
Adessium Foundation
Jaarbericht 2021

Caring for each other and our environment

A
d

essiu
m

 Fou
n

d
ation

Jaarb
e

richt 20
21Jaarbericht Adessium Foundation

_ADE_2021-01_Jaar2021_Omslag_NL_def.indd   1_ADE_2021-01_Jaar2021_Omslag_NL_def.indd   1 18-04-2022   17:5418-04-2022   17:54



Together with our grantees we work on
a positive, lasting change in our society Caring for each other and our environment

_ADE_2021-01_Jaar2021_Omslag_NL_def.indd   2_ADE_2021-01_Jaar2021_Omslag_NL_def.indd   2 18-04-2022   17:5418-04-2022   17:54





Bright Richards (links) van New Dutch Connections gaat graag het gesprek aan met 
nieuwkomers: “Ik vraag hen: welk beeld van jezelf wil jíj geven aan anderen?” Pagina 44



Marilles Foundation deed onderzoek naar illegale visserij. Pagina 39



Geert van der Veer, Herenboeren Nederland: “Rode kool die verpietert vanwege de ongekend
hoge tropische temperaturen in de zomer, dat zet je aan het denken over het klimaat.” Pagina 38



Ella van der Leeden (op de foto), buddy bij Villa Pinedo: “We merkten als buddy’s dat dit 
coronajaar voor meer stress zorgde bij kinderen van gescheiden ouders.” Pagina 50



Een foto uit armoedeglossy Quiet 500, waarin Quiet Nederland lawaai maakt
voor stille armoede. “De lancering heeft veel in beweging gebracht.” Pagina 51



Adessium Foundation 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 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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Een onderzoek van Lighthouse Reports onthulde hoe migranten op het hoogtepunt
van de coronapandemie werden uitgebuit op Europese boerderijen. Pagina 20
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We gingen 2021 in met goede hoop 
op een ‘nieuw normaal’. Helaas drukte 
de coronacrisis ook dit jaar weer een 
flinke stempel op onze samenleving. 
We merkten hoe de beperkende 
maatregelen opnieuw hun tol eisten. We 
zagen een toename van gevoelens van 
eenzaamheid en psychische problemen, 
vooral bij jongeren. Mensen snakten 
naar ontmoeting en echt contact. Dit 
gevoel heerste ook bij ons in het team.

We zagen ook dat door corona groepen 
steeds meer tegenover elkaar kwamen 
te staan, zelfs binnen families of in de 
vriendenkring. Zowel bij voor- als tegen-
standers van de maatregelen lijkt er 
weinig begrip voor de mening van ‘de 
ander’. Elk kamp is overtuigd van het 
eigen gelijk en heeft een eigen beeld  
van de werkelijkheid. Dit wordt nog  
eens versterkt door de filterbubbels  
die ontstaan op sociale media.

Inspirerende verbindingen
Gelukkig zien we in deze tijden van 
onzekerheid en verdeeldheid ook heel 
mooie voorbeelden van hoe het anders 
kan en hoe mensen naar elkaar zijn 
blijven omzien. In dit Jaarbericht laten 
we partners aan het woord die in 2021 op 
een bijzondere en inspirerende manier 

verbinding tot stand wisten te brengen. 
In ieder programma zien we mooie 
voorbeelden die het belang en de 
toegevoegde waarde van contact en 
connectie illustreren. Zoals de succesvolle  
samenwerking binnen de onderzoeks-
journalistiek, onverwachte allianties 
tussen milieuorganisaties en de kracht van 
verbinding voor nieuwe Nederlanders. 

Snijvlak tussen programma’s
In onze eigen organisatie zijn we op zoek 
gegaan naar de raakvlakken tussen de 
verschillende programma’s en thema’s 
waaraan we werken. Hoewel deze 
manier van werken voor Adessium niet 
helemaal nieuw is, zien we dat een meer 
geïntegreerde benadering heel nuttig 
kan zijn. De meeste maatschappelijke 
vraagstukken staan immers niet op 
zichzelf, maar hangen sterk met elkaar 
samen. Daarom geven we prioriteit aan 
deze manier van werken en maken 
we hier ook specifiek middelen voor 
beschikbaar. Meer over deze aanpak is  
te lezen op pagina 55. 

Nieuwe gezichten in het team
2021 was voor Adessium ook een jaar van 
verandering. We hebben dit jaar gebruikt 
om de thema’s binnen ons nieuwe 
strategisch kader verder uit te werken.  

We hebben ook afscheid genomen van 
collega’s en een aantal nieuwe collega’s 
aan boord verwelkomd en ingewerkt. 
Op pagina 60 is te zien wie de nieuwe 
gezichten binnen ons team zijn. We zijn 
ontzettend blij met het enthousiasme, de 
energie en frisse ideeën die onze nieuwe 
collega’s inbrengen. Ook is het heel mooi 
te zien hoe we in korte tijd en ondanks alle 
beperkingen, al heel snel weer een hecht 
team zijn geworden.

Inzetten op leren en ontwikkeling
Vanaf 2022 hebben we een nieuwe rol 
binnen ons team: manager strategic 
learning. Hiermee geven we invulling aan 
onze wens om nog veel gerichter in te 
zetten op leren en ontwikkeling. Binnen 
onze eigen organisatie én samen met  
onze partners. Bij onze partners richten  
we ons op organisatieontwikkeling en  
peer learning. Binnen het team gaan we 
aan de slag met specifieke leervragen. 
Dit kunnen leervragen zijn die ons helpen 
om onze kennis op specifieke thema’s te 
verdiepen, om te komen tot effectievere 
interventies of om onze werkwijze verder 
aan te scherpen. Zo onderzoeken we in 
2022 bijvoorbeeld hoe we kunnen inzetten 
op diversiteit en inclusie. De geleerde 
lessen delen we graag met onze partners 
en collega-fondsen.

“Onze partners 
brengen inspirerende 
verbindingen tot stand”
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We zien ernaar uit om onze partners 
in het nieuwe jaar weer in persoon te 
ontmoeten. We zijn enorm trots op de 
creativiteit en het doorzettingsvermogen 
waarmee zij zich iedere dag weer 
opnieuw inzetten voor de belangrijke 
thema’s van deze tijd. 

Menswaardige opvang
Bij het ter perse gaan van dit Jaarbericht, 
weten we dat ook in 2022 veel van onze 
partners gevraagd wordt. Met afschuw 
en ongeloof kijken we naar de Russische 
invasie in Oekraïne en zien we hoe zo 
dicht bij huis miljoenen burgers op de 
vlucht slaan voor het oorlogsgeweld. 
We zullen samen met onze partners en 
collega’s bij andere fondsen onze steen 
bijdragen in de menswaardige opvang  
van vluchtelingen en het waarborgen 
van  het belangrijke werk van journalisten 
in deze tijden. Zo hopen we samen het 
verschil te maken.

Saskia van den Dool
Algemeen directeur

Martijn Meijer
Directeur programma’s

De coronapandemie is nog maar nauwelijks op haar retour, als het nieuws wordt 
overstemd door beelden en zorgen over de oorlog van Rusland in Oekraïne. De 
media volgen nauwgezet de tegenreactie van het Westen en de rest van de wereld, 
zoals de sancties om het regime van Poetin weg te laten bewegen van het heilloze 
oorlogspad. Het gevoel wat bij mij overheerst is dat vrijheid kwetsbaar is.
 
Recentelijk kreeg ik het boek The Narrow Corridor cadeau, over de ontwikkeling 
van landen en de wisselwerking van de staat met de samenleving. Daarin staan 
de randvoorwaarden voor vrijheid mooi omschreven: ‘Om vrijheid aan te moedigen, 
moeten staten sterk genoeg zijn om wetten te handhaven en openbare diensten te 
verlenen, maar ook terughoudend zijn in hun handelen en gecontroleerd worden 
door een goed georganiseerd maatschappelijk middenveld.’

Deze definitie is een rode draad in ons denken: de balans zoeken in een samenleving 
die werkt voor iedereen. Een samenleving waarin gehandeld wordt in het brede 
maatschappelijke belang, waarin we verantwoord omgaan met de natuur en 
zorgdragen voor elkaar.

Dit gold ten tijde van de pandemie, toen maatregelen noodzakelijk waren om de 
volksgezondheid veilig te stellen. En ook nu is dit belangrijk, om oorlogsgeweld te 
voorkomen en voorrang te geven aan diplomatie en co-creatie.
 
Vrijheid is kwetsbaar. Onze vrijheid moeten we gezamenlijk bewaken. Te beginnen 
met de basisvoorwaarde ‘het vrije woord’.
 
Ik wens je veel vrijheid toe. 

Rogier van Vliet
Bestuursvoorzitter

Vrijheid is 
kwetsbaar
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Adessium Foundation is een 
filantropisch fonds dat bijdraagt aan een 
open en rechtvaardige samenleving, 
aan gezonde ecosystemen en aan 
gelijke kansen voor iedereen. We stellen 
begunstigde organisaties in staat om 
te werken aan een blijvend positieve 
verandering in onze maatschappij.

In onze drie programma’s Publiek Belang, 
Mens & Natuur en Sociale Initiatieven 
ondersteunen we maatschappelijke 
organisaties en initiatieven. Zo pakken  
we grote en complexe maatschappelijke  
problemen aan. Het aanpakken van  
structurele oorzaken van problemen en het  
bewerkstelligen van systeemverandering  
vragen een gedurfde aanpak, doorzettings- 
vermogen en langere betrokkenheid.
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. 

Open zijn over obstakels
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. We zijn flexibel om in 
snel veranderende omstandigheden en 
een weerbarstige praktijk onze strategie 
en uitvoering aan te passen waar dat 
nodig is. We vragen onze partners 
daarom om open te zijn over obstakels 
die zij ondervinden, zodat we samen naar 
gepaste oplossingen kunnen zoeken. 

Organisatieversterking
In de meeste gevallen kiezen wij ervoor  
om organisaties niet slechts voor een 
specifiek project te ondersteunen, maar 
hen middels brede institutionele of 
programmatische ondersteuning in  
staat te stellen aan hun missie te werken. 
We kijken in onze verkenning uitvoerig 
naar visie, aanpak en uitvoeringscapaciteit 
(inclusief governance) van organisaties. 
Daarnaast kijken we samen met partners 
of er organisatieversterking nodig is om 
hun missie te bereiken. Indien nodig  
stellen we aanvullende financiële 
middelen beschikbaar voor de inbreng  
van externe expertise, bijvoorbeeld  
in de vorm van een adviestraject.
Onafhankelijkheid en autonomie van 
maatschappelijke organisaties zijn in onze 

optiek essentieel. In de samenwerking 
met onze partners gaan we uitdrukkelijk 
niet op de stoel van de uitvoerders zitten. 
Wel proberen we steeds constructief en 
kritisch mee te denken over manieren 
waarop onze partners hun werk effectief 
kunnen uitvoeren en dit waar mogelijk  
te faciliteren. 

Van evalueren naar leren
Onze middelen willen we zo nuttig en 
effectief mogelijk inzetten. We willen leren 
van de door ons gesteunde organisaties 
en interventies. Daarom evalueren we 
onze strategische aannames en de 
aanpak van onze partners. We gaan 
samen met hen op zoek naar de geleerde 
lessen om zo hun impact te vergroten.
We willen als lerende organisatie ook 
onze eigen aanpak continu blijven 
doorontwikkelen. Vanaf 2022 hebben we  
daarom een nieuwe rol in ons team: 
manager strategic learning. In de 
komende periode werken we aan een 
aantal leervragen om onze kennis over  
de thema’s in onze programma’s te 
vergroten. Op deze manier willen we 
effectievere interventies realiseren en 
onze werkwijze verder aanscherpen.  
We delen deze lessen ook graag met 
andere filantropische fondsen.

