
 jAARvERSlAg 2012



1cordaid jaarverslag 2012

 

inhoudsopgave

Voorwoord  2

1.  Cordaid in kort bestek 4

2.  Cordaid in 2012 9

2.1.  Meerjarenstrategie  9
2.2.   Invloed van het ‘Zuiden’ op Cordaid’s beleid   10
2.3.  Complementariteit en synergie  12
2.4.    Cordaid’s bijdrage aan het (inter)nationale debat  

en beleid  13
2.5.  Tevredenheid stakeholders  16
2.6.   De verhouding tot overheden –  

een groeiend dilemma 17

3.  Primaire processen 19

3.1.  Inkomsten  19
3.2.  Strategisch financieren 19
3.3.   Partnerbeleid en capaciteits versterking 20
3.4.  Kennisontwikkeling  23
3.5.  Lobby en advocacy 25
3.6.  Maatschappelijke betrokkenheid  25
3.7.  Gender  26
3.8.  Religie 27
3.9.   Multistakeholderprocessen / Communities of Change 28

4.  Programma’s 30

4.1.  Conflicttransformatie  30
4.2.   Risicovermindering bij rampen en Noodhulp 48
4.3.  Gezondheidszorg en welzijn 58
4.4.  Ondernemen 66
4.5.  Sloppenwijken / Urban Matters 72
4.6.  Programma Nederland 75

5.  Organisatie 81

5.1.   Structuur en personeel 81
5.2.  Kwaliteitssysteem 82
5.3.  Doelmatigheid  84
5.4.  Planning & control 84
5.5.  De merken van Cordaid 85

6.  Vooruitblik 2013  89

6.1.  Inhoudelijk 89
6.2. Financieel 91

Verantwoordingsverslag   94

Inleiding 96

7.  Jaarrekening 2012 96

Balans  101
Na voorgestelde saldobestemming 101
Staat van baten en lasten 102
Bestemming saldo  103
Kasstroomoverzicht 104
Toelichting algemeen 106
Grondslagen voor de verslaglegging 107
Toelichting op de balans  110
Toelichting op de staat van baten en lasten 126
Controleverklaring 134

Bijlagen 135

Bijlage 1. Organogram met toelichting en personele 
bezetting 135
Bijlage 2: Overzicht concentratielanden, programma’s  
en bestedingen (x € 1.000) 139



2cordaid jaarverslag 2012

 

2012 was een uiterst bewogen jaar voor Cordaid en voor de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. 

In het voorjaar stond ontwikkelingssamenwerking 
centraal in het maatschappelijke debat over bezuinigingen, 
in het najaar kondigde het nieuwe kabinet een volgende 
ingrijpende bezuiniging aan. 

Daarmee werd duidelijk hoe hoog de urgentie is om 
nieuwe perspectieven en werkwijzen te ontwikkelen voor 
internationale samenwerking en armoedebestrijding. 

Cordaid heeft deze uitdaging beantwoord door een nieuwe 
weg in te slaan. Zonder haar waarden en ervaringen los te 
laten, ziet Cordaid kansen voor een model dat gebaseerd  
is op sociaal ondernemerschap. Op deze manier willen  
we vorm geven aan onze blijvende inzet voor een mens
waardig bestaan voor iedereen en tegen armoede en 
uitsluiting. Tegelijk erkent Cordaid daarmee dat de 
omgeving waarin zij werkt fundamenteel is veranderd  
en dat oude idealen in een nieuwe context ook tot nieuwe 
activiteiten moeten leiden. 

De afgelopen decennia heeft Cordaid samen met haar 
partners tal van resultaten geboekt. In conflictgebieden 
zijn processen van verzoening, democratisering en 
wederopbouw ondersteund. Meer vrouwen en kinderen 
mogen vertrouwen op een goede zorg rond zwangerschap 
en bevalling; voor veel hiv/aidspatiënten is deze ziekte 
niet langer een doodvonnis. Lokale gemeenschappen 
plukken de vruchten van trainingen, rampenplannen en 
concrete maatregelen die bescherming bieden tegen de 

gevolgen van rampen. Ook dit jaarverslag geeft weer vele 
van voorbeelden van resultaten. 

Met het besluit om de organisatie verder te ontwikkelen 
tot een sociale onderneming is gekozen voor een bedrijfs
model met een grotere aandacht voor ondernemerschap  
en een substantieel verminderde afhankelijkheid van 
financiering door de Nederlandse overheid. Binnen de 
sterk globaliserende sector van ontwikkelings
samenwerking, waarin nieuwe partners zich aldoor 
aandienen, wil Cordaid zich als sociale onderneming 
slagvaardig, flexibel, effectief en resultaatgericht 
manifesteren. 
Dit neemt niet weg dat Cordaid ook in de toekomst graag 
met de Nederlandse overheid (via Den Haag en de 
ambassades) blijft samenwerken ten dienste van de 1,2 
miljard mensen die nu nog onder de armoedegrens leven. 

Ook mondiaal dient zich een transitie aan. Nu in 2015  
de Millennium Development Goals aflopen, maakt de inter
nationale gemeenschap zich op voor een post2015 agenda. 
Via onder meer de internationale netwerken van CIDSE  
en Caritas zet Cordaid zich in voor doelstellingen die 
beantwoorden aan de uitdagingen van de toekomst en dus 
aan onderwerpen als duurzaamheid, global common goods, 
veiligheid en ongelijkheid een vooraanstaande plaats 
geven. 

In het afgelopen jaar is heel veel gevraagd van alle 
medewerkers/sters in de organisatie. Dank zij hun inzet, 
betrokkenheid en creativiteit kon een nieuwe toekomst 
vorm krijgen. 

Eind 2012 is het transitieproces naar een sociale 
onderneming afgerond, met ingang van 1 januari 2013 
staat Cordaid klaar om haar bijna honderdjarige ervaring, 
haar internationale netwerken van partners en financiers, 
haar Nederlandse basis van donateurs en haar opgebouwde 
kennis en ervaring op een nieuwe wijze in te zetten. 

René Grotenhuis     
Algemeen directeur     

voorwoord 

Frans Slangen
Voorzitter Raad van Toezicht



Cordaid Memisa zorgt dat moeders in Afrika een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby’s een gezonde start krijgen. 
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1.  Cordaid in kort bestek

gaat het om het inspireren en mobiliseren van burgers  
en sociale verbanden, bedrijven en overheden, en het 
aanzetten tot verandering. 

De vraagstukken van armoede, klimaat, handel, energie, 
migratie en voedsel zijn op wereldschaal met elkaar 
vervlochten. Een mondiale visie/benadering is vereist,  
die het maatschappelijk middenveld in zowel Noord als 
Zuid uitdaagt om samen op te trekken. De thematiek op 
microniveau kan pas effectief worden aangepakt als 
tegelijk ook het macroniveau van de nationale staat en  
de internationale gemeenschap deel uitmaakt van de 
interventie. Dit vraagt om een bundeling van krachten, 
waarbij partnerschappen, samenwerking, complemen
tariteit en synergie de sleutelwoorden zijn. Cordaid ziet 
(Global) Communities of Change als middel voor het realiseren 
van meer evenwichtige machtsverhoudingen; door 
initiatieven van verschillende actoren met elkaar  
te verbinden, wordt de hiervoor benodigde massa en 
impact verkregen. 

Statutaire doelstellingen 
Stichting Cordaid heeft als doel om in overeenstemming 
met de evangelische boodschap en geïnspireerd vanuit  
de katholieke gemeenschap in Nederland nood en 
vluchtelingenhulp te verlenen; doelgroepen zoals ouderen, 
gehandicapten en kinderen te ondersteunen; medische 
hulp te verstrekken; en in algemene zin bij te dragen aan 
structurele armoedebestrijding van achtergestelde 
groepen in vooral ontwikkelingslanden. 

bewustwording en betrokkenheid bij ontwikkelings
samenwerking in de Nederlandse samenleving.
 
Wij hebben bondgenoten in de eigen samenleving: 
donateurs en vrijwilligers, overheid, bedrijven en andere 
maatschappelijke organisaties, met respect voor 
onderlinge verschillen maar altijd gebaseerd op onze 
kernwaarden en principes.

Visie: verandering van machtsverhoudingen 
In de visie van Cordaid is de ongelijke machtsverdeling 
tussen landen, en daarbinnen tussen overheid en burgers, 
elite en lagere strata, mannen en vrouwen verant woor de
lijk voor armoede en uitsluiting. 

Armoede heeft te maken met enerzijds structurele 
tekorten als gevolg van uitsluiting (in materiële zin: 
voedsel, inkomen en basisvoorzieningen, maar ook 
immaterieel: identiteit, waardigheid, vrijheid), en 
anderzijds met de gevolgen van conflicten en rampen. 
Uitsluiting verwijst naar ongelijkheden in de verdeling 
van politieke invloed, hulpbronnen en voorzieningen/
diensten. Mensen worden uitgesloten op basis van  
o.m. gender, kaste, etniciteit, religie, handicap of ziekte 
(hiv/aids). 
Cordaid ziet ontwikkeling als een proces waarin 
onrechtvaardige machtsverhoudingen veranderen op  
het niveau van het huishouden, de lokale gemeenschap,  
de maatschappij en de wereld. Verandering is daarmee 
niet alleen een politiek proces, maar moet ook zijn beslag 
krijgen in sociale en economische verhoudingen. Daarbij 

Missie: ‘geloven dat het kan…’ 
Ieder mens telt. Centraal staan de waardigheid van  
ieder mens, de solidariteit die eist om aan iedereen een 
menswaardig leven te bieden, de erkenning van de kracht 
van mensen om dragers van hun eigen ontwikkeling te 
zijn, en de opdracht om als goed rentmeester de aarde te 
beheren ten behoeve van volgende generaties. 

Wij geloven in menselijke waardigheid en respect voor 
diversiteit. Wij erkennen de kracht van mensen om 
positieve veranderingen teweeg te brengen in hun eigen 
leven. Ons uiteindelijke doel is om buitengesloten en 
gemarginaliseerde mensen in staat te stellen tot hun  
recht te komen in hun lokale, nationale en internationale 
gemeenschappen.

Wij verstaan ontwikkeling als een proces waarin 
machtsverhoudingen veranderen, zowel in het klein, 
tussen mensen en organisaties, als binnen internationale 
structuren.

Wij werken samen met maatschappelijke organisaties  
die met ons delen waarin wij geloven, die een legitieme 
basis hebben in hun eigen samenleving en zich verant
woordelijk weten voor het bewerkstelligen van sterke en 
rechtvaardige gemeenschappen.

Wij bieden daartoe een samenhangend pakket, dat 
bestaat uit financiering van projecten, capaciteitsopbouw 
van partners, samenwerking in netwerken, uitwisseling 
van kennis en informatie, en (mede) uitoefenen van 
politieke invloed. Hieraan gekoppeld bevorderen wij 

1. Cordaid in kort bestek
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■■ gemeenschappen die bedreigd worden door 
natuurrampen: waarschuwingssystemen en 
preventieve maatregelen als o.m. wateropslag, 
dijkaanleg en droogtebestendige gewassen;

■■ slachtoffers van natuurrampen: directe hulp (voedsel, 
water, medische zorg, onderdak), gekoppeld aan 
wederopbouw; 

■■ mensen die onvoldoende (medische) zorg krijgen: 
basisgezondheidszorg met extra aandacht voor 
seksuele/reproductieve zorg, en gemeenschapszorg voor 
mensen met hiv/aids en/of een handicap, ouderen, en 
kwetsbare kinderen; 

■■ arme boeren: een verbeterde, duurzame 
landbouwproductie en integratie in 
landbouwketens met behoud van voedselzekerheid, 
microkredietverlening;

■■ sloppenwijkbewoners: creëren van betere levens
omstandigheden via een multiactorbenadering met 
concrete initiatieven voor wijkverbetering;

■■ slachtoffers van armoede en uitsluiting in Nederland 
door middel van ondersteuning van sociale organi
sa ties, individuele hulpverlening, netwerking en 
beleidsbeïnvloeding. 

Bij alle doelgroepen/activiteiten genieten vrouwen, 
jongeren en kwetsbare groepen extra aandacht.

Keurmerken: Cordaid is in het bezit van het CBF
keurmerk. Zij onderschrijft de Code Goed Bestuur van  
de Commissie Wijffels en is ISOgecertificeerd. Voor  
haar noodhulp heeft Cordaid zich gebonden aan de  
Spherestandards en aan de Code voor Humanitaire  
Hulp. Cordaid is deelnemer in het Accountability Charter  
van grote internationale NGO’s m.b.t. accountability  
en transparantie en doet ook mee aan de jaarlijkse 
transparantiebeoordeling van PricewaterhouseCoopers  
en de Stichting Civil Society (in 2011 won Cordaid de zoge  
heten Transparant Prijs voor haar jaarverantwoording). 

Partners for Resilience, gericht op weerbaarheid bij rampen, 
en Connect for Change voor de toepassing van ICT binnen de 
gezondheidszorg. 

Inkomsten: Via deze drie allianties kan Cordaid voor de 
periode 20112015 beschikken over een overheidssubsidie 
van gemiddeld € 69 mln per jaar. Daarnaast worden 
bijdragen ontvangen van de Nederlandse overheid 
(additioneel), de Europese Unie, Wereldbank, Global Fund, 
UNDP, Nationale Postcode Loterij, Samenwerkende Hulp 
Organisaties, Caritas Internationalis, internationaal 
opererende instellingen en foundations, vermogens
fondsen en vele andere instellingen en organisaties. 
Cordaid mag verder rekenen op een achterban van 316.000 
donateurs; de eigen fondsenwerving staat garant voor 
ruim € 30 mln aan particuliere inkomsten. 

Partners: Cordaid kiest haar partners op basis van hun 
visie, uitgangspunten, doelstellingen en capaciteit. 
Nieuwe partners worden uitgebreid getoetst en indien 
nodig geholpen om hun capaciteiten te versterken. Via 
veldbezoeken, rapportages, externe audits en evaluaties 
blijft Cordaid op de hoogte van de ontwikkelingen.
Cordaid werkt samen met overheden, kerken, particuliere 
organisaties, bedrijven, ziekenhuizen, kennis en 
onderwijsinstellingen en (inter)nationale ontwikkelings
organisaties. De katholieke netwerken CIDSE (zestien 
ontwikkelingsorganisaties uit Europa en NoordAmerika) 
en Caritas Internationalis (162 leden met in bijna elk land 
een structuur voor met name noodhulp) nemen een 
bijzondere plaats in. 

Doelgroepen: Cordaid zet zich in voor verbetering van  
de positie/levensomstandigheden van:

■■ inwoners van fragiele staten/conflictgebieden: 
bieden van veiligheid en bescherming, rechtshulp, 
vredesopbouw en verzoening, gezondheidszorg en 
landbouw; 

Ontstaan en plaats van Cordaid binnen OS
Cordaid ontstond eind 1999 door de fusie van Memisa, 
Mensen in Nood en Vastenaktie/Bilance. De katholieke 
sociale leer – menselijke waardigheid en respect voor 
diversiteit, internationale solidariteit, ruimte om aan de 
eigen verantwoordelijkheid gestalte te geven en behoud 
van de schepping – vormt onze inspiratiebron. Cordaid 
werkt samen met zowel religieus geïnspireerde als 
seculiere partners en doelgroepen; evenmin wordt 
onderscheid gemaakt op basis van etniciteit, sekse, 
seksuele geaardheid of politieke overtuiging. 

Cordaid heeft bijna 100 jaar ervaring. Het begon in  
1914 met de opvang van Belgische oorlogsvluchte 
lingen en omvat sinds vele decennia zowel noodhulp  
als hulp bij wederopbouw en structurele armoede
bestrijding. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd  
voor Cordaid’s netwerk van rkorganisaties en instellingen. 
Bij rampen/conflicten, wederopbouw en ontwikkeling 
vervullen religieuze leiders, kerkelijke organisaties en  
de met hen verbonden vrijwilligers vaak een onmisbare  
rol door hun (blijvende) aanwezigheid in zelfs de meest 
geïsoleerde regio’s, hun betrouwbaarheid en gezag
hebbende stem. Cordaid’s achtergrond en expertise  
maken haar tot een waardevolle partner voor de  
thema’s religie en ontwikkeling, en vrede en verzoening. 
Cordaid stimuleert de discussie over de kerkelijke  
visie ten aanzien van man/vrouwverhoudingen en  
hiv/aids.

Strategie 2011-2015 
Allianties: Cordaid is een alliantie aangegaan onder de 
naam ‘Samen voor verandering: Communities of Change’  
met Mensen met een Missie, IKV Pax Christi, Impunity 
Watch, het Nederlandse Rode Kruis, Both ENDS en  
Wemos; Cordaid vervult daarbij het penvoerderschap.
Daarnaast participeert Cordaid in de MFSallianties 
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Kerngegevens 

Resultaten organisatie 2008 2009 2010 2011 Planning 2012 Realisatie 2012

aantal partnerconsultaties: 41 56 63 42 40 - 50 36

aantal medewerkers (fte’s) 278 267 265 248 243 240

% allochtone medewerkers 12 12 12 12 15 12

% vrouwen in (sector) managementposities 50 50 50 44 50 57

Ziekteverzuim % 4,2 3,8 5,3 3,4 3,6 4,4

% tevreden medewerkers n.v.t. 71 n.v.t. 68 n.v.t. n.v.t.

% uitvoeringskosten (excl. voorlichting) 8,1 7,7 7,6 12,4 9,2  12,0

% wervingskosten eigen fondsen 13,2 13,6 11,4 15,8 19,6 22,1

% kosten beheer & administratie 1,6 2,1 2,1 3,0 2,4  3,8

% niet-mfs middelen t.o.v. totaal  
(excl. herinzet middelen L&g)

32 39 51 67* 47  46 

Resultaten partners

aantal partners in vaste bestand 1070 1186 889 693 p.M. 634

% nieuwe partners 12 11 7 7 5 - 10 8

totale committeringen in € mln  151,9 157,1 149,3 104,8 123,9 97,9

% kerkelijke/kerkelijk verwante partners 46 50 45 52 ca. 50 48 

Resultaten maatschappij/overheid 2008 2009 2010 2011 Planning 2012 Realisatie 2012

eigen fondsenwerving in € mln 38,4 41,8 34,3 37,4 39,2 30,4*

aantal donateurs 427.500 425.000 421.000 396.000 395.000 316.000**

aantal lo/mo-leerlingen bereikt met educatief materiaal 551.500 565.000 551.000 446.000 400.000 250.000

aantal particuliere initiatieven 569 491 445 344 352 303

ISO-certificaat van toe- 
passing

van toe- 
passing

van toe- 
passing

behoud  
certificering

behoud Certificering 
behouden

CbF-keurmerk van toe- 
passing

van toe- 
passing

van toe- 
passing

verlengd t/m  
dec. 2015

behoud keurmerk keurmerk 
behouden

positie/score transparantiebenchmark 12e met score 7,8  8e met
score 8,1

2e/3e met
score 8,3

1e plaats met 
score 8,6

voorhoede 18e plaats score 
7,5 *** 

*     exclusief de inkomsten van vastenaktie en matching funding van particuliere initiatieven

**   exclusief het donateursbestand van de vastenaktie (66.000 donateurs), dat medio 2012 conform afspraak werd overgedragen aan de stichting bisschoppelijke vastenaktie

***  zie toelichting in paragraaf 5.2.
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Outcome
Met ingang van het strategieplan 20112015 worden de 
daadwerkelijk bereikte resultaten (of outcome) aan de hand 
van de slotrapportages van partners vastgelegd volgens de 
met de overheid overeengekomen indicatoren. De op deze 
wijze afgesloten projecten hebben deels nog betrekking op 
financieringen uit voorgaande jaren en deels (en nog in 
bescheiden mate) op financieringen uit de strategieperiode 
20112015. In de komende jaren zal het aandeel van 
laatstgenoemde categorie gestaag groeien – en daarmee 
dus ook de gerealiseerde waarden. Onder de programma’s 
komen de outcomeresultaten (over 2011 en 2012 en van  
580 projecten) uitgebreider aan bod. Op deze plek wordt 
volstaan met de belangrijkste resultaten op het niveau  
van de doelgroep (Directe Armoedebestrijding).

Conflicttransformatie Geplande targets 
van de afgesloten 

projecten 

Gerealiseerd

(code) dab21_1:  # mensen bereikt met acties gericht op veiligheid 60.700 50.040

DAB21_4:  # mensen in conflictgebieden dat gebruik maakt van basisgezondheidszorg 1.522.670 2.396.500

DAB21_5:  # boeren in conflictgebieden met hogere landbouwproductiviteit en/of 
boeren die gebruikmaken van microkrediet

25.340 13.530

Risicovermindering bij rampen

dab22_2:  # mensen waarvan de kwetsbaarheid voor rampen is verminderd 539.170 589.880

Gezondheidszorg & welzijn

dab23_1:  # mensen bereikt met reproductieve gezondheidszorg 412.660 65.810

dab23_3:  # bevallingen begeleid door getraind personeel 43.300 10.050

Ondernemen

dab24_1:  # kleine boeren met hogere productievolumes 155.890 105.050

DAB24_3:  # kleine boeren dat gebruik maakt van agrifinanciering 9.560 6.300

Noodhulp

dab26_1:  # huishoudens met veilig onderdak 9.660 7.540

dab26_3:  # personen met veilig drinkwater 322.890 233.610

dab26_6:  # personen met toegang tot medische zorg 290.760 337.240

dab26_8:  # huishoudens geholpen met voedselverstekking 59.870 51.550

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)

Voorbeelden van resultaten
■■ Resultaatgericht financieren (voorheen Performance Based 

Financing, later gewijzigd in Result Based Financing - RBF) 
blijft een succesverhaal. De interesse van overheden en 
donoren groeit en evaluaties tonen de waarde van de 
methode (zie de paragrafen 4.1 en 4.3).

■■ Werd de RBFmethode in de beginjaren alleen toegepast 
binnen de gezondheidszorg, inmiddels wordt de 
methode ook toegepast binnen de onderwijssector en 
het openbaar bestuur (zie 4.1). 

■■ Met het Global Fund sloot Cordaid een contract ter 
waarde van ruim USD 60 miljoen voor een hiv/aids
programma dat ongeveer de helft van DR Congo 
bestrijkt. Het is voor Cordaid de grootste additionele 
financiering ooit. 

■■ Steeds vaker krijgt Cordaid de gelegenheid om de 
belangen van haar doelgroepen en partners tot op het 
hoogste niveau te bepleiten. Eind april was Cordaid met 
haar Nigeriaanse partners bij de Wereldbank om van 
gedachten te wisselen over (in)transparante overheden, 
die weigeren verantwoording af te leggen aan de 
bevolking. 

■■ In 2012 werden 856 projecten beoordeeld op hun 
voortgang bij de realisatie van de gestelde doelen. 
Daarbij bleek dat voor 88% van de projectdoelen de 
uitvoering voldoende/goed op schema ligt; 

■■ Voor 535 beëindigde projecten (een financieringstotaal 
van ruim € 50 mln vertegenwoordigend) werd de 
eindscore opgemaakt aan de hand van 1.032 (sub)doelen. 
Voor bijna 80% van de doelen gold een realisatiegraad 
van > 80%. 

Niet alle initiatieven leverden op wat ervan werd 
verwacht. Voorbeelden van (deels) mislukte activiteiten en 
projecten zijn eveneens opgenomen in dit jaarverslag. 

De Daughters of Charity in Ethiopië waren dit jaar het campagne-
project van de Vastenaktie. Deze congregatie helpt onder andere 
vrouwen een eigen bedrijfje op te zetten. 



Cordaid zorgde ervoor dat kleinschalige boerenbedrijven hun productie konden vergroten en toegang kregen op de markt. 
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■■ het programma Sloppenwijken beëindigt zijn aan
wezig heid in Bolivia, Nigeria en Kameroen vanwege 
onvoldoende perspectieven voor o.m. additionele 
financiering. Haïti, Guatemala en ZuidAfrika kenden 
al activiteiten in/voor sloppenwijken; vanaf 2012 vallen 
deze formeel onder het programma Sloppenwijken  
(dat inmiddels Urban Matters heet). 

Het proces naar een nieuw Cordaid

Nadat al in 2011 de conclusie was getrokken dat 
medefinanciering door de Nederlandse overheid niet 
langer de ruggegraat van Cordaid’s financiering zou 
moeten zijn, werd besloten de organisatie om te vormen 
tot een sociale onderneming met daarbinnen grotendeels 
autonome business units (BU’s). In een sterk competitieve 
(markt)omgeving zijn flexibiliteit, slagvaardigheid en 
innovatie geboden, wat alleen kan met een structuur 
waarin voldoende autonomie bij de verschillende 
bedrijfsonderdelen ligt. 
De huidige programma’s worden met ingang van 2013 
ondergebracht in een tiental business units, die zelf 
verantwoordelijk worden voor hun financiering, 
productontwikkeling en marketing, daarbij ondersteund 
door centrale diensten voor Human Resources, ICT, en  
Finance & Control. 

Op corporate niveau worden de processen van strategische 
innovatie, kennismanagement en synergie gefaciliteerd 
en bewaakt; op corporate niveau ligt ook de verantwoorde
lijkheid voor Cordaid’s identiteit, profiel en gemeenschap
pelijkheid. 

Verder wordt deelgenomen in de alliantie Connect for Change 
met betrekking tot het gebruik van ICT in de gezond
heidssector. Penvoerder is het International Institute for 
Communication and Development; andere leden zijn ICCO, 
Edukans, AKVO en Text to Change. Cordaid mag aanspraak 
maken op ruim € 6 mln aan overheidsmiddelen. 

Aanpassingen in MFS-II

Kon in de vorige strategieperiode nog worden gerekend op 
een jaarlijkse overheidsbijdrage van € 109 mln, voor de 
komende vijf jaren bedraagt deze € 69 mln. Deze reductie 
leidde eerder al tot aanpassingen.
Bij gelegenheid van het jaarplan 2013 (ingediend eind 
oktober 2012) werden budgetneutrale  aanpassingen 
voorgesteld, die in januari 2013 door het ministerie 
akkoord werden bevonden:

■■ De activiteiten rond Conflicttransformatie in 
Ethiopië en Kenia ten behoeve van pastoralisten
gemeenschappen worden om redenen van efficiency 
en synergie overgeheveld naar het programma 
Risicovermindering bij rampen. 

■■ Nigeria wordt toegevoegd aan het programma 
Gezondheid & welzijn vanwege de perspectieven 
voor financiering van Result Based Financing binnen 
de gezondheidszorg; voor Tanzania wordt een 
afbouwtraject ingezet gezien de relatief beperkte 
aanwezigheid/massa; 

■■ Ethiopië wordt opgenomen in het programma 
Ondernemen vanwege aspecten van fragiliteit en 
de behoefte aan rurale en agrifinanciering; het 
programma in Zambia wordt afgebouwd in het kader 
van de grotere focus op fragiele staten/conflictgebieden. 

Het beleid van Cordaid krijgt vorm rond de centrale 
doelstelling: het inzetten van de verworven inkomsten  
op een kostenbewuste en efficiënte wijze in 32 landen 
teneinde bij te dragen aan een beter bestaan voor arme, 
buitengesloten gemeenschappen. Daarbij hoort de 
strategie van verandering van machtsverhoudingen, de 
concentratie op een beperkt aantal thema’s en het creëren 
van voldoende massa en synergie door alliantievorming, 
multistakeholderprocessen en Communities of Change.  
De (armoede)situatie in de focuslanden geeft daarbij 
richting aan de inzet. 

2.1. Meerjarenstrategie 

MFS-II: 2011-2015

De periode 20112015 wordt voor een groot deel bepaald 
door een breed, in alliantievorm uit te voeren en door de 
Nederlandse overheid met € 357 mln (waarvan bijna € 327 
mln voor Cordaid) ondersteund programma in 28 landen. 
Van de desbetreffende alliantie ‘Samen voor Verandering: 
Communities of Change’ is Cordaid penvoerder. 

Cordaid participeert als medeindiener in de alliantie 
Partners for Resilience voor climate-proof disaster risk reduction in 
kwetsbare landen/regio’s onder penvoerderschap van Het 
Nederlandse Rode Kruis (en samen met Red Cross Climate 
Centre, CARE Nederland en Wetlands International); Cordaid 
ontvangt uit deze alliantie een overheidssubsidie van  
bijna € 13 mln voor vijf jaar. 

2. Cordaid in 2012
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■■ De vele particuliere initiatieven en de inzet van 
veel bedrijven op MVO scheppen extra kansen voor 
samenwerking en synergie.

Threats 
■■ Negatieve mediaaandacht en een afbrokkelend OS

imago; onvoldoende accountability. 
■■ Verminderde inkomsten vanwege beperking 

overheidssubsidie, afkalvend draagvlak onder 
particuliere donateurs en de almaar toenemende 
concurrentie rond tenders/calls. 

■■ Met als mogelijk gevolg een te sterke donor-driven 
oriëntatie, waardoor het algemene ‘Cordaidverhaal’ 
kan conflicteren met de focus, fondsenwerving en 
marktprofilering van de business units.

Eind 2012/begin 2013 is weer een risicoanalyse uitgevoerd. 
In het 1e kwartaal van 2013 worden de resultaten besproken 
en een actieplan opgesteld.

2.2.  Invloed van het ‘Zuiden’ op Cordaid’s beleid  
In het verslagjaar zijn twee bijeenkomsten gehouden met 
Cordaid’s International Advisory Board (IAB) van vooraan
staande deskundigen uit alle continenten. Cordaid’s 
transitie naar een sociale onderneming maakte de kern 
van de agenda uit. 

Samenhang en synergie 

De IAB vroeg de aandacht voor Cordaid’s gemeenschappe
lijke taal en focus. Hoe worden samenhang en synergie 
gewaarborgd tussen de verschillende Business Units en 
afdelingen? 
Cordaid ziet de noodzaak in van een corporate, BU
overstijgend ‘verhaal’. Er zijn meerdere notities opgesteld, 
die gelden als pijlers van haar visie en missie. Een 
algemene Theory of Change (ToC) gaat de basis vormen voor 
de BUspecifieke ToC’s. Synergy wordt gecreëerd door 

Strengths 
■■ Cordaid kan bijdragen aan het internationale debat 

rond een mondiale ethiek, global goods, armoede
bestrijding en rechtvaardigheid dankzij haar 
wereldwijde netwerk, aanwezigheid in de verste 
uithoeken, en de verbinding van het lokale aan het 
internationale niveau.

■■ Cordaid beschikt over een degelijk track record ten 
aanzien van o.m. fragiliteit/conflicttransformatie 
(vredesopbouw), rampenpreventie/noodhulp, 
resultaatgericht financieren, en vervult een pioniersrol 
t.a.v. contraterrorismemaatregelen in relatie tot de 
politieke ruimte voor maatschappelijke organisaties.  
Bij donoren als de Wereldbank, EU, Global Fund geniet zij 
een goede reputatie. 

■■ Ruim 316.000 particuliere donateurs vormen nog altijd 
een bron van financiële steun en legitimiteit.

Weaknesses
■■ Argumenten/bewijzen voor accountability en 

effectiviteit worden nog onvoldoende systematisch 
verzameld, uitgewerkt en publiekelijk gepresenteerd.

■■ Het rendement van traditionele wervingsmethoden 
in een sterk competitieve markt neemt af; nieuwe 
effectieve methoden zijn nog niet in voldoende mate 
beschikbaar.

■■ Het management is voor een groot deel nieuw, met 
sociaal ondernemerschap bestaat nog weinig ervaring.

Opportunities
■■ Wereldwijde vraagstukken (voedsel, energie, klimaat, 

migratie, natuurlijke hulpbronnen) leiden tot armoede, 
conflicten en geweld. OSorganisaties kunnen een 
katalysator zijn voor mondiale afspraken en regelingen. 

■■ Multilaterale instanties (VN, Wereldbank, foundations) 
erkennen steeds meer de waarde en potentiële rol van 
de civil society en zoeken daarmee samenwerking.

De Cordaid propositie
Cordaid werkt aan flourishing communities in fragiele 
contexten en conflictgebieden. Zij wil bijdragen aan  
een samenleven van mensen die recht doet aan hun 
waardigheid, veiligheid en rechtsbescherming biedt,  
en ruimte geeft tot deelname aan de samenleving en 
ontwikkeling van de eigen mogelijkheden. Cordaid zet 
zich in voor veranderingen die duurzaam zijn en leiden 
tot rechtvaardige verhoudingen in lokale gemeen
schappen, samenlevingen en de wereldgemeenschap. 
Cordaid blijft een multiissue organisatie, omdat  
juist in conflictgebieden en falende contexten een 
samenhangende benadering langs verschillende 
interventielijnen nodig is.

In 2012 vond de uitwerking plaats in bedrijfsplannen van 
de BU’s, een nieuw missiedocument (Building Flourishing 
Communities), en de opzet van de organisatie met alle 
bijbehorende nieuwe functies en personele invulling.  
In het laatste kwartaal 2012 volgde de laatste stap: 
herplaatsing van medewerkers op de nieuwe functies, 
waarbij de formatie noodgedwongen moest worden 
teruggebracht van 240 per eind december 2012 naar  
220 fte begin 2013. 
De transitie krijgt tijdens de strategieperiode 20112015 
zijn beslag, waarbij uiteraard de verplichtingen jegens  
het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van 
MFSII volledig worden nagekomen. 

Kansen en bedreigingen voor het nieuwe Cordaid

Medio 2011 heeft Cordaid een uitgebreide SWOTanalyse 
opgesteld met daarnaast een even uitgebreide 
risicoanalyse. De belangrijkste (en deels geactualiseerde) 
bevindingen worden hier kort weergegeven.
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unique selling points o.m. het wijdvertakte (kerkelijke) 
netwerk, de multisectorale benadering, de koppeling 
tussen het lokale en mondiale niveau), het ontwikkelen 
van eigen proposities, samenwerking rond tenders/calls,  
de verwerving van unrestricted funds, en het aangaan van 
partnerschappen met bedrijven.

Partnerconsultaties 
In oktober 2012 vond in Maroua, NoordKameroen,  
een consultatie plaats met dertig vertegenwoordigers  
van gezondheidsdiensten, bisdommen, en vrouwen
organisaties. Onderwerp was Informed decision making (IDM) 
for family planning methods in faith-based health institutions. 
IDM is uitgangspunt voor Cordaid, omdat het in grote 
mate bijdraagt aan het terugdringen van ongewenste 
zwangerschappen en de daaraan gerelateerde vrouwen
sterfte. De r.k. kerk in Kameroen heeft grote moeite met 
moderne gezinsplanningsmethoden, maar worstelt 
tegelijk met de realiteit dat pastors jonge vrouwen moeten 
begraven vanwege een onveilige abortus of aids. Tijdens 
een veldbezoek werd geconstateerd dat sommige r.k. 
instellingen voorlichting gaven en cliënten ook door
verwezen, maar van ‘officieel’ beleid kon daarbij uiteraard 
geen sprake zijn. Er werd van gedachten gewisseld over de 
verantwoordelijkheden binnen de kerkelijke hiërarchie 
(geloofsverkondiging, moreel gedrag prediken, pastorale 
zorg bieden) en van gezondheids werkers (zorg voor 
patiënten naar professionele medische maatstaven).  
Er zit beweging in de verschillende visies en standpunten, 
maar het vergt nog een intensieve dialoog. De consultatie 
leidde tot plannen, die in Cordaid’s jaarplan 2013 zijn 
neergelegd. Vermeldenswaard is dat het IDMtraject  
wordt gevolgd door de Universiteit van Kaapstad. 

In ZuidSoedan heeft Cordaid in samenwerking met Justice 
Africa drie consultaties georganiseerd, met rond de twintig 
maatschappelijke organisaties per keer. De bijeenkomsten 
hebben geleid tot de oprichting van een werkgroep 

van een flourishing communitiesindex op stapel om de inzet en 
resultaten op dit vlak zichtbaarder te maken. 

Funding

Naar de mening van de IAB dient Cordaid zich niet te 
beperken tot supply-driven fundraising, maar ook eigen 
proposities te ontwikkelen. De fondswerving in 
partnerlanden mag niet leiden tot competitie met lokale 
organisaties. De samenwerking met de private sector 
verdient gerichte aandacht, evenals de samenwerkings
mogelijkheden met CIDSE en Caritas.
Cordaid’s fundingstrategie maakt gewag van o.m. de 
verkenning van nieuwe markten, de opbouw van track 
records voor de eigen presentatie en positionering (met als 

samenwerking tussen de BU’s; jaarlijks op te stellen 
landenstrategieën zijn leidraad voor de gezamenlijke inzet 
van BU’s, veldkantoren en partners. 

Communicatie en branding 

De IAB stelde dat branding gaat over de dromen en aspiraties 
van mensen; het concept van flourishing communities nodigt 
daartoe uit. Branding moet ook gepaard gaan met het tonen 
van de resultaten/impact. Ook is meer aandacht nodig voor 
de jongere generatie. 
Cordaid erkent dat haar communicatie en branding moeten 
voortvloeien uit de eigen waarden, missie en visie en ook 
de resultaten en impact dienen te tonen. Hiermee wordt 
in 2013 op volle kracht begonnen; zo staat de ontwikkeling 

Partner Caritas Libanon verzorgt een mobiele kliniek voor Syrische vluchtelingen in Libanon. 
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van Burundese vrouwen in processen van vredesopbouw 
en veiligheid te bevorderen. 
Met de Nederlandse ambassade in Burundi werd overleg 
gepleegd, dat resulteerde in een financieringsvoorstel van 
Cordaid voor de aanloopkosten van het multistakeholder
financieringsmechanisme. 
Bij gelegenheid van de 12th Anniversary of UNSCR 1325 in 
oktober 2012 organiseerden Cordaid en GNWP samen met 
de Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging bij de VN 
en UN Women een debat over de financiering van NAP’s, dat 
leidde tot de vorming van een zogeheten Discussion Group on 
Financing for 1325 NAPs (met o.m. een vertegenwoordiging van 
de Nederlandse overheid) om de samenwerking dien
aangaande tussen de verschillende actoren te bevorderen. 

Onder synergie verstaat Cordaid de meerwaarde van een 
gecoördineerde inzet van meerdere programma’s en 
business units (BU’s) in een bepaald land (en richting 
donoren). Met ingang van 2013 worden geïntegreerde 
landenstrategieën ontwikkeld, waarbij de betrokken BU’s 
vanuit hun eigen kennis, kunde en doelen komen tot een 
gezamenlijke strategie en inzet van BU’s, veldkantoren en 
partners. 

met beleidsaanbevelingen voor de justitiële sector in 
Burundi. 

Afstemming met andere Nederlandse organisaties vond 
vooral plaats via de Nederlandse Nationaal Actie Plan 1325 
(NAP 1325) Werkgroep voor Burundi (met Cordaid als 
voorzitter) en via het Burundiplatform overleg (dat door 
Cordaid en het ministerie van Buitenlandse Zaken werd 
georganiseerd). Deelnemers zijn o.m. Mensen met een 
Missie, PUM, Amnesty en NIMD (Nederlands Instituut 
voor Meerpartijen democratie). Met het NIMD was verder 
frequent overleg ten aanzien van een gedeelde partner 
(Burundi Leadership Training Programme), onder meer ten 
aanzien van de capaciteitsopbouw van deze partner.

Afstemming met de Burundese overheid kreeg vorm  
rond VNresolutie 1325 (NAP 1325), toegespitst op  een 
multistakeholderfinancieringsmechanisme met 
deelname van de Burundese overheid, bi en multilaterale 
donoren (VN), lokale en internationale NGO’s en bedrijven. 
In september 2011 gaven de Burundese overheid en 
maatschappelijke organisaties met een bijeenkomst het 
startsein hiervoor; Cordaid en GNWP (Global Network of 
Women Peacebuilders) waren medeorganisator van deze 
bijeenkomst. In 2012 hield Cordaid een consultatie met  
de belangrijkste stakeholders om de details van het 
multistakeholderfinancieringsmechanisme te bespreken. 

Ook met de Nederlandse overheid vond in georganiseerd 
verband afstemming plaats. In het kader van het 
Nederlandse Nationaal Actie Plan 1325, waarin Burundi  
als focusland is opgenomen, is de Burundiwerkgroep 
meerdere malen bijeengekomen. De werkgroep, naast 
Cordaid bestaande uit het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Oxfam Novib, ICCO en migrantenorganisaties als 
BWPD (Burundian Women for Peace and Development) heeft 
gefunctioneerd als een platform voor uitwisseling en 
gezamenlijke activiteiten in Burundi met als doel de rol 

Transparency and accountability of natural and public resources.  
De werkgroep initieerde vervolgens een internationale,  
op uitwisseling gerichte conferentie (september) met als 
deelnemer o.a. het ministerie van Olie en Mijnbouw en 
deskundigen uit verschillende Afrikaanse (conflict)landen. 
Na de conferentie besloten de ZuidSoedanese organisaties 
tot oprichting van een nationale Publish What You Pay
coalitie (PWYP), die Cordaid samen met PWYP 
International het komende jaar zal begeleiden.  
De conferentie vormde tevens de start van een tweejarige 
samenwerking ten aanzien van Fair and Responsible 
Extractives for South Sudan, die zich richt op het informeren 
en versterken van lokale gemeenschappen, en het 
begeleiden van de dialoog tussen deze gemeenschappen, 
de (lokale) overheid en bedrijven in de grondstoffensector.

2.3. Complementariteit en synergie 
Cordaid is zich ervan bewust dat de impact van haar  
werk toeneemt als complementair wordt gewerkt met 
andere actoren, en binnen haar multisectorale inzet  
(via programma’s en straks business units) wordt  
gestreefd naar afstemming, samenwerking en uitein   
delijk synergie. Burundi mag als voorbeeld dienen.

Burundi

Cordaid werkt in alliantieverband samen met Mensen  
met een Missie (MM) en Impunity Watch (IW) binnen het 
programma Conflicttransformatie. De drie Alliantie
deelnemers hebben tijdens zowel formeel als informeel 
overleg op regelmatige basis informatie uitgewisseld en 
hun programma’s onderling afgestemd, vooral met 
betrekking tot de samenwerking met basisorganisaties. 
Eind 2012 zijn Cordaid en IW in aanvulling op de reguliere 
samenwerking overeengekomen om gezamenlijk extra 
inspanningen te verrichten op het thema geweld tegen 
vrouwen en justitie. In dit kader wordt een onderzoek 
uitgezet, dat moet leiden tot een gezamenlijk rapport  

Cordaid en de One Campaign boden een petitie met 90.000 
handtekeningen aan bij de Tweede Kamer voor transparantie in de 
grondstoffen industrie. 
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Kamerleden en het ministerie, die ertoe hebben 
bijgedragen dat met de nieuwe Directie Stabiliteit en 
Humanitaire Hulp overleg is gepleegd over de invulling 
van het Nederlandse humanitaire beleid. Mogelijk leidt dit 
tot extra financieringsmiddelen voor NGO’s.

Met TNO is (nadat Cordaid een prijs van € 50.000 had 
gewonnen op een door TNO georganiseerde conferentie) 
een onderzoek uitgevoerd naar comprehensive conflict 
assessments in een zo vroeg mogelijk stadium van een 
conflict. Dit sluit aan bij de ideeën van het kabinet over 
vernieuwing van het 3Dbeleid in fragiele staten, dat  
met de daarvoor ontwikkelde methodiek in 2013 wordt 
uitgetest rond een aantal conflictgebieden. Het initiatief 
maakt deel uit van het door het ministerie van Buiten
landse Zaken opgezette Kennisplatform Veiligheid en 
Rechtsorde. Mede hierdoor verkeert Cordaid in de positie 
om invloed uit te oefenen op de invulling van het Budget 
Internationale Veiligheid, een fonds dat bedoeld is voor 
civielmilitaire samenwerking in fragiele staten.

Met twee medewerkers werd deelgenomen aan de grote 
NAVOoefening, Peregrine Sword, in het ZuidDuitse 
Wildflecken. In het kader van de afstemming tussen 
defensie en NGO’s in conflictgebieden vindt Cordaid het 
belangrijk om aan dit soort exercities deel te nemen. 
Cordaid presenteerde cases uit haar werkpraktijk, zodat 
militairen meer begrip en kennis kregen van het werk  
van NGO’s in conflictgebieden. Cordaid wordt door de 
ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken erkend 
als deskundige en kennisbron op het gebied van 3Dbeleid 
(ook wel de Comprehensive Approach genoemd).

Op 27 maart 2012 boden Cordaid en de One Campaign 
namens de Publish What You Paycoalitie een petitie en  
bijna 90.000 handtekeningen aan aan de Vaste Kamer
commissie voor Buitenlandse Zaken. De petitie roept  
de Nederlandse overheid op wetgeving te steunen die 

2.4.  Cordaid’s bijdrage aan het  
(inter)nationale debat en beleid 

De Nederlandse politiek en overheid

Cordaid heeft actief bijgedragen aan de brede discussie 
over ontwikkelingssamenwerking. Met optredens in de 
media, ingezonden artikelen en deelname aan debatten 
heeft Cordaid het belang van OS juist in een globaliserende 
wereld benadrukt. Door brancheorganisatie Partos werd 
campagne gevoerd onder de titel ‘Je Krijgt Wat je Geeft’, 
waaraan Cordaid heeft meegewerkt. De campagne heeft 
eraan bijgedragen dat aanvankelijk, in het zogeheten 
Lenteakkoord, geen bezuiniging op OS was opgenomen. 
Het tweede Kabinet Rutte besloot echter daarna om vanaf 
2014 alsnog € 750 miljoen te korten op OS. 

In 2012 werd Cordaid voorzitter van het Breed Mensen
rechten Overleg (BMO), dat ontwikkelings en mensen
rechten organisaties verenigt en beïnvloeding van het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid als oogmerk heeft.  
Het BMO heeft brieven verstuurd naar de Tweede Kamer 
en het ministerie van Buitenlandse Zaken over o.m.  
de bezuiniging op de mensenrechtencapaciteit op de 
ambassades. Daarnaast zijn kritische, maar constructieve 
gesprekken gevoerd met overheidsfunctionarissen, 
waaronder minister Rosenthal, en Kamerleden. Diverse 
fractiewoordvoerders hebben de input van BMO gebruikt 
tijdens debatten in de Tweede Kamer. Het BMOvoorzitter
schap heeft Cordaid ten aanzien van het mensenrechten

dossier goede ingangen verschaft bij zowel het ministerie 
als bij de woordvoerders Buitenlandse Zaken in de Tweede 
Kamer.

Samen met CARE Nederland is het initiatief genomen voor 
een Platform Humanitaire Assistentie, bedoeld voor 
beleidsbeïnvloeding terzake en het aangaan van een 
structurele dialoog met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Het Platform heeft enkele brieven gestuurd naar 

Akinyi Walender, Cordaid’s head of mission  
in Zuid-Soedan, over de noodzaak van 
synergie 
‘In ZuidSoedan wordt alles en iedereen tegen elkaar 
uitgespeeld, politiek, etnisch. Zelfs het donorlandschap 
is versnipperd; USAID doet gezondheid, de Noren 
investeren in governance, de Nederlandse overheid richt 
zich op water in ruraal gebied, weer andere doen water 
in de steden. Dat gaat soms langs elkaar heen. 
Als iets belangrijk is in een conflictgebied, dan is het 
wel bruggen slaan, synergie en samenwerking creëren. 
Neem water. In het zuiden is niet zozeer watergebrek 
een probleem – er is eerder teveel water gezien de 
enorme overstromingen – als wel waterbeheer. Dan heb 
je het over conflicten tussen veehouders, pastoralisten 
en etnische groepen, over het pikken van vee en 
graasland. De overstromings gebieden zijn vaak ook 
conflictgebieden; dus moet een waterprogramma 
conflictsensitief zijn, bijdragen aan het beslechten van 
lokale conflicten.  
Cordaid voert nu vier programma’s uit in ZuidSoedan: 
Conflicttransformatie, Gezondheid & welzijn, 
Ondernemen en Noodhulp/Disaster Risk Reduction.  
We moeten ervoor waken dat het nieuwe organisatie
model met business units de synergie belemmert. Een 
liaisonkantoor is er juist voor om zowat dagelijks alle 
politieke en sociale spanningen en veranderingen te 
peilen en daar zo geïntegreerd, snel en effectief 
mogelijk op in te spelen, dat wil zeggen om synergie te 
creëren. Zonder synergie verliest Cordaid iets cruciaals, 
namelijk de positie en uitstraling als club met een 
krachtige visie óp en integrale aanpak ván de complexe 
problemen in ZuidSoedan.’



14cordaid jaarverslag 2012

2.  Cordaid in 2012

wordt geschraagd door onderzoek en de door leden/
partners aangedragen data. Als prioriteitsthema’s 
fungeren development finance, food, climate justice, en business  
& human rights. Ook krijgt CIDSE steeds meer aandacht  
voor het onderwerp van een (toekomstige) rechtvaardige 
wereld. 
Cordaid neemt deel aan CIDSEwerkgroepen voor o.m.  
Food, Agriculture & Sustainable Trade; Poverty & Climate Justice; 
Haïti, de Palestijnse Gebieden, de advocacy group en de 
Co-Financing Group. Onderzoeksrapporten, lobbybrieven, 
position papers en aanbevelingen vonden hun weg naar de 
hoogste internationale instanties. 
De Co-Financing Group komt op voor de belangen van 
maatschappelijke organisaties binnen het beleid van de 
EU. In mei organiseerde de werkgroep een bijeenkomst 
over de samenwerking van de EU met maatschappelijke 
organisaties voor de periode 20142020. Cordaid en de 
uitgenodigde negen partners leverden een belangrijke 
bijdrage aan de resultaten (een grotere betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties bij de invulling van het 
budget voor 20142020 en van lokale organisaties bij de 
programmering van EUactiviteiten in de verschillencde 
landen).  
Cordaid nam deel aan de Rio+20 top van de VN in Rio de 
Janeiro en maakte daarbij deel uit van de CIDSEdelegatie. 
Duurzame economie is benoemd als speerpunt van  
CIDSE voor de komende jaren. In Rio zijn bijeenkomsten 
georganiseerd over o.m. voedselzekerheid en alternatieve 
modellen voor economische groei.

Meerdere knelpunten werden gesignaleerd: een beperkte 
toegang tot fondsen van Delegaties, een soms intranspa
rante besluitvorming, en een lange behandelingsduur. 
CONCORD’s aanbevelingen betroffen o.a. meer consis
tentie in de toepassing van standaardcontracten, invoeren 
van een Code of Good Practice voor de communicatie tussen 
Delegaties en maatschappelijke organisaties, en het 
raadplegen van de civil society door Delegaties bij het 
opstellen van onder meer Country Strategy Papers en Annual 
Action Programmes. 

Samen met het netwerk Voluntary Organisations in Cooperation 
in Emergencies (VOICE  waarvan Cordaid prominent deel 
uitmaakt) lanceerde CONCORD een notitie over Linking 
Relief, Rehabilitation and Development (LRRD). De notitie werd 
geapprecieerd door zowel de EU als de VN. Belangrijke 
aanbevelingen gingen over een sterkere committering aan 
LRRD door de EU, meer transparantie en monitoring van 
de EUinzet op LRRD, linkages tussen noodhulp en 
ontwikkelingsprogramma’s, en de integratie van LRRD, 
disaster risk reduction en risk management voor ramp en 
crisisgebieden.
Richting het Europees Parlement voerde VOICE succesvol 
lobby voor het respecteren van humanitaire principes bij 
de inzet van militairen. De rol van militaire hulpverleners 
dient duidelijk onderscheiden te worden van die van 
humanitaire organisaties om te voorkomen dat deze 
laatste worden verdacht van een geheime agenda, 
daardoor hun geloofwaardigheid verliezen en in het 
uiterste geval hun veiligheid bedreigd zien.

CIDSE

Het CIDSEnetwerk van zeventien westerse ontwikkelings 
organisaties (met een ‘omzet’ van ca. € 1,2 miljard in 2011) 
heeft als missie de promotie van mensenrechten, sociale 
rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling. CIDSE laat 
de stem van zuidelijke partners (van haar lidorganisaties) 
doorklinken in haar internationale lobbyacties. De lobby 

transparante overeenkomsten eist tussen mijnbouw/
grondstoffenbedrijven en overheden. Ter ondersteuning 
heeft Cordaid een film geproduceerd, die de mijnbouw
keten van bron tot eindgebruiker in beeld bracht.  
De activiteiten hebben er mede aan bijgedragen dat  
de discussie in het kabinet over de noodzaak tot meer 
transparantie en verslaglegging is gestimuleerd.

Het (Nederlandse) bedrijfsleven

Cordaid neemt deel aan de ‘Kolendialoog’, die in 2010 van 
start ging om misstanden rond de kolenwinning aan te 
pakken. Deelnemers zijn Nederlandse energiebedrijven, 
internationale mijnbouwbedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Cordaid wil meer inzicht verwerven in de 
praktijk van de steenkoolwinning. Doen zich daarbij 
mensenrechtenschendingen voor, wat is de milieuschade, 
hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Alleen met harde 
gegevens kan druk worden uitgeoefend op Nederlandse 
energiebedrijven om op een verantwoorde en transparante 
wijze hun kolen in te kopen. De Kolendialoog verloopt 
moeizaam aangezien de energiebedrijven maar beperkt 
inzicht geven in de herkomst van hun kolen. In 2013 gaat 
de dialoog zijn laatste fase in met een studie naar twee 
kolenmijnen en de effecten daarvan op naburige 
gemeenschappen.

Europese Unie

CONCORD, de Europese federatie van 1800 NGO’s (met 
Cordaid als bestuurslid) bracht twee lobbyrapporten uit.  
In juni werd in het AidWatch 2012rapport vastgesteld dat de 
Europese hulpbijdrage in 2011 significant daalde; lidstaten 
zetten hun hulpprogramma’s in groeiende mate in voor 
eigen economische belangen (in bijvoorbeeld NoordAfrika 
en ten nadele van SubSahara Afrika) en voor de opvang 
van vluchtelingen in eigen land. 
Het EU Delegation Watchrapport gaf op basis van 118 cases 
uit 56 landen inzicht in de kwaliteit van de relatie tussen 
de Europese Delegaties en maatschappelijke organisaties. 



15cordaid jaarverslag 2012

2.  Cordaid in 2012

Natuurlijke hulpbronmnen / Extractives

Equator Principles, een samenwerkingsverband van bijna  
80 commerciële banken, heeft een standaard voor de 
financiering van extractive industries. Cordaid heeft het 
consultatieproces voor de update ervan samen met Revenu 
Watch International gecoördineerd, waarbij ruim 700 civil 
society organisaties zijn benaderd om input te geven.
In oktober is in samenwerking met Chatham House een 
expert meeting gehouden rond Community Development 
Agreements (CDA’s); dit zijn overeenkomsten tussen 
gemeenschappen en bedrijven in de olie, gas en 
mijnbouwsector met afspraken over onder meer 
compensatie, milieubescherming en hulp bij ongelukken 
of vervuiling. In december is met experts uit Cordaid’s 
netwerk commentaar geleverd op de draftversie van CDA. 
De volgende meeting (april 2013) dient ter besprekening 
van de conceptversie met bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties.  
Cordaid maakt deel uit van de Board van het Extractive 
Industry Transparency Initiative (EITI), waarin alle grote  
olie en mijnbouwmaatschappijen, overheden (zoals  
de VS, Canada en Australië) en de belangrijkste civil 
societyorganisaties vertegenwoordigd zijn. In juni werd 
Cordaid gevraagd voor het voorzitterschap van de Validatie 
Commissie, die de EITIBoard adviseert over toelating, 
schorsing en verwijdering van (kandidaat)landen. Cordaid 
was zo betrokken bij de toetsing van landen aan de 
EITIcriteria, waarbij de onbelemmerde deelname van  
de civil society in de EITImultistakeholdergroepen op 
nationaal niveau zwaar weegt. 

Cordaid maakt verder deel uit van tal van internationale 
(lobby)netwerken en coalities rond een breed gamma  
van onderwerpen. In hoofdstuk 4 komen deze 
programmagerelateerde lobbyinitiatieven aan bod. 

strikte monitoring van de voortgang. Om daarbij de 
inbreng van de civil society te waarborgen, hebben 
organisaties uit Noord en Zuid zich verenigd in het Civil 
Society Platform on Peacebuilding and Statebuilding; Cordaid voert 
het secretariaat van dit dertig leden tellende Platform 
sinds mei 2012. Met deze rol geeft Cordaid mede invulling 
aan haar besluit om zich te concentreren op fragiele staten 
en (post)conflict gebieden. Maatschappelijke organisaties 
hebben inmiddels zitting in de Steering Group van de IDPS 
en nemen deel aan vergaderingen en bijeenkomsten die  
in het kader van de dialoog worden gehouden. Het 
Platform heeft van zich laten horen met beleidsadviezen 
en notities, en lobby tijdens de Algemene Vergadering van 
de VN (september 2012) voor inclusie van vredesopbouw en 
conflictpreventie in de post2015 ontwikkelingsagenda. 

Gender in de New Deal / Nationale Actieplannen 1325

Cordaid zette een lobbytraject uit voor Integrating Gender into 
the New Deal... Cordaid gaf een lobbynotitie uit met een 
analyse van de stand van zaken rond VNresolutie 1325 en 
met aanbevelingen om deze te integreren in de New Deal. 
Ook werd gepleit voor opname van een genderperspectief 
in fragility assessments en voor de deelname van vrouwen.  
De notitie kreeg een goed onthaal, o.m. bij het High Level 
Panel on the New Deal tijdens de Algemene Vergadering van 
de VN (september 2012). 
Cordaid ijvert al enkele jaren voor financiering van de 
nationale actieplannen voor VNresolutie 1325. Nadat in 
2010 samen met het Global Network of Women Peacebuilders 
hierover het baanbrekende rapport Costing and Financing 1325 
was uitgebracht, lobbyde Cordaid in 2012 samen met de 
Nederlandse ambassade voor een multistakeholder
financiering van het Burundese Actieplan 1325. 
De SecretarisGeneraal van de VN gaf ten overstaan van de 
Veiligheidsraad aan dat multistakeholder financing mechanisms, 
as in Burundi, are useful tools to finance the implementation of NAPs. 
Voor Zuid Soedan wordt door Cordaid nu eenzelfde aanpak 
gevolgd. 

CIDSE’s lobby voor invoering van  
een Financiële Transactie Tax (FTT)
‘Dit betekent paal en perk stellen aan een economisch 
groeimodel dat slechts het belang van enkelen dient en  
dat onze planeet schade toebrengt. Sceptici moeten zich 
realiseren dat FTT op langere termijn een stabiliserende 
werking heeft, ook op de financiële systemen. Tegelijk 
helpt dit middel om armoede in de meest kwetsbare 
gebieden in de wereld te bestrijden’, aldus CIDSE
voorzitter Chris Bain van het Engelse CAFOD. 
Aan de vooravond van de Europese Top over de euro
crisis (30 januari) pleitte ook kardinaal Peter Turkson, 
voorzitter van de Pauselijke Raad voor Recht en Vrede, 
voor deze belasting. ‘Transactiebelastingen zijn een 
manier om het economisch en financieel denken en 
handelen weer terug te brengen tot menselijke 
proporties. Ze gaan speculatie tegen, stabiliseren 
financiële markten en genereren inkomsten voor een 
eerlijker verdeling van middelen. Zo dragen deze 
belastingen bij aan sociale rechtvaardigheid en 
solidariteit.’

Intussen heeft een tiental EUlanden besloten een vorm 
van FTT in te voeren en ook het nieuwe kabinet heeft, 
onder condities, zich achter de invoering van FTT’s 
gesteld. Onder druk van de financiele crisis is overigens 
de oorspronkelijke doelstelling om de FTT ten goede te 
laten komen aan klimaat en armoedebestrijding 
aanzienlijk verwaterd.

New Deal: International Dialogue for Peacebuilding and 

Statebuilding (IDPS) 

Eind 2011 kwamen meer dan 30 landen en internationale 
organisaties in Busan de New Deal for engagement in fragile 
states overeen: een contextspecifieke benadering van 
fragiliteit, met vijf PSG’s (Peace and Statebuilding Goals) en een 
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Vanwege de opgevoerde acquisitie (via zowel straatwerving 
als ‘koude’ direct mailing) nam het aantal klachten van 
donateurs evenredig toe tot ruim negenhonderd. De meeste 
klachten gingen over de soms als opdringerig ervaren 
wervingsmethoden (33%) en teveel post (13%); het verzoek 
voor extra giften leidde tot 126 klachten. 
Cordaid is zich aan het beraden over een methode die het 
aantal klachten relateert aan de omvang van de acquisitie; 
hiermee wordt een zuiverder maatstaf geïntroduceerd, die 
meerjarige vergelijkingen ook zinvoller maakt.

Cordaid participeerde eind 2012 in een internationaal 
onderzoek naar de tevredenheid van partnerorganisaties.  
In totaal namen 46 noordelijke NGO’s deel, waarvan 16 
Nederlandse. Voorgaande tevredenheidsonderzoeken  
van Cordaid (2004 en 2008) lieten op de meeste aspecten  
goede tot uitstekende scores zien. Hoge scores werden 
genoteerd voor o.m. wederzijds vertrouwen en respect,  
de financieringspraktijk, en Cordaid’s inzet voor 
capaciteitsversterking. Verbetermogelijkheden werden 
vooral gezien ten aanzien van de uitwisseling van 
informatie (over best practices), leren (partners willen  
daarbij meer betrokken worden) en beleidsbeïnvloