gerechtigheid. Justice 

and Peace betrekt in het project “Samen 

Hier” zogeheten ‘Welkom Groepen’ in 

Nederlandse gemeenten bij de ontvangst 

van vluchtelingen. Deze groepen van vijf 

vrienden, buren, collega’s of kennissen 

worden voor één jaar gematcht aan een 

vluchteling(gezin). In dit jaar delen zij tijd en 

interesses, kennis en netwerken en worden 

hierbij ondersteund door begeleiders, trai-

ningen en events. Dit helpt een nieuwkomer 

om zich zo snel mogelijk thuis te voelen in 

de Nederlandse samenleving. In samenwer-

king met de Universiteit van Toronto wordt 

onderzocht welke sociale ondersteuning 

het meeste bijdraagt aan deze wederzijdse 

integratie.

Prinses Máxima Centrum voor  

kinderoncologie 

Missie: ieder kind met kanker genezen,  

met optimale kwaliteit van leven

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in 

Nederland kanker en overlijdt één op de 

vier kinderen daaraan. In het Prinses Máxima 

Centrum voor kinderoncologie komt alle 

hoog complexe zorg en research voor 

kinderen met kanker uit heel Nederland 

bij elkaar. Om onderzoek, diagnostiek en 

zorg voor kinderen met kanker nog beter 

op elkaar af te stemmen, droeg Adessium 

bij aan de ontwikkeling van een biobank. 

(Ouders van) kinderen wordt gevraagd om 

DNA-materiaal beschikbaar te stellen ten 

behoeve van onderzoek. Dit onderzoek is 

gericht op het ontcijferen van verschillende 

genetische mutaties in kinderkanker en is 

essentieel voor het ontwikkelen van betere 

behandelmethoden en het verbeteren van 

de overlevingskans van kinderen met kanker. 

Onderzoek op basis van de biobank draagt 

bij aan snellere en betere diagnose. Dit alles 

met als ambitieus doel om zo snel en zo 

veel mogelijk kinderen en adolescenten met 

kanker te genezen met behoud van kwaliteit 

van leven. 

Stichting Nederlands Debat Instituut 

Debatonderwijs voor goed burgerschap

Jongeren zijn de toekomst van onze demo-

cratie. Stichting Nederlands Debat Instituut 

werkt aan democratische vorming van 

kinderen en jongeren. Via debatonderwijs 

doen jongeren taal- en denkvaardigheden op 

die zij kunnen inzetten voor goed burger-

schap. Het leren luisteren naar elkaar, het 

stellen van kritische vragen en het respec-

teren van andere meningen zijn vaardig-

heden die jongeren via debat in de praktijk 

leren. Door middel van debattrainingen aan 

schoolklassen, nascholing aan docenten, het 

ontwikkelen van vrij verkrijgbaar lesmateriaal 

en het organiseren van landelijke debat- 

toernooien bereikt de stichting jaarlijks 

duizenden kinderen en jongeren.

Sociale Initiatieven



Bestuur, directie en team
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Bestuur

 

Rogier van Vliet — Voorzitter

Jan Meijerman

Hendrik-Jan Laseur

Directie

 

Saskia van den Dool — Algemeen Directeur

Martijn Meijer — Directeur Programma’s

Operationeel team

 

Het operationele team van Adessium 

Foundation bestaat uit elf personen. 

De directie bestaat uit twee personen, 

het programmateam heeft zes 

programmamanagers. Verder zijn er drie 

staffuncties: een monitoring & evaluatie 

manager, een communicatie manager en 

een office manager.
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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.



Financieel overzicht 2020

Verdeling naar programma’s

 Publiek Belang  3.337 28%  5.748 38%

 Mens & Natuur  3.748 31%  4.363 29%

 Sociale Initiatieven  4.892 41%  4.894 33%

 Totaal  11.977 100%  15.005 100%

Verdeling naar regio van activiteit/ beoogde impact

Nederland  5.452 46%  6.604 44%

Europa  5.249 44%  5.848 39%

Internationaal  1.276 10%  2.553 17%

 Totaal  11.977 100%  15.005 100%

Totaal besteed aan doelstelling 1 2020 2019

 Toegezegde donaties 2  11.977 89%  15.005 90%

 Organisatiekosten 3  1.442 11%  1.582 10%

 Totaal  13.419 100%  16.587 100%

Verdeling op basis van type ondersteuning

 Programmatisch-institutioneel 4  9.261 77%  10.062 67%

 Projectmatig  2.716 23%  4.943 33%

 Totaal  11.977 100%  15.005 100%

In 2020 heeft Adessium een bedrag van € 12 miljoen besteed aan het ondersteunen van organisaties en projecten. In 2020 zijn 7 

nieuwe meerjarige samenwerkingsverbanden gestart, van de bestaande werden er 30 verlengd. In totaal bedraagt het aantal actieve 

overeenkomsten ultimo 2020 112 met in totaal 105 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.

 Bedragen in duizenden euro’s
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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 

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.

Achtergrond
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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 jaarbe-
richt 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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