Leren,
ontwikkelen  
en delen
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Hoe werken wij? Via welk type
interventies?

Samenwerking

Werken aan
structurele

verbeteringen

Directe ondersteuning
van initiatieven

op lokaal niveau

Onderzoek, duiding
en debat

Pleitbezorging
lokaal, nationaal en EU

Strategische communicatie,
campagnes en participatie

Maatschappelijke
vorming en educatie

Bouwen en versterken van 
‘organisatie-ecosystemen’

Uitvoeren van
ondersteuningsactiviteiten

met/voor doelgroepen

Langetermijnperspectief
via meerjarige partnerships

Core support waar
het past en kan

Geloof in de kracht
van co-creatie en

samenwerking

Strategisch leren gericht
op het bouwen van

excellente organisaties

Innovatie aanjagen zowel in
nieuwe als in gevestigde

organisaties
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Programma Publiek Belang
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.



Publiek
Belang
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Een student protesteert op het Museumplein in Amsterdam tegen het
coronabeleid van de overheid. De studenten willen meer fysiek onderwijs.
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We slaan nieuwe wegen in met 
het programma Publiek Belang. 
Programmamanagers Martijn Roos 
en Ebru Akgün blikken terug op 
2021 en vertellen over belangrijke 
ontwikkelingen in het programma.

Wat is jullie indruk van 2021?
Martijn: “Begin 2021 ging ik bij Adessium 
werken. De mooie samenwerking met 
SOMO staat wat mij betreft symbool 
voor de weg die we gaandeweg zijn 
ingeslagen in 2021. Deze stichting doet 
onderzoek naar multinationals. SOMO 
voegt met onze steun al hun expertise 
op monopolieposities toe aan het digitale 
veld. In een periode van enkele weken 
hebben we SOMO geïntroduceerd bij 
bestaande partners uit het veld, zoals  
Bits of Freedom, de organisatie die 
opkomt voor digitale burgerrechten  
in Nederland, en BEUC, de Europese 
koepel voor consumentenbonden. 
Vervolgens hebben we samen met  
SOMO een voorstel uitgewerkt. Kortom: 
we hebben snel geschakeld met het  
team en een waardevolle verbinding 
gemaakt in het werkveld van onze  
andere partners. De wetgeving op  
het gebied van digitalisering ontwikkelt 
zich in rap tempo, dus er is ook  
snelheid geboden.”

Ebru: “Ik ben eind 2021 begonnen. Mijn 
eerste indruk was toen dat het heel knap 
is wat onze partnerorganisaties allemaal 
voor elkaar hebben gekregen in dit 
coronajaar. Zowel in het digitale veld als 
in de onderzoeksjournalistiek zijn mooie 
resultaten behaald.” 

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
binnen jullie programma?
Martijn: “In ons thema verantwoorde 
digitalisering hebben we nadruk gelegd 
op belangenbehartiging en strategisch 
procederen, met het oog op de belangrijke 
wetgevingsprocessen in Europa, zoals de 
Digital Services Act en de Digital Markets 
Act. Het thema goed openbaar bestuur 
is nieuw binnen ons programma. Van 
oudsher vind je in ons portfolio partners 
die werken aan transparantie, integriteit 
en anti-corruptie. We kijken nu ook meer 
naar wat er in Nederland gebeurt. Welke 
organisaties kunnen hier de overheid 
ter verantwoording roepen? Natuurlijk 
speelt ons journalistieke werk hierin 
ook een belangrijke rol. We weten dat 
als we ons te veel richten op de rol van 
waakhond, het vertrouwen in de overheid 
juist kan afnemen. Daarom is werken aan 
vertrouwen ook een belangrijk onderwerp. 
We zoeken hiervoor naar energie in 
de samenleving, waar burgers zichzelf 

organiseren om het goed openbaar 
bestuur te innoveren.”
Ebru: “Binnen ons thema beschikbaarheid 
van kwaliteitsinformatie richten we ons nu 
ook op het lokale niveau. Uit onze analyse 
blijkt namelijk dat er lokaal onvoldoende 
‘non profit’-onderzoeksjournalistiek 
plaatsvindt.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier 
oplichten van jullie programma in 2022?
Ebru: “Omdat we net van start zijn 
gegaan met onze nieuwe strategie en 
een nog relatief nieuw programmateam 
zijn, zullen we ook nog steeds veel 
moeten uitzoeken, een beeld vormen 
van de werkvelden. We zitten nog in 
de broedfase, maar we hebben ook al 
ideeën. We gaan in 2022 bijvoorbeeld 
op zoek naar partners die de rol van 
de journalistiek kunnen waarborgen en 
versterken, vanwege de kwetsbare positie 
van journalisten in de EU.”
Martijn: "We denken ook dat het nodig 
is om samen met het veld aan een 
gezamenlijk narratief te werken dat 
uitlegt hoe de digitale wereld werkt, 
welke gevaren er zijn en wat je daaraan 
kunt doen. Verder willen we veel meer 
uitwisselen met andere fondsen en 
van elkaar leren, bijvoorbeeld via het 
Democracy Network.”

“We zoeken naar 
energie in de 
samenleving”
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‘Journalisten praten met mensen. Onderzoeks-

journalisten praten met mensen die niet willen 

praten.’ Thomas Muntz van Investico en Klaas  

van Dijken van Lighthouse Reports hebben in  

hun carrière heel wat mensen aan de praat 

gekregen. Ook pluizen ze samen met hun 

collega’s databases en openbare bronnen uit. 

Een grootschalig, succesvol onderzoek doe je 

niet alleen, maar vereist volop verbinding met 

specialisten en media. 

Prikken 
in een 
ontstoken 
zenuw
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“Het draait in de onderzoeksjournalistiek 
om zaken die mensen bewust willen 
verdoezelen, terwijl het juist belangrijk is 
dat het publiek ervan af weet.” Directeur 
Klaas van Dijken van Lighthouse Reports 
zag tijdens zijn onderzoeken talloze 
voorbeelden voorbijkomen van verbergen 
of bewust de andere kant op kijken. “Het 
gaat om de link tussen een beleidskeuze 
en het uitvoeren van het beleid, dáár 
zitten journalisten bovenop. Een concreet 
voorbeeld: aan de buitengrenzen van 
Europa worden mensen op de vlucht 
tegengehouden en teruggestuurd zonder 
dat ze asiel kunnen aanvragen. Deze 
zogeheten ‘pushbacks’ gaan gepaard met 
veel geweld. Deze gewelddadigheden 
zijn het directe gevolg van het beleid 
van de Europese Unie. EU-landen kijken 
collectief de andere kant op. En zwart-wit 
gezegd, het politieke klimaat straalt uit: 
we willen beslist niet dat asielzoekers 
naar Europa komen. Europese overheden 
gebruiken zelfs het beeld in de media 
van asielzoekers als wapens, waardoor 
ze worden gedehumaniseerd. Al deze 
factoren zorgen voor beweegruimte voor 
regionale politie en gewapende groepen 
om geweld te gebruiken.” De pushbacks 
waren jarenlang een publiek geheim: 
er waren geen concrete bewijzen, dus 
de EU ‘wist niet zeker of het gebeurde’. 

“EU-landen wisten wel degelijk dat deze 
pushbacks plaatsvonden, op grote schaal 
zelfs. Het was aan ons om die bewijzen te 
leveren. We zorgden voor videobeelden 
van de gemaskerde mannen die 
asielzoekers in elkaar sloegen. Deze 
beelden gingen viraal bij nieuwsmedia  
en op social media, kwamen binnen bij 
het grote publiek. Mensen konden het 
met eigen ogen zien; de EU kon er niet 
meer omheen.” 

Hier gaat het mis
Thomas Muntz, hoofdredacteur van 
platform voor onderzoeksjournalistiek 
Investico, benadrukt hoe belangrijk het 
is dat journalisten problemen op de 
kaart zetten. “Een democratie brengt 
het conflict, de problemen, in het hart 
van ons bestuur. We kiezen zelf onze 
volksvertegenwoordigers en dat is ook 
heel belangrijk, maar dat is niet de kern 
van onze democratie. De kern is dat 
deze vertegenwoordigers samen, in de 
Kamer of in een gemeenteraad, in de 
publieke sfeer, met elkaar over problemen 
praten. Onderzoeksjournalisten halen alle 
problemen die nog niet op de politieke 
agenda staan naar boven en zeggen 
vervolgens: híer moeten jullie eens met 
elkaar over praten. Híer gaat iets mis. 
Als jullie denken dat het geen probleem 

Links: kinderen van asielzoekers voor het  

hek van de grensbewaking in Oost-Europa. 

Rechts: journalisten maakten filmopnames  

van gemaskerde mannen die asielzoekers in 

elkaar sloegen.
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is: ook goed. Wij hebben onze rol als 
journalisten dan gespeeld.”

Prikken in een ontstoken zenuw
De belangrijke problemen naar boven 
halen, dat heb je niet voor elkaar in een 
paar dagen of weken. Thomas: “Je volgt 
als onderzoeksjournalist je intuïtie. Daar 
moet ruimte en tijd voor zijn. Als je de 
krant hebt gelezen en je luistert het 
journaal: wat wordt daar dan níet gezegd? 
Daar denken wij over na. Vervolgens gaan 
we graven: is het terecht, onterecht, wordt 
er iets achtergehouden? Wij prikken altijd 
in de ontstoken zenuw, als we ons werk 
goed doen. Daarvoor spreken we soms 
wel tientallen mensen, analyseren we 
data, doen we enquêtes. Een tijdrovende, 
maar prachtige klus waar redacteuren 
soms maanden mee bezig zijn.” 
Klaas: “Alleen een medium als New York 
Times kan onderzoeken starten waarbij op 
de redactie specialismen worden inzet, 
zoals datawetenschap. Media in Europa 
kunnen dit soort onderzoeken alleen nog  
doen door samen te werken. Wat Europese  
media wel hebben opgebouwd is een groot  
publiek. Daar doe je jaren over, voordat je 
genoeg mensen trekt naar je artikelen.” 
Klaas en zijn collega-journalisten Ludo 
Hekman en Daniel Howden hadden 
alle drie ervaring met onderzoeken die 
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filantropische steun, zoals van Adessium 
Foundation, konden we de afgelopen 
jaren bij Investico een plek creëren waar 
onze medewerkers hun nieuwsgierigheid 
kunnen botvieren. Het is in feite een 
prachtig huwelijk, want dit geld is 
gegeven met vertrouwen. De gift zegt als 
het ware: wij denken dat jullie dit kunnen. 
Er zitten geen restricties aan als  ‘je 
moet minimaal zoveel stukjes tikken’. We 
kunnen daarom tegen onze journalisten 
zeggen: loop je neus achterna, ga die 
tip na. Ik geloof in de vorm die Investico 
heeft, in Amerika ook wel Investigative Non 
Profit genoemd. Wij mogen en kunnen 
onze intuïtie volgen.” 

Wetswijzigingen 
De volharding van twee datajournalisten bij  
Investico leverde een Tegel op, de ‘Gouden  
Kalf’ van de onderzoeksjournalistiek, 
voor een artikel over stikstofuitstoot. 
Het nieuws over de kalkoenboer werd 
door landelijke media groots opgepakt. 

Deze boer stoot meer stikstof uit dan de 
gehele landelijke snelheidsverlaging tot 
100 kilometer per uur heeft opgeleverd. 
Thomas: “We zijn natuurlijk heel blij met 
dit soort prijzen, maar nog belangrijker 
voor ons is dat ons onderzoek leidt tot 
wetswijzigingen. Een mooi voorbeeld uit 
2021 is dat onze redacteuren tijdens een 
lockdown achter een bizarre regeling 
kwamen tussen Aziatische horeca en 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
de IND. Er is een tekort aan mensen die 
in Aziatische restaurants willen werken. 
Daarom mochten deze restaurants koks 
uit China en Oost-Azië halen. Zolang 
deze koks in de restaurants werkten, 
kregen ze een verblijfsvergunning. Dat is 
natuurlijk een recept voor uitbuiting. Onze 
redacteuren keken naar de hoeveelheid 
mensen die met deze regeling naar 
Nederland kwamen in de coronaperiode. 
Die aantallen waren onverminderd hoog, 
ondanks de sluiting van restaurants. Dit 
leverde twee pagina’s in Trouw op. Het 

ze hadden gepubliceerd op hun eigen 
websites. Opzienbarende onderzoeken 
over onder meer de ziekmakende 
basmatirijst uit India die – helaas – niet het 
publiek bereikten en de impact hadden 
die de onderwerpen verdienden. De drie 
ontwikkelden daarom samen Lighthouse 
Reports, dat onderzoeksjournalisten uit 
heel Europa samenbrengt, van journalisten 
van bekende mediaplatformen tot ‘digital’-
specialisten en data-analisten. Lighthouse 
Reports publiceert bewust niet zelf, maar 
zorgt ervoor dat de verhalen terechtkomen 
in de gevestigde media, waardoor een 
groot publiek bereikt wordt. Klaas: “Ludo 
en ik zijn ervaren journalisten met goede 
contacten binnen de Nederlandse media en  
Daniel had een netwerk in Groot-Brittanië  
en daarbuiten. Toen was het zaak om een 
goede naam op te bouwen. We moesten 
onderzoeken, pitchen bij grote namen als 
het Franse dagblad Libération en het Britse 
dagblad The Guardian. Onze onderzoeken 
moeten keer op keer onderscheidend 
zijn om relevant te blijven voor de 
toonaangevende media in Europa.”
Investico bouwde de afgelopen zes jaar aan  
een goede naam binnen het Nederlandse  
medialandschap en werkt samen met 
onder meer De Groene Amsterdammer, 
Trouw. LINDA. en tv-programma’s 
EenVandaag en Nieuwsuur. “Door 

“Zolang deze koks in de restaurants 
werkten, kregen ze een verblijfsvergunning. 
Dat is natuurlijk een recept voor uitbuiting”

Links: Investico bracht aan het licht dat 

ongeregistreerde arbeidsmigranten geen 

coronavaccin kregen. Rechts: de overheid had 

een dubieuze regeling met Aziatische restaurants.
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resultaat was dat een maand later deze 
regeling uit de wet is gehaald. We leven 
dus gelukkig in een land dat nog snel 
kan reageren op dit soort feiten.” Investico 
investeert met steun van Adessium naast 
een landelijk, ook in een lokaal netwerk 
van journalisten en media. “Een kwart 
van onze producties is lokaal. In een 
ideaal medialandschap hebben regionale 
journalisten de ruimte om op onderzoek te 
gaan in de regio. De landelijke media pikt 
het dan op als het bijvoorbeeld speelt in 
meer regio’s. Maar soms is een probleem 
echt alleen regiogebonden. Als de lokale 
journalistiek dit probleem dan niet meer 
aankaart omdat er geen budget voor is: 
wie dan nog wel?”

Mede-verantwoordelijk voor de verhalen
Lighthouse Reports werkt met online 
newsrooms, waarin ze hun eigen experts 
– bijvoorbeeld data-analysten en ‘Open 
Source Intelligence’-onderzoekers die 
digitale sporen nagaan – samenbrengen 

met journalisten uit heel Europa. Klaas: 
“Een newsroom kun je zien als een 
online redactie rond een bepaald thema, 
georganiseerd zoals een traditionele 
journalistieke redactie. Alles gebeurt wel 
online, omdat we vanuit verschillende 
landen werken. Per redactie lopen 
meerdere onderzoeken. Bijvoorbeeld 
bij de ‘Borders’-newsroom, waar we ook 
onderzoek deden naar het geweld tegen 
asielzoekers, daar lopen nu rond de zes 
verschillende onderzoeken die allemaal in 
verband staan met elkaar. We bespreken 
wie wat uitzoekt, maken afspraken over 
invalshoeken en deadlines. De coördinator 
van een newsroom kun je zien als een 
hoofdredacteur. We publiceren als 
Lighthouse Reports dus zelf geen stukken, 
we zijn wel medeverantwoordelijk voor 
de verhalen.” Een succesformule, met 
onderzoeken die door heel Europa stof 
deden opwaaien, zoals publicaties over 
een Deens bedrijf dat de Verenigde 
Arabische Emiraten bewapent en over 

“Als de lokale journalistiek een probleem 
niet meer aankaart omdat er geen budget 
voor is: wie dan nog wel?”
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arbeiders die uitgebuit worden in Spaanse 
slachthuizen. Klaas: “Twee jaar geleden 
hadden we niet gedacht dat we nu op 
dit punt zouden zijn. De artikelen worden 
gepubliceerd in landen die meer in de 
melk te brokkelen hebben dan Nederland, 
waar beslissingen worden gemaakt, 
zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. 
Juist omdat een onderwerp door heel 
Europa heen wordt aangekaart, krijgt 
het aandacht. Zoals het onderzoek 
naar de gewelddadige acties tegen 
asielzoekers aan de randen van Europa, 
dat Ylva Johansson, Eurocommissaris 
voor Binnenlandse Zaken, zelfs twee 
keer noemde in de eerste zinnen van 
haar openingsspeech. In Griekenland is 
inmiddels een onafhankelijk onderzoek 
gestart naar de pushbacks, in Kroatië 
zijn politiemensen geschorst na een 
onderzoek. Het belangrijkste resultaat 
is dat de Europese Commissie nu 
druk uitoefent om te erkennen dat het 
daadwerkelijk gebeurt. Kroatië heeft 
voor het eerst toegegeven dat de 
gewelddadige pushbacks plaatsvinden.” 

Journalistiek is nooit af
Desinformatie, fake news, de verwarrende 
fuik waarin we terecht komen als we 
ons nieuws zoeken in allerlei bronnen: 
deze tendensen zijn niet goed voor 

het vertrouwen in de journalistiek. 
Thomas: “Mensen vergeten wel eens: 
goede journalistieke producties zijn een 
eindproduct van een heel besluitproces. Bij 
Investico zijn we uitermate transparant over 
dat proces, je kunt het terugvinden op onze 
website. We zijn echter geen spiegel van 
de werkelijkheid. Als journalisten maken we 
keuzes, laten ons daarin goed controleren 
én we zijn ter verantwoording te roepen.” 
Deze lessen leren jonge journalisten bij 
Investico en Lighthouse Reports, als ze 
deelnemen aan de programma’s voor 
journalistieke talenten. Thomas: “Mijn 
belangrijkste les aan jonge journalisten is: 
alle cijfers, alle wetten, alle regels, alles 
heeft een ontstaansgeschiedenis. Onze 
taak is om uit te zoeken: wie heeft het 
gemaakt, wie heeft er belang bij, wie maakt 
er gebruik van? En vervolgens vertellen we 
aan ons publiek: hoe zijn we hier terecht 
gekomen, hoe is het probleem ontstaan? Ik 
vind dat zo mooi aan ons werk: journalistiek 
is nooit af. Iedere keer kun je je weer 
afvragen: wat is hier nou weer aan de hand? 
Als je die nieuwsgierigheid kwijt bent, kun 
je er net zo goed mee stoppen.”

Links: een werknemer van een Spaans 

varkensslachthuis, waar volgens onderzoek  

van Lighthouse Reports uitbuiting plaatsvindt. 

Rechts: deze slachthuizen zorgen voor 

grootschalige vervuiling.
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“Een wereldwijde connectie”
Gerard Ryle, directeur van International Consortium 
of Investigative Journalists (ICIJ): “De Pandora 
Papers zijn het resultaat van een grote, wereldwijde 
connectie: meer dan zeshonderd journalisten 
in 117 landen onderzochten documenten. In 
Nederland werkten we onder meer samen met 
onderzoeksjournalisten van Investico. Samen 
hebben we in 2021 blootgelegd hoe criminelen, 
politici, popsterren, topsporters en oligarchen hun 
vermogen verbergen, belasting ontduiken en geld 
witwassen in belastingparadijzen wereldwijd.”

“Nederland moet een betere meldcultuur krijgen”
Lousewies van der Laan, directeur Transparency International Nederland (TI-NL): “Het rondetafelgesprek 
van de Tweede Kamer over de Klokkenluidersrichtlijn is voor mij het symbool van verbinding in 2021. 
In deze richtlijn wordt onder meer vastgelegd dat bedrijven en overheidsorganisaties veilige interne 
meldkanalen moeten hebben. We zaten om de tafel met allerlei partijen, van FNV en MKB-Nederland 
tot ervaringsdeskundigen. Samen hebben we aangekaart dat de onlangs voorgestelde nieuwe richtlijn 
veel te complex is voor mensen die misstanden willen melden.  
Een oud-klokkenluider werd door de Tweede Kamer gevraagd of zij het weer zou doen. Het antwoord 
kwam hierop neer: ‘Als ik wist dat het zó zou gaan, dat ik de gebeten hond zou worden, dan zeker niet’. 
Dit antwoord geeft aan hoe belangrijk het is dat Nederland een veilige meldcultuur krijgt. We hebben nu 
een historische kans daarvoor te zorgen, met een betere richtlijn.”

Andere 
verbinders 
uit ons 
netwerk
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“Hoe zou jij de toekomst vormgeven?”
Jan van de Venis, Waarnemend Ombudspersoon van Lab Toekomstige 
Generaties: “Ons doel is om het welzijn van toekomstige generaties mee te 
laten wegen in belangrijke beslissingen. Hoe zou jij de toekomst vormgeven, 
als je drie of zelfs zeven generaties zou leven na nu? En als je zoveel generaties 
terugdenkt, aan jouw voorouders? Die vragen staan centraal bij een van onze 
tools, de inleefoefening die we inzetten bij een ‘ToekomstRaad’. Ik zag mensen 
starten met ogenschijnlijk onoverbrugbare, tegengestelde belangen, zoals 
boeren en lokale beleidsmakers. Ze stonden vervolgens paf dat ze aan het eind 
van de sessie tot een gezamenlijke visie voor een mooie toekomst kwamen. 
Eigenlijk wilden ze in de basis hetzelfde: een groene omgeving, sociale inclusie, 
vrede en gebruik van hoogwaardige technologie in balans met de natuur.” 

“Een monsterverbond voor het beschermen van informatie”
Evelyn Austin, directeur Bits of Freedom: “We willen dat de internetgebruiker 
kan blijven vertrouwen op de bescherming van informatie door het gebruik 
van encryptie, versleuteling van berichten. In 2021 hebben we daarom met 
een heel brede groep, van consumentenorganisaties tot vertegenwoordigers 
van media en bedrijven, de minister opgeroepen de plannen te staken om 
encryptie te verzwakken. Financieel Dagblad noemde onze coalitie een 
‘monsterverbond’. Deze campagne had een concreet resultaat: de minister liet 
weten dat het kabinet geen “onomkeerbare stappen” zou zetten. Bovendien 
leidde het ertoe dat het ministerie regelmatig de ondertekenaars van de 
oproep consulteert en niet meer lichtzinnig denkt over het beperken van het 
gebruik van encryptie.”
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Programma Mens & Natuur
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.



Mens
& Natuur
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Een onderwaterfoto van een octopus, een van de winnaars van de fotowedstrijd MARE, 
mede mogelijk gemaakt door Marilles Foundation. Lees meer over Marilles op pagina 39
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De partnerorganisaties in ons 
programma Mens & Natuur hebben 
in 2021 mooie resultaten behaald. 
Programmamanagers Karlijn Steinbusch 
en Nina Koopman vertellen over 
belangrijke ontwikkelingen en de nieuwe 
richtingen die het programma opgaat.

Wat is jullie indruk van 2021?
Nina: “Onze partners hebben dit jaar 
een aantal grote successen gevierd die 
het resultaat zijn van hun jarenlange, 
volhardende inzet om plastic vervuiling 
tegen te gaan. In de zomer van 2021 is 
de Single-Use-Plastic (SUP) Directive 
ingegaan, het Europees verbod op 
bepaalde kunststofproducten voor 
eenmalig gebruik. En in Nederland kwam 
er statiegeld op kleine plastic flesjes, ook 
een mooi resultaat. Het was verder een 
roerig jaar voor veel organisaties, omdat 
het demissionaire kabinet veel belangrijke 
beslissingen had doorgezet naar de 
volgende bewindspersonen. Bijvoorbeeld 
op het gebied van natuurwetgeving.” 
Karlijn: “Alhoewel 2021 voor ons en veel 
van onze partners in het teken stond 
van online meetings, hebben ook weer 
een aantal belangrijke conferenties 
fysiek plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de 
conferentie van de GFCM, de organisatie 
voor visserijbeheer van de Middellandse 

Zee. De lidstaten rond de Middellandse 
Zee hebben daar veel besluiten genomen 
over gebieden die gesloten worden  
voor visserij, zodat visbestanden en 
kwetsbare mariene ecosystemen beter 
beschermd worden.”

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
binnen jullie programma?
Nina: “In 2021 hebben we gereflecteerd 
op onze inzet van de afgelopen jaren en 
nieuwe richtingen binnen ons programma 
verkend. Voorgaande jaren lag onze 
focus sterk op de strijd tegen plastic 
vervuiling. De komende jaren gaan we aan 
het thema ‘een gezonde leefomgeving’ 
werken, waarbij we ons specifiek richten 
op het tegengaan van schadelijke 
chemische stoffen in onder meer 
consumentenproducten, verpakkingen en 
in ons voedsel. Daarnaast leggen we het 
accent op het behoud van biodiversiteit 
in Nederland, bijvoorbeeld hoe we druk 
op de natuur kunnen verminderen door 
verduurzaming van ons voedselsysteem.”
Karlijn: “Om meer inzicht te krijgen in de 
oorzaken achter overbevissing en schade 
aan de mariene omgeving, hebben wij in 
2021 onder meer steun gegeven aan de 
transparantieorganisatie Global Fishing 
Watch. Daarnaast was het een jaar vol 
mooie samenwerkingen. Zo hebben we 

samen met Oceans 5, een wereldwijd 
samenwerkingsverband van fondsen, 
tijd gestoken in het ondersteunen van 
een brede samenwerking van NGO’s 
gericht op biodiversiteitsherstel in de 
Middellandse Zee.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier 
oplichten van het programma in 2022?
Nina: “We onderzoeken hoe wij het 
verschil kunnen maken door organisaties 
te steunen die zich inzetten voor 
een betere wet- en regelgeving voor 
schadelijke chemische stoffen. Er gebeurt 
op dit moment met name veel in Brussel 
en organisaties komen handen te kort  
om op alle onderwerpen het beleid 
effectief te beïnvloeden. Schadelijke 
chemische stoffen leiden niet alleen  
tot milieuproblemen, maar hebben ook 
een grote impact op onze gezondheid. 
Niet alleen beleidsmakers weten hier  
nog te weinig van af, maar ook het  
brede publiek.”
Karlijn: “We verwachten toenemende 
aandacht voor de impact van de 
visserij op de Middellandse Zee, door 
analyses van transparantieorganisatie 
Global Fishing Watch en artikelen van 
journalisten die ondersteuning krijgen 
van de Mediterranean Media Initiative van 
Earth Journalism Network.”

“Het was een jaar  
vol mooie 
samenwerkingen”
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Elizabeth Salter Green en Maria Westerbos 

gebruiken geen plastic broodzakjes, dragen 

geen synthetische kleding en denken drie keer 

na of ze plastic speelgoed aanschaffen. Niet 

zonder reden. Deze twee experts van onze 

partnerorganisaties CHEM Trust en Plastic 

Soup Foundation vechten voor een toekomst 

zonder schadelijke plastics en chemicaliën. Ze 

zoeken de verbinding met de wetenschap, 

beleidsmakers en andere actievoerders.

Strijden 
tegen een 
onzichtbaar 
kwaad
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“Plastic zit in je appel, je sla, je prei, in 
dieren, het zit in ons. Het gaat niet meer 
weg.” Maria Westerbos van Plastic Soup 
Foundation (PSF) windt er geen doekjes 
om. Ruim tien jaar geleden ging zij al 
de barricaden op om het gevaar van 
plastic aan te kaarten, destijds nog geen 
gemeengoed bij het grote publiek en de 
politiek. “We wisten toen de aandacht 
te trekken met Charles Moore, de 
oceanograaf en kapitein die in 1997 in de 
Grote Oceaan de plasticsoep ‘ontdekte’.  
Hij schepte in zijn kapiteinsuniform met 
een visnetje plastic uit de Hofvijver: ‘There 
is a lot of plastic soup here, your government 
must be ashamed!’ Die dag stond zijn 
uitspraak op de voorpagina van alle 
regionale kranten en het AD. We bereikten 
in een keer 9 miljoen mensen met onze 
boodschap. Op dat moment dacht ik: nú 
snap ik hoe het werkt, hoe je de pers haalt.” 

Veilige chemicaliën
Elizabeth Salter Green, directeur van 
CHEM Trust, houdt zich ook dagelijks 
bezig met plastic, en dan vooral met de 
chemische stoffen die in plastic gebruikt 
worden. CHEM Trust is meer van de 
stille trom. “Wij gaan naar technische 
vergaderingen van de Commissie, de 
Europese Raad, het parlement. De 
gemiddelde consument is waarschijnlijk 

niet geïnteresseerd in de details van deze 
vergaderingen en zou het te technisch 
vinden.” De consument heeft er groot belang 
bij dat CHEM Trust met wetenschappelijk 
bewijs komt voor de schadelijke gevolgen 
van bepaalde chemicaliën. “Mensen 
zijn zich langzamerhand wel bewust 
van klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan. Ik wil absoluut niet beweren dat 
klimaatverandering niet belangrijk is, maar de 
problemen die chemicaliën veroorzaken zijn 
daardoor wel op de achtergrond gebleven. 
Terwijl de bedreiging van chemicaliën even 
groot is. We willen dat fabrikanten stoppen 
met de productie van bepaalde stoffen en 
dat ze betere alternatieven gebruiken. Er zijn 
genoeg chemische stoffen die wél veilig zijn.”

Enorme productie
Decennialang kon een fabrikant chemische 
stoffen op de markt zetten met een 
verkoopboodschap als ‘dit product zorgt 
ervoor dat iets beter werkt’ of ‘het is nu 
langer houdbaar’. Elizabeth: “Alleen als er 
dan vervolgens een probleem was met 
het betreffende chemische ingrediënt, 
dan konden wetgevers het verbieden. 
De fabrikant hoefde dus niet te bewijzen 
dat het product veilig was voordat het 
op de markt kwam. Met als gevolg dat al 
decennialang schadelijke chemicaliën in 
ons milieu terecht zijn gekomen. Toen de 

Links: onderzoek naar de vervuiling van 

microplastics in een laboratorium.  

Rechts: medewerkers van Plastic Soup 

Foundation doen op het strand onderzoek  

naar nurdles, piepkleine stukjes plastic.
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EU de zogenoemde REACH-wetgeving 
ontwikkelde en toepaste in 2007, tóén 
pas werd het eindelijk beter - hoewel nog 
niet perfect - geregeld. Als een fabrikant 
nu een chemische stof op de markt wil 
brengen, dan moet hij eerst bewijzen dat 
het veilig is.” Ons milieu heeft te kampen 
met decennialange blootstelling aan 
plastic en chemische stoffen. Maria: 
“De productie van plastic is gigantisch 
gestegen, vanaf de eerste producten na de 
Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Na het 
jaar 2000 hebben we bovendien evenveel 
geproduceerd als in de vijftig jaar ervoor. 
Als we zo doorgaan, verdubbelen die 
aantallen nog eens de komende dertig jaar. 
De wereld overleeft dit niet.” 

Op hol geslagen immuunsysteem
De boodschap van PSF draait steeds 
meer om de gezondheid van de mens 
zelf én die van toekomstige generaties. 
Maria: “We moeten het verhaal, het 
narratief, op een andere manier brengen. 
De wereld gaat niet veranderen omdat 
er plankton doodgaat, dat is te ver weg 
voor mensen. Je moet het dicht bij huis 
brengen. Zoals: wetenschappers hebben 
aangetoond dat ons immuunsysteem 
op hol slaat, omdat dat gestrest raakt 
van plastic in ons lichaam.” Elizabeth 
benadrukt ook de grote gevolgen voor 
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Fatal Fashion. Eerst achter de schermen, 
maar nu gaan we er ook mee naar buiten. 
We onderzochten hoeveel vezels er vrij 
komen uit synthetische kleding en hoe je 
dat kunt voorkomen. Als snel bleek dat 
de cijfers veel hoger lagen dan uit eerder 
onderzoek was gebleken. In plaats van 
gemiddeld 1900 vezels, wat jarenlang 
gezegd werd, zit je met een paar sokken 
van acryl al op 150.000. Gemiddeld komen 
er 9 miljoen nanovezels, miniem kleine 
stukjes plastic, vrij tijdens een wasje in de 
wasmachine. De mode-industrie brengt 
andere cijfers naar buiten, maar dit is de 
harde realiteit. Ook komen er vezels los 
als we buiten lopen. Die vezels ademen 
we in, waardoor ze ons immuunsysteem 
schaden, met alle gevolgen van dien.  
We hebben modemerken al een paar  
jaar geleden gewaarschuwd: jullie fast 
fashion is gevaarlijk voor de gezondheid.  
Ik vergelijk het altijd met een sneeuwbal: 
we hebben de bal van de berg gegooid 
toen we met de merken om de tafel 

gingen, zodat ze met deze informatie aan 
de slag konden. Helaas hebben de merken 
geen concrete stappen ondernomen. 
Ondertussen wordt onze bal alsmaar groter 
en groter, we verzamelen wetenschappelijk 
bewijs, bouwen aan onze campagne. Dit 
voorjaar is onze sneeuwbal zo groot, hij is 
niet meer te stoppen. We treden groots 
naar buiten: mensen moeten weten dat ze 
gevaar lopen.” 

De politiek wakker schudden
De wetenschap is belangrijk voor PSF en 
CHEM Trust. Elizabeth: “Wetenschappers 
zijn goed in wetenschap, maar ze zijn 
minder gefocust op wat hun onderzoek 
betekent voor wet- en regelgeving op 
het gebied van chemicaliën. Daarom is 
het belangrijk dat partijen als CHEM Trust 
werken op die scheidslijn van wetenschap 
en beleidsontwikkeling. Het is onze taak 
om te zeggen: kijk eens naar deze nieuwe 
wetenschappelijke resultaten, deze 
chemicaliën veroorzaken deze problemen. 

onze kinderen. “Wij volwassenen kunnen 
al jaren aan schadelijke chemische stoffen 
zijn blootgesteld. Dat kan gevolgen 
hebben voor onze gezondheid, maar 
misschien ook niet. De foetus die zich in de 
baarmoeder ontwikkelt is daarentegen veel 
kwetsbaarder voor toxische blootstelling 
op de verkeerde momenten. De baby kan 
geboren worden en gezond lijken, maar 
die blootstelling als foetus kan tot ziektes 
leiden als volwassene. Als bijvoorbeeld het 
hormoon testosteron niet kan pieken omdat 
de zwangere moeder blootgesteld wordt 
aan hormoonontregelende chemicaliën, 
dan ontstaan er problemen met de vorming 
van de mannelijke voortplantingsorganen 
en de vruchtbaarheid van de jongen in de 
toekomst. Veel spullen in huis hebben deze 
synthetische chemische ingrediënten, denk 
aan pvc-vloeren, cosmetica, speelgoed, 
verzorgingsproducten, meubilair. Shanna 
Swan, een gerespecteerd wetenschapper, 
voorspelt in haar boek Count Down dat als 
we in deze mate in aanraking blijven komen 
met schadelijke chemicaliën, het aantal 
zaadcellen bij mannen het nulpunt bereikt 
in 2040. Een ramp voor de mensheid.” 

Snelle mode en schadelijke vezels
Mensen worden ook blootgesteld aan 
schadelijke stoffen in kleding. Maria: “We 
werken nu een jaar of acht aan ons project 

“We wijzen op nieuwe wetenschappelijke 
resultaten: welke chemicaliën veroorzaken 
welke problemen?”

Links: plastic speelgoed zit vaak vol met 

hormoonontregelende chemicaliën.  

Rechts: schadelijke chemische stoffen zijn  

overal te vinden in huis, zoals in het plastic  

van een afstandsbediening.
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De wetgevers, bijvoorbeeld de Europese 
Commissie of de lidstaten, moeten 
beslissingen nemen om de blootstelling 
te verminderen.” Ook PSF weet de politiek 
te bereiken. Niet alleen schudden de 
campagnes de pers wakker, maar ook 
de Tweede Kamer. “Ik vergeet nooit dat 
de voorzitter van het Afvalfonds bij ons 
langskwam en zei: ‘Jullie hebben verloren, 
statiegeld op grote flessen verdwijnt’. Mijn 
reactie was toen: ‘Maar jij weet niet welke 
verrassing ik nog in mijn mouw heb…’ In de 
week voordat het statiegeld eraf zou gaan, 
hebben we toen 25.000 stuks zwerfafval 
geraapt met 200 vrijwilligers. 0,5 procent 
bestond uit grote statiegeldflessen, de rest 
was plastic waar geen statiegeld op zat.” 
Uiteindelijk bleef het statiegeld op grote 
flessen gehandhaafd. 
De wetgeving in de EU veranderen, daar 
heb je meestal een lange adem voor 
nodig. Elizabeth: “Er zijn nu maar liefst 27 
lidstaten, met ieder een andere politieke 
agenda. Zweden, Denemarken en 

Nederland zijn sterk voorstander van het 
verminderen van het gebruik van en de 
blootstelling aan schadelijke chemicaliën. 
Duitsland is de grootste producent van 
synthetische chemicaliën in Europa, terwijl 
dat land zoveel te zeggen heeft in de EU. 
De vertraging zit dus vaak in politieke en 
economische motieven.” De komende 
jaren staat cruciale wetgeving op stapel. 
“In 2020 kwam de EU met de ‘chemicals 
strategy for sustainability’, daarin staat 
dat er een verbod moet komen op de 
blootstelling van dieren en mensen aan 
schadelijke chemicaliën. Een enorme 
ambitie. Wij werken eraan om die ambitie 
daadwerkelijk in de wetgeving terecht 
te laten komen, daarvoor moeten we de 
komende drie jaar flink aan de bak.” 

De gouden standaard voor de wereld
Hoe zit het met de rest van de wereld, als 
het uiteindelijk goed geregeld is in de EU? 
“De Amerikaanse kapitein Charles Moore 
zei in de begintijd van PSF tegen mij: 

“Gemiddeld komen er 9 miljoen 
nanovezels, miniem kleine stukjes plastic, 
vrij tijdens een wasje in de wasmachine”
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verandering moet altijd bij jou in Noord-
Europa beginnen. Het is daar veilig, jullie 
zijn niet arm, hebben een democratie”, zegt 
Maria Westerbos van PSF. CHEM Trust sluit 
zich daarbij aan: “De chemicals strategy 
for sustainability van de EU is zoals wij het 
noemen de gouden standaard voor de 
rest van de wereld. Als de EU bijvoorbeeld 
naar een wereldwijde VN-meeting over 
chemicaliën gaat, dan werkt het als 
wisselgeld om te zeggen: Amerika, China, 
India, jullie moeten aan onze standaarden 
voldoen als jullie producten naar de EU 
willen exporteren. Kortom: als de strategie 
er doorheen is en bepaalde stoffen 
verboden zijn, dan moeten ze in die landen 
ook stoppen met de productie van spullen 
die schadelijke chemicaliën bevatten.”
Niet alleen zorgt CHEM Trust voor 
verbinding tussen de wetenschap en 
beleidsmakers, de organisatie werkt ook 
regelmatig samen met andere organisaties. 
“We geven onze wetenschappelijke kennis 
en beleidsvoorstellen door aan andere 
organisaties, zodat zij hun eigen overheid 
kunnen aanspreken. Wij hebben ook niet 
de mediarelaties of de campagnekracht 
die zij wel hebben. Neem onze campagne 
rond Food Contact Materials. Wij komen 
met het bewijs waarom zogenoemde 
PFAS-chemicaliën, heel nare stoffen die  
het immuunsysteem beschadigen en  

kanker kunnen veroorzaken, niet in voedsel- 
verpakkingen gebruikt moeten worden. 
Andere campagnepartners als Zero 
Waste Europe zorgen dat deze belangrijke 
boodschap een breder publiek bereikt.”

Betere babykleding en minder rood vlees
Een betere gezondheid begint bij jezelf, 
ook als het om chemicaliën en plastic gaat. 
Elizabeth heeft tips voor consumenten: “Als 
je je realiseert dat ongeveer 80 procent 
van de synthetische chemische stoffen 
door je mond naar binnen gaat, zou ik 
zoveel mogelijk organisch voedsel eten. 
En voedsel dat laag in de voedselketen 
staat, dus minder rood vlees en minder 
melkproducten. Vermijd verpakte en 
bewerkte afhaalmaaltijden en eet natuurlijk 
meer groenten.” Maria drukt ouders op het 
hart om hun kroost zo min mogelijk bloot te 
stellen aan plastic. “Kijk naar wat je je baby 
aantrekt en welk speelgoed je koopt. Koop 
liever hout of degelijk plastic. Ga niet naar 
de discounter voor speelgoed dat na een 
dag al uit elkaar valt. Kies voor een glazen 
flesje en herbruikbare luiers. Baby’s hebben 
nog geen bloed-hersenbarrière, alles wat 
ze inademen gaat direct naar de hersenen. 
Denk aan je kinderen, we hebben de 
toekomstige generaties al met zoveel 
gezondheidsproblemen opgezadeld.”

Links: een afvalberg van fast fashion, veelal 

gemaakt van synthetische vezels. Rechts: tijdens 

het wassen komen vezels vrij die schadelijk zijn 

voor de gezondheid.
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“We zijn in verbinding met ons voedsel”
Geert van der Veer, bestuursvoorzitter Herenboeren Nederland: “Herenboeren Nederland ondersteunt 
burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen. De 14e boerderij is 
geopend, 35 zijn in ontwikkeling. We zijn al bijna tien jaar onderweg, het is tijd voor een herijking. In 2021 
kwamen wij namelijk tot het besef dat we onze coöperatie onder de loep moeten nemen als we als sociaal 
verband met elkaar willen doorgaan. Is ons idee wel zo sociaal als wij voor ogen hebben? Hoeveel druk ligt 
er op de besturen van de boerderijen en op de boeren die bij ons in loondienst werken? Dat zijn voorbeelden 
van vragen waar we ons de komende tijd over buigen.
We zijn inmiddels een gemeenschap van ruim tienduizend huishoudens. Ik hoor van veel mensen dat ze 
bewuster zijn gaan leven omdat ze bij ons zijn aangesloten. Rode kool die verpietert vanwege de ongekend 
hoge tropische temperaturen in de zomer, dat zet je aan het denken over het klimaat. Ik zeg altijd: als je in 
verbinding bent met je voedsel, dan ga je vanzelf nadenken over de zin van het bestaan.”

Andere 
verbinders 
uit ons 
netwerk

“Statiegeld op kleine flessen, het kan echt!”
Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk Benelux: “Het 
brede publiek wilde statiegeld. Bedrijven en gemeenten 
wilden het. De drankenproducenten gingen akkoord. 
En in de politieke wereld was er heel veel goede wil om 
van statiegeld een realiteit te maken. Kortom, de tijd was 
rijp! In de Statiegeldalliantie hebben we daarom met 
al die gemeenten, organisaties en bedrijven de politici 
aangemoedigd om het laatste stapje te zetten: statiegeld 
op blikjes en alle plastic flessen in de wet zetten. Onze 
slogan was ‘Statiegeld, Yes We Can!’ En het kan dus echt: 
in 2021 was het statiegeld op kleine plastic flessen een feit, 
statiegeld op blikjes komt er in 2022 aan.”
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“Rewilding is meer dan natuurherstel”
Frans Schepers, directeur Rewilding Europe: “Verspreid over Europa werken onze teams 
aan natuurherstel op grote schaal, waarbij natuurlijke processen − zoals overstromingen en 
begrazing door wilde dieren − bepalen hoe het landschap eruit komt te zien in plaats van 
gecontroleerd beheer door mensen. Samen met lokale partners hebben we in 2021 gewerkt 
aan bewustwording en acceptatie van meer wilde natuur op zowel Europees als lokaal 
niveau. De verbinding en samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties is van 
groot belang omdat rewilding voor een heel groot deel gaat om de culturele en economische 
connecties met het landschap. Rewilding is meer dan alleen natuurherstel. De samenwerking 
en steun, het vertrouwen en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen zijn cruciaal. 
Meer wilde natuur biedt nieuwe economische kansen, draagt bij aan een gezonde 
leefomgeving en de opvang van effecten van klimaatverandering.”

“Connecties maken is onderdeel van ons DNA”
Aniol Esteban, directeur Marilles Foundation: “Onze missie is om van de Balearen, de Spaanse eilandengroep in de 
Middellandse Zee, een rolmodel te maken op het gebied van mariene bescherming. Connecties maken, organisaties 
en groepen bij elkaar aan tafel brengen, is een belangrijk onderdeel van ons DNA. In 2021 deden we in samenwerking 
met experts en organisaties van alle eilanden onderzoek naar illegale visserij. We brachten de resultaten naar buiten. 
Een gewaagde actie, want tot nu toe durfde niemand het aan om dit gevoelige probleem aan te kaarten. We hebben 
voor het onderzoek vissers in alle soorten en maten gesproken, van professionele vissers tot recreatievissers en 
harpoenvissers. We geven niet een bepaalde groep de schuld van de illegale visserij. Het is juist een collectieve 
verantwoordelijkheid, van vissers tot de handelaren en de restaurants die de illegale vangst serveren aan consumenten. 
De rol van Marilles is om de problematiek onder de aandacht te brengen, partijen beter met elkaar te laten 
communiceren en tot effectieve oplossingen te komen. We zorgen ervoor dat de aangedragen oplossingen gebaseerd 
zijn op degelijk onderzoek en bewijsmateriaal.”
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Programma Sociale Initiatieven
Het programma Sociale Initiatieven zet zich in voor een betrokken 

samenleving waarin iedereen kan floreren. Een maatschappij die 

zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.



Sociale
Initiatieven
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Aan de hand van de informatieve les en een dialoogspel van Respect Foundation
gaan leerlingen in gesprek over grote maatschappelijke thema’s.
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Het was een roerig jaar bij de 
partnerorganisaties van ons 
programma Sociale Initiatieven. 
Programmamanagers Ria de Jong en 
Job Rijneveld blikken terug op 2021 
en vertellen over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het programma.

Wat is jullie indruk van 2021?
Job: “De lockdowns en 
coronamaatregelen hebben net als in 
2020 mensen onbereikbaar gemaakt. 
Hulpverleners kwamen niet meer 
gemakkelijk achter de voordeur. Dat 
signaal kregen we bijvoorbeeld van 
Leergeld, deze partnerorganisatie wil er 
juist voor zorgen dat kinderen in armoede 
gezien worden. Bovendien steeg het 
aantal vrouwen in de vrouwenopvang 
schrikbarend; stress en isolatie lijkt 
huiselijk geweld in de hand te werken.  
De lockdown was ook dramatisch voor 
veel mensen zonder papieren, die vaak 
hun werk verloren.”
Ria: “Ons programma draait vooral 
om ontmoetingen, mensen bij elkaar 
brengen. Dat kon in 2021 – ook door de 
coronamaatregelen – minder goed. Het 
is mooi om te zien hoe vindingrijk onze 
partnerorganisaties zijn, dat ze toch 
manieren vinden om de doelgroep te 
bereiken, online en offline.” 

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
binnen jullie programma?
Job: “We willen werken op basis van 
vertrouwen. Met partners die steun  
geven aan mensen in kwetsbare situaties, 
zonder al te veel condities. Veel hulp 
vanuit de overheid is juist gericht op 
controle, om misbruik te voorkomen. 
Dit werpt drempels op en gaat te 
vaak mis, denk aan de dramatische 
Toeslagenaffaire. We willen als fonds 
via onze partners laten zien dat het ook 
anders kan. Als fondsen het laten zien  
en het risico nemen, dan volgt hopelijk  
de overheid.”
Ria: “Een strategische richting die 
wij verder willen verkennen, is het 
werken met ervaringsdeskundigen. 
Netwerk DAK is een pilot gestart waarin 
ervaringsdeskundigen, mensen die in 
armoede leven of daklozen, in gesprek 
gaan met gemeenteambtenaren en 
mensen met sleutelposities bij een 
woningcorporatie. Kortom: luisteren  
naar de mensen met een grote afstand  
tot de macht.”
Job: “In ons thema migratie en asiel  
kijken we ook hoe we vluchtelingen nog 
meer zelf een rol kunnen laten spelen, 
zelf laten aangeven wat ze nodig hebben, 
zowel in de opvang als na het ontvangen 
van een verblijfsvergunning.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier 
oplichten van het progamma voor 2022?
Ria: “We willen nog meer inzetten op ons 
nieuwe thema jongeren en maatschappij 
en dan vooral projecten voor en door 
jongeren. Ook op dit thema zie je dat er 
een kloof is ontstaan tussen mensen die 
het aangaat, jongeren in dit geval, en 
beleidsmakers die erover gaan. Maar ook: 
hoe zorg je voor een ‘vonk’ bij jongeren? 
De vonk die ervoor zorgt dat een jongere 
zich gaat inzetten, van betekenis wíl zijn 
voor zijn omgeving. Zoals huiswerkhulp 
organiseren voor medescholieren of een 
buurtdiner voor eenzame buren.”
Job: “2021 was het jaar van nieuwe 
Afghaanse vluchtelingen, de 
aanhoudende chaos in Syrië, de volle 
noodopvang in Nederland en het geweld 
aan de grens van Europa. Ook in 2022 zal 
het thema migratie en asiel belangrijk 
blijven. Door de oorlog in Oekraïne slaan 
veel meer mensen op de vlucht. Zowel 
binnen Nederland als Europa zullen we 
nog nadrukkelijker de samenwerking met 
collega-fondsen opzoeken om het leven 
van vluchtelingen iets te verlichten.” 

“We willen werken op 
basis van vertrouwen”
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Nieuwkomers en mensen die hier al langer 

wonen, het is niet altijd gemakkelijk om deze 

twee groepen bij elkaar te brengen. We spreken 

drie partners, die uit ervaring weten hoe je toch 

verbinding tot stand kunt brengen. Ze vertellen 

over magische momenten, onmogelijkheden 

en het belang van een kopje koffie. “Als wij 

nieuwkomers als zielig beschouwen, hoe kunnen 

zij dan meedraaien in de maatschappij?” 

Door 
verbinding 
vallen  
muren weg
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“De mensen die je ontmoet in een nieuw 
land, bepalen je toekomst. Mijn leven 
had ook heel anders kunnen lopen. 
Jarenlang leefde ik in een schizofrene 
wereld: overdag buiten de werkelijkheid 
tussen de kunstenaars en eenmaal thuis 
in een schaduwwereld waarin vrienden 
drugs verhandelden. Uiteindelijk ben ik 
verdergegaan in de wereld van acteurs, 
maar het had heel anders kunnen lopen.” 
Bright Richards, oprichter en directeur 
van New Dutch Connections (NDC), 
is meester in verbindingen leggen. In 
1993 vluchtte hij uit Liberia, waar hij een 
bekende tv-persoonlijkheid was. “Mijn 
verbinding met Nederland begon met 
Gre. Ik wens iedereen een Gre toe. Zij 
merkte in het asielzoekerscentrum op 
dat ik een professioneel entertainer was. 
Zij vroeg of ik misschien vrijwilligerswerk 
wilde doen op een wereldmuziekfestival. 
Het eerste jaar stond ik bij de deur om 
kaartjes te controleren. Het tweede 
jaar stond ik op het podium en was ik 
de presentator. Daardoor kreeg ik weer 
zelfvertrouwen, want zelfs met mijn 
gebrekkige Nederlands kon ik weer 
mijn oude vak uitoefenen. Het was een 
magisch moment, daar op dat podium.” 
De techniek kan ook helpen om een 
netwerk op te bouwen. Zo ontstond de 
Welcome App als middel voor verbinding 

van persoon tot persoon, met onder meer 
een chatfunctie voor gesprekken van 
nieuwkomers met mensen in de buurt. 
Het uitgangspunt van de app is dat er 
geen verbinding mogelijk is als de ‘oude 
Nederlanders’ – mensen die hier geboren 
en getogen zijn – denken: “Ik weet wat jij 
nodig hebt. Ik ga jou helpen en jij moet mij 
dankbaar zijn.” Nieuwkomers zijn juist heel 
goed in staat om hun eigen weg te vinden. 
Directeur Julius Weise van Welcome 
App: “Als wij nieuwe Nederlanders als 
zielig beschouwen, hoe kunnen zij dan 
meedraaien in de maatschappij? Zoals 
Bright ook ervaarde: de nieuwkomer is 
een persoon, met zijn eigen kwaliteiten.”

Een kleine stap of kans
Lizebeth Melse werkt als coördinator bij 
het Wereldhuis van stichting Stek, voor 
stad en kerk, in Den Haag, een informatie- 
en adviescentrum voor mensen zonder 
verblijfsvergunning. Zij merkt hoe 
belangrijk het ook voor mensen zonder 
papieren is om hun kwaliteiten in te 
zetten: “We bieden daarom activiteiten 
aan zoals koekjes bakken of koken. De 
deelnemers helpen elkaar tijdens dit 
soort ontmoetingen ook binnen hun eigen 
netwerk. Dan roept een deelnemer door 
de keuken: ‘Ik ken iemand die een oppas 
zoekt voor haar kinderen’.” Het Wereldhuis 

Links en rechts: de theaterstukken van  

New Dutch Connections draaien om een 

inspirerend verhaal over een vluchteling  

met een succesvolle carrière, die zijn plek  

in Nederland gevonden heeft.
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biedt inloopspreekuren voor mensen 
zonder papieren. “De groep die op onze 
inloopspreekuren afkomt is heel divers, 
van Noord-Afrikaanse mannen die al meer 
dan dertig jaar hier wonen tot minderjarige 
jongeren. Wij gaan met hen het gesprek 
aan: wat is je doel, wat wil je bereiken? 
Soms is de realiteit hard en komen ze 
erachter dat het niet gaat lukken in 
Nederland. Maar ik heb ook hoopvolle 
ervaringen, bijvoorbeeld met jonge 
vrouwen die moesten vluchten vanwege 
eerwraak. Ik ben dan zo blij als ze, na 
jaren van wanhoop en problemen, een 
vergunning krijgen en eindelijk gewoon 
hun leven kunnen leven.” 

Welk beeld wil jij geven?
Bright van NDC gaat ook graag het 
gesprek aan met jongeren: “Ik vraag hen 
dan: de wereld heeft een beeld gevormd 
over jou. Maar welk beeld wil jíj geven? Dat 
geldt ook voor volwassenen. Zo vertelde 
een man die meedeed aan een van onze 
projecten dat hij een ‘Moszkowicz’ was in 
zijn land, een succesvol advocaat. ‘Hier 
zegt mijn buurman mij zelfs geen gedag’, 
vertelde hij verdrietig. Hij werd niet gezien 
als mens. Iedere keer belde de sociale 
dienst hem op met een boodschap als: 
we hebben een schoonmaakbaan voor 
jou gevonden op het station. Ze zágen 
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de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
gelooft jouw vluchtverhaal niet. Terwijl  
je niet terug kunt en durft. Of je werkt hier 
al dertig jaar illegaal en zonder rechten. 
Dan komen uitspraken als ‘Je kunt wél 
terug, ga lekker terug naar je eigen land’, 
keihard aan.”
Als je de taal nog niet spreekt en de 
sociale codes niet kent, dan zijn mensen 
die hier al langer wonen ook niet altijd 
benaderbaar. Hani Al Duias, gevlucht uit 
Jemen, weet het nog goed uit zijn tijd 
in het asielzoekerscentrum. “Ik was zo 
eenzaam. Bij het busstation probeerde ik 
een gesprek te beginnen met mensen, 
maar zij keken mij vaak raar aan. De 
Welcome App was daarom mijn redding. 
Op dit platform kon ik gesprekken 
beginnen met mensen in de buurt, kon 
ik vragen stellen over de Nederlandse 

cultuur, en zag ik waar ik naartoe kon  
gaan om mensen te ontmoeten. De 
mensen die ik via de app leerde kennen, 
hielpen mij op weg in Nederland. 
Uiteindelijk heb ik er tientallen vrienden 
aan overgehouden, onder wie een beste 
vriend, én ik heb via een kennis van de 
app mijn huidige baan als coördinator bij 
een hogeschool gevonden.”

Timmermanstaal spreken
Nieuwkomers struikelen soms 
over vooroordelen, maar ook over 
onmogelijkheden. Bright van NDC: 
“Vergeet de onmogelijkheden. Ik moet 
altijd denken aan de 55-jarige timmerman 
die alleen Arabisch sprak. Zelfs ik betrapte 
mezelf op vooringenomenheid: hoe 
kunnen we hem nou aan een netwerk 
helpen, als hij alleen die taal spreekt? 

hem niet en hij liet zichzelf niet zien. We 
zetten bij NDC daarom een vluchteling 
op het podium, dan moet het publiek 
wel naar die persoon kijken: whether 
they like it or not, they have to look at you. 
Als diegene werk ambieert in de zorg, 
nodigen we ons netwerk in de zorg uit. 
Of een oud-vluchteling nodigt collega’s 
uit van zijn werk. Collega’s die soms 
helemaal geen weet hebben van zijn 
of haar verhaal. Dan ontstaan daar ook 
verbindingen, kansen voor mensen die 
ook een netwerk zoeken in die sector. 
Al is het maar een kleine stap of kans, 
zoals Gre die destijds voor mij een 
vrijwilligersbaantje regelde.”

Sociale codes
Het is moeilijker om verbindingen te  
maken als je je als nieuwkomer niet  
welkom voelt. Lizebeth van het Wereldhuis  
merkt dat mensen soms last hebben van 
de harde opstelling in de maatschappij 
en bij de politiek. “Het hardnekkige beeld 
van ‘de migrant als gelukszoeker’ vereist 
bijstelling. Eenmaal in Nederland is een 
werkvergunning krijgen zo moeilijk, terwijl 
veel mensen zonder papieren juist willen 
werken en ‘gewoon’ belasting betalen.  
Ze willen erbij horen, zoals ieder mens  
dat wil. Stel je voor dat je al jaren probeert 
een verblijfsvergunning te krijgen, maar 

“Zelfs ik betrapte mezelf op 
vooringenomenheid bij een timmerman 
die alleen Arabisch sprak. Hoe konden we 
hem nou aan een netwerk helpen, als hij 
alleen die taal sprak?”

Links en rechts: bezoekers van het 

inloopspreekuur voor mensen zonder papieren  

in het Wereldhuis. “We gaan met hen het gesprek 

aan: wat is je doel, wat wil je bereiken?”
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Maar ik had het fout. Hij werd tijdens 
een van onze bijeenkomsten gezien 
door de juiste mensen, mensen die 
ook timmermanstaal spraken. Na een 
veiligheidsinstructie in het Arabisch 
kon hij al snel aan de slag bij een 
woningbouwcorporatie. Hij had als  
goede timmerman een connectie  
weten te maken.” 

Een netwerk missen
Lizebeth van het Wereldhuis beaamt dat 
het mensen goed doet als ze verbinding 
maken vanuit hun kracht: “Als je alleen 
maar op je kamer zit en haast niemand 
spreekt, zoals sommige mensen 
zonder papieren,dan ga je psychisch 
snel achteruit. We verhuizen dit jaar 
naar een andere locatie in Den Haag. 
Daar kunnen we nog meer activiteiten 
aanbieden, zoals werken met computers, 
fietsen repareren en voorlichtingen en 
trainingen van andere organisaties zoals 
een EHBO-cursus van het Rode Kruis. 
Het is zo belangrijk dat mensen bezig 
blijven, andere Hagenaars spreken, daar 
hebben ze in het dagelijks leven maar 
weinig contact mee. Er zijn groepen die 
elkaar vinden en op weg helpen, denk aan 
Filipijnse huishoudelijke hulpen die lid zijn 
geworden van de FNV. De mensen die bij 
ons op spreekuur komen, redden het niet 
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meegenomen in de ontwikkelingen. 
Julius: “Het is nu hét portaal voor integratie 
en inburgering. We geven gebruikers 
toegang tot relevante informatie, 
zoals organisaties voor taallessen en 
inburgering, activiteiten en workshops 
bij hen in de buurt. We werken daarvoor 
ook samen met gemeenten. Kortom: 
handvatten om zelf je weg te vinden  
in de maatschappij en connecties te 
maken.” Nieuwkomers hebben namelijk 
vooral behoefte aan connectie, een 
netwerk. Woordkunstenaar Bright vat 
de kern samen: “Het is belangrijk dat we 
nieuwe Nederlanders in hun waarde laten, 
hun waarde zien én echte verbinding  
met hen maken. Door verbinding vallen 
muren weg.”

zo goed, missen zo’n netwerk, hebben 
minder vaak een baan.”

Klaar met zielig zijn
Julius, van Welcome App, werkte 
voorheen als vrijwilliger in de 
Amsterdamse noodopvang en merkte 
daar dat het niet eenvoudig was voor 
asielzoekers om echt contact te krijgen 
met Nederlanders. “Daar was ik een van 
de weinige vrijwilligers die samen met  
de jonge jongens op de kamer ging 
gamen of een kopje koffie drinken.  
Vooral de jongeren waren al snel klaar 
met ‘zielig zijn’, met vluchteling zijn. Ze 
wilden een baan en gáán. Daarom ben ik 
toen op het idee voor een app gekomen, 
om hen een tool te geven om zelf 
contacten te leggen en verder te komen.” 
De afgelopen jaren is flink gesleuteld 
aan de mogelijkheden van de app en 
zijn de ervaringen van nieuwkomers 

“Ik was zo eenzaam. Bij het busstation 
probeerde ik een gesprek te beginnen met 
mensen, maar zij keken mij vaak raar aan. 
De Welcome App was mijn redding”

Links: Hani, gevlucht uit Jemen, leerde via  

de Welcome App tientallen vrienden kennen. 

Rechts: gezelligheid tijdens een barbecue  

van Welcome App.
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“Jongeren komen in actie”
Matthijs de Bruin, hoofd fondsenwerving van Young Impact: ‘’Young 
Impact wil het eigen initiatief van jongeren aanwakkeren aan de hand van 
hun sterke punten, talenten, interessegebieden en waarden. We bereiken 
de jongeren via het onderwijs en andere plekken waar ze samenkomen. 
Jongeren komen door ons programma in actie en gaan aan de slag als 
sociaal entrepreneur. Denk aan huiswerkklassen opzetten in de wijk, of ze 
verbinden zichzelf bijvoorbeeld aan bestaande lokale maatschappelijke 
organisaties. We houden deze betrokkenheid onder meer vast met 
onze nieuwe Young Impact Academy. Hier komen ‘alumni’ van Young 
Impact in contact met elkaar en krijgen ze een intensief programma met 
cursussen. Alumni zijn fantastische ambassadeurs.’’ 

“Een unieke samenwerking”
Eleanne Plaizier, projectleider bij 
de Vereniging Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen (SGF): “2021 stond bij 
ons in het teken van verbinding tussen de 
domeinen gezondheid en het voorkomen 
van ingrijpende jeugdervaringen. Deze 
connectie kwam onder meer tot uiting 
in een unieke samenwerking tussen 24 
gezondheidsfondsen en 12 kinderfondsen 
en vermogensfondsen. Samen willen we 
onder andere met onze campagnes meer 
bewustwording creëren bij ouders over 
het belang van veilig opgroeien.”

“Corona zorgde voor stress bij kinderen”
Ella van der Leeden, buddy bij Villa Pinedo. “Als buddy sta ik in contact 
met kinderen van gescheiden ouders via de een-op-een chat en het 
forum in onze Buddy App. Ik ben gekoppeld aan kinderen die een 
soortgelijke ervaring hebben gehad tijdens of na de scheiding van hun 
ouders. Zo kan ik situaties herkennen én hen laten weten dat zij niet de 
enigen zijn. We merkten als buddy’s dat dit coronajaar voor meer stress 
zorgde. Kinderen die steeds moesten wisselen tussen ouders, bij één 
ouder moesten blijven door een coronabesmetting, of te maken kregen 
met wisselende regels. Je hebt als kind al het gevoel dat je tussen je 
ouders staat. Corona is dan weer een extra horde. We laten weten dat hun 
gevoelens ertoe doen en stellen hen de vraag: waar heb jij behoefte aan? 
Buddy’s leren ook van elkaar, hoe je kinderen goed kunt steunen. Gelukkig 
hielden we online onderling goed contact.”

Andere 
verbinders 
uit ons 
netwerk
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“We inspireren de generatie van de toekomst”
Femke van der Ster, inhoudelijk directeur Respect Foundation: “We merken dat mensen 
in gesprekken over onderwerpen die in de samenleving spelen eerder tegenover dan 
naast elkaar komen te staan. Deze tendens baart ons zorgen. We inspireren de generatie 
van de toekomst daarom om het verschil te maken. Want wat je jong leert, neem je 
de rest van je leven mee. Naast onze gastsprekers die het gesprek aangingen met 
jongeren in klassen door heel Nederland, verzorgden we in 2021 themalessen over het 
vraagstuk ‘Wat is Echt?!’. Hoe weet je wat waar is, wie bepaalt dat en hoe kom je zelf aan 
je informatie? Aan de hand van een informatieve les en dialoogspel gingen leerlingen 
hierover samen in gesprek. We zijn er trots op dat steeds meer scholen en gemeenten 
aanhaken. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan dezelfde missie: een samenleving 
waarin jongeren zich thuis voelen en waar ze zelf actief aan bijdragen.”

“Het gebeurt op basis van vertrouwen”
Marieke van Bommel, bestuursvoorzitter van Quiet Nederland: “De lancering van de nieuwe Quiet 500, 
onze armoedeglossy over stille armoede, heeft veel in beweging gebracht. Tijdens de lancering waren 
members van onze Quiet community’s, BN’ers, politici en bedrijven aanwezig. Een mooie kans voor Quiet 
en onze community’s om nieuwe connecties te maken. De members van onze community’s krijgen een 
gevarieerd scala aan gratis ‘verwennerijen’ via een digitaal platform: van een gratis fietsreparatie tot kaartjes 
voor een evenement of voorstelling, mogelijk gemaakt door lokale bedrijven en organisaties. Hierdoor 
kunnen mensen in armoede weer meedoen. Dit gebeurt op basis van vertrouwen, members hoeven niet 
te ‘bewijzen’ hoe arm ze zijn. Daarnaast komen members naar onze inloopochtenden en nemen we alle tijd 
om een goed beeld te krijgen van de situatie en de mogelijkheden van een member. We merken dat de 
aandacht voor Quiet 500, mensen heeft geënthousiasmeerd om een eigen community op te zetten. Al snel 
gingen acht steden aan de slag met een community. Een mooie uitdaging voor 2022 die we graag aangaan.”
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Vrije ruimte
Naast de drie programma’s van Adessium Foundation is in het budget ook 

vrije ruimte gereserveerd. Deze ruimte biedt de flexibiliteit om in te spelen op 

bijzondere kansen of urgente vragen uit de samenleving.



ruimte
Vrije
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Ongedocumenteerden kunnen in handen vallen van malafide werkgevers, 
mensenhandelaren en huisjesmelkers. Live Journalism kaart dit aan in onder 
meer een toneelstuk (op de foto). 
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In een snel veranderende samenleving, 
is het voor een filantropisch fonds van 
belang om mee te kunnen bewegen 
met maatschappelijke prioriteiten. 
Daarom heeft Adessium naast de 
drie programma’s in het budget ook 
vrije ruimte gereserveerd. Directeur 
programma’s Martijn Meijer vertelt over 
de nieuwe werkwijze die we inzetten 
voor de invulling van deze vrije ruimte.

Deze ruimte biedt de flexibiliteit om 
in te spelen op urgente vragen uit de 
samenleving, denk aan de gevolgen van 
de coronacrisis, of op bijzondere kansen. 
Martijn Meijer, directeur programma’s: “We 
hebben dit jaar bijvoorbeeld het Prinses 
Máxima Centrum weer gesteund om 
een vervolg te geven aan hun biobank-
project. Door dit project verbetert voor 
alle kinderen met kanker de diagnose en 
behandeling: een prachtig en concreet 
resultaat. We vinden het belangrijk om 
oog te houden voor dit soort kansen en de 
ruimte te hebben om daarop te kunnen 
inspelen.”  Daarnaast kan de vrije ruimte 
worden gebruikt om op de snijvlakken 
van onze programma’s impactvolle 
initiatieven te financieren. Martijn: “We 
zien dat maatschappelijke thema’s 
steeds meer vervlochten raken. Hoe de 
democratie ervoor staat, is bijvoorbeeld 

van grote invloed op de manier waarop 
we milieukwesties of sociale problemen 
oplossen. Als het maatschappelijke 
middenveld niet aan tafel komt bij de 
politiek, zullen sommige oplossingen die 
van publiek belang zijn onderbelicht blijven 
in het overheidsbeleid. En als burgers 
niet goed weten wat er speelt en welke 
problemen er zijn, hoe kunnen zij dan hun 
volksvertegenwoordigers aanspreken?” 
In 2021 is het team gestart met de 
verkenning van de snijvlakken tussen 
de programma’s. “We hebben gekeken 
welke bijzondere kansen we zien, waar 
de thema’s elkaar raken. Hoe kan een 
interventie uit het ene programma, 
een thema uit het andere programma 
versterken? Waar kunnen bijvoorbeeld 
de thema’s van het programma Publiek 
Belang, zoals goed openbaar bestuur  
of onderzoeksjournalistiek, van waarde 
zijn voor de doelstellingen van de  
andere programma’s?”

Bijzondere journalistieke initiatieven
Uit deze verkenning zijn twee bijzondere 
journalistieke initiatieven naar voren 
gekomen. Initiatieven die op een 
innovatieve manier bijdragen aan de 
doelstellingen van onze partners uit  
de programma’s Mens & Natuur en 
Sociale Initiatieven. Het Mediterranean 

Media Initiative van Earth Journalism 
Network traint en verbindt journalisten  
in Noord-Afrika en Zuid-Europa om 
samen onderzoek te doen naar hoe  
de Middellandse Zee beheerd en 
beschermd wordt. “De verwachting is  
dat meer kwalitatieve media-aandacht  
zal leiden tot een beter beheer van  
een zee die in slechte staat verkeert.” 
Het inititiatief Live Journalism van debat- 
en cultuurcentrum De Balie werkt samen 
met lokale journalisten om aandacht te 
vragen voor lokale kwesties die burgers 
direct raken. “Je kunt hierbij denken aan 
malafide huurbazen of misstanden bij 
werkgevers van mensen zonder papieren. 
De Balie maakt niet alleen reportages, 
maar ook een theaterstuk. Zo worden 
de kwesties heel tastbaar. Voor de 
voorstelling worden allerlei stakeholders, 
bijvoorbeeld wethouders en ambtenaren, 
uitgenodigd om met direct betrokkenen 
in gesprek te gaan. De kans op echte 
verandering wordt hierdoor vergroot.”

Van elkaar leren
Naast de impact die onze partners 
met dit soort initiatieven kunnen 
maken, levert deze manier van 
werken nog meer positieve bijvangst 
op. Programmamanagers van onze 
verschillende programma’s werken nu veel 

Bruggen bouwen en 
bijzondere kansen 
mogelijk maken

55

Vrije ruimte



meer samen.  Door verschillende soorten 
expertise te combineren, komen we op 
een andere manier met onze partners 
in gesprek. “Zo hebben we in het ‘Live 
Journalism’-project specifiek aandacht 
gevraagd voor voldoende nazorg van de 
geïnterviewden en deelnemers. Deze 
nazorg zijn we in ons programma Sociale 
Initiatieven al meer gewend, in projecten 
met kwetsbare doelgroepen. We leren 
duidelijk van elkaar. Ik vind dat mooi om te 
zien. Uiteindelijk gaat het erom dat onze 
programma’s geen eilandjes zijn, maar 
elkaar juist kunnen versterken.”

Nieuwe thema’s
Het komende jaar zal het team weer 
andere snijvlakken verkennen. “Neem een 
thema als polarisatie. Dat is actueel in de 
samenleving en raakt aan veel facetten 
van onze programma’s. In 2022 gaan 
we verkennen wat polarisatie doet met 
sociale cohesie en het vertrouwen in de 

democratie en wat bijvoorbeeld de rol is 
van sociale media.”
Deze aanpak biedt ook kansen om 
partnerorganisaties, unusual allies, bij 
elkaar te brengen. “In het nieuwe jaar 
brengen we bijvoorbeeld partners uit de 
milieubeweging in gesprek met partners 
uit ons programma Publiek Belang om 
weeffouten in de democratie te verkennen 
die effectief milieubeleid in de weg staan.”

Actuele gebeurtenissen
Een deel van ons flexibele budget hebben 
we gereserveerd om waar nodig in te 
kunnen spelen op actuele gebeurtenissen. 
“De verschrikkelijke gebeurtenissen in 
Oekraïne hebben verstrekkende gevolgen. 
Niet alleen daar, maar ook in Nederland en 
in de rest van Europa. Daarom voorzien we 
dat we in 2022 een belangrijk deel van ons 
flexibele budget hiervoor zullen inzetten.”

“De vrije ruimte biedt de flexibiliteit om  
in te spelen op bijzondere kansen of 
urgente vragen uit de samenleving, zoals 
de gevolgen van de coronacrisis”
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Een onderzoeker haalt patiëntweefsel uit de Biobank in het Prinses Máxima Centrum.
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•  Access Info Europe
•  African Parks
•  Amnesty International
•  Are We Europe
•  Arista Bee Research
•  ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
•  Bellingcat
•  Bits of Freedom
•  Blue Marine Foundation
•  Bureau Européen des Unions  

de Consommateurs (BEUC)
•  CHEM Trust
•  Circle Economy
•  Civitates
•  ClientEarth
•  Commonland
•  Corporate Europe Observatory
•  CORRECTIV
•  Critical Mass
•  De Balie
•  De Pauluskerk
•  De Regenboog Groep
•  Defence for Children
•  Digital Freedom Fund
•  Disclose
•  Dokters van de Wereld
•  Earth Journalism Network
•  Environmental Coalition  

on Standards (ECOS)
•  Enviu
•  Erasmus MC
•  EUobserver
•  European Council on Refugees  

and Exiles (ECRE)
•  European Digital Rights (EDRi)
•  European Policy Centre (EPC)
•  European Programme for Integration  

and Migration (EPIM) 
•  Expertisebureau Online  

Kindermisbruik (EOKM)
•  Fauna & Flora International
•  Federation for Innovation in  

Democracy (FIDE)
•  Fier
•  Finance Uncovered

•  Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 
(FBNR)

•  Food Contact Materials Coalition 
•  Global Fishing Watch
•  Herenboeren
•  High Seas Alliance (HSA)
•  Hostwriter
•  House Of Hope
•  Human Rights Watch
•  Instituut voor Mensenrechten  

en Medisch Onderzoek (iMMO)
•  International Consortium of  

Investigative Journalists (ICIJ)
•  Investico
•  Investigate Europe
•  Investigative Reporting  

Project Italy (IRPI)
•  IVN Natuureducatie
•  Justice and Peace Netherlands
•  Kansfonds
•  Lab Toekomstige Generaties (LabTG)
•  Leger des Heils
•  Lighthouse Reports
•  Marilles Foundation
•  Marine Stewardship Council
•  Media Defense
•  MedReAct
•  Mercy Ships Holland
•  Movisie
•  Natuur & Milieu
•  Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
•  Nederlands Debat Instituut
•  Nederlands Juristen Comité voor de 

Mensenrechten (NJCM)
•  Netwerk DAK
•  New Dutch Connections (NDC)
•  Oceana
•  Oceans 5
•  OpenUp! Let Youth be Heard
•  Oxford University /  

Oxford Internet Institute
•  Plastic Solutions Fund
•  Plastic Soup Foundation
•  Platform for International Cooperation  

on Undocumented Migrants (PICUM)

•  Prinses Máxima Centrum
•  Protestantse Diaconie Amsterdam
•  Quiet Nederland
•  Recycling Network Benelux
•  Reporters Without Borders (RWB)
•  Respect Foundation
•  Rewilding Europe
•  Rode Kruis
•  Schuldhulpmaatje
•  Seas At Risk
•  Spacebuzz Foundation
•  Stek - Stichting voor stad en kerk
•  Stem in de Stad
•  Sterk Huis
•  Stichting de Vrolijkheid
•  Stichting de Nationale DenkTank
•  Stichting Het Vergeten Kind
•  Stichting Life Goals Nederland
•  Stichting Onderzoek Multinationale 

Ondernemingen (SOMO)
•  Stichting ONSbank
•  Stichting TAAI
•  Stichting Urgente Noden Nederland
•  Stichting VEEN
•  Stichting Zwerfjongeren Nederland
•  The Bureau of Investigative Journalism 
•  Transparency International EU office  

en NL office
•  Universiteit Leiden
•  Valente
•  Vereniging Leergeld Nederland
•  Vereniging Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen (SGF)
•  Vier het Leven
•  Villa Pinedo
•  VluchtelingenWerk Nederland
•  Voedselbanken Nederland
•  Vrije Universiteit /  

Cancer Center Amsterdam
•  Welcome App
•  Wildlife Justice Commission (WJC)
•  Young Impact
•  Zero Waste Europe
Kleine en eenmalige giften zijn niet 
opgenomen in dit overzicht.
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Achtergrond Adessium Foundation
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 periodiek schenkingen van een gelieerde stichting waarin een door de familie  
Van Vliet afgezonderd vermogen is ondergebracht. De toekenning van donaties door Adessium ten behoeve van algemeen nut en het 
beheer van het vermogen zijn strikt gescheiden. Adessium 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 
onderschrijft de EFC-gedragscode en voldoet aan de FIN-normen van goed bestuur.

Inloopspreekuur voor mensen zonder verblijfsvergunning, in het Wereldhuis. 
Lees hierover in het artikel op pagina 44.
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In 2021 heeft Adessium een bedrag 
van € 15.671 miljoen besteed aan 
het ondersteunen van organisaties 
en projecten. In 2021 zijn 10 nieuwe 
meerjarige samenwerkingsverbanden 
gestart, van de bestaande werden er 
27 verlengd. In totaal bedraagt het 
aantal actieve overeenkomsten ultimo 
2021 113 met in totaal 107 organisaties.*

1) Gegevens ontleend aan de jaarrekening 2021 van Adessium Foundation. 2) Dit betreft het totaal toegezegde donatiebedrag minus de annuleringen (voortijdig beëindigde projecten). 
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.

Financieel
overzicht 2021

 2021 % 2020 %

Totaal besteed aan doelstelling 1

  Toegezegde donaties 2 15.635 93% 11.977 89%
  Projectgerelateerde kosten + koersresultaat donaties 36
  Organisatiekosten 3 1.201 7% 1.442 11%

  Totaal 16.872 100% 13.419 100%

Verdeling naar programma’s
  Publiek Belang 4.147 26% 3.337 28%
  Mens & Natuur 4.524 29% 3.748 31%
  Sociale Initiatieven 4.313 28% 4.892 41%
  Niet-geprogrammeerde ruimte 2.651 17%

  Totaal 15.635 100% 11.977 100%

Verdeling op basis van type ondersteuning
  Programmatisch-institutioneel 4 14.300 91% 9.261 77%
  Projectmatig 1.335 9% 2.716 23%

  Totaal 15.635 100% 11.977 100%

Verdeling naar regio van activiteit / beoogde impact
  Nederland 8.256 53% 5.452 46%
  Rest van de Europese Unie 6.634 42% 5.249 44%
  Rest van de Wereld 745 5% 1.276 10%

  Totaal 15.635 100% 11.977 100%

Bedragen in duizenden euro’s
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De conditie van zeegras (Posidonia) in de zee rond de Balearen 
is een belangrijke indicator van de mate van vervuiling.



Een bijeenkomst van Welcome App tijdens Internationale Vrouwendag. 
Lees meer over Welcome App op pagina 44.



Jan van de Venis, Waarnemend Ombudspersoon van Lab Toekomstige
Generaties, spreekt jongeren toe tijdens een klimaatprotest voor de 
Tweede Kamer. Op pagina 27 vertelt hij meer over zijn werk.



Nour (17), winnaar van de Young Impact Awards 2021 in de categorie Gelijke Kansen. Ze geeft 
huiswerkbegeleiding aan basisschoolleerlingen uit achterstandswijken en probeert hen

het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Op pagina 50 lees je meer over Young Impact.
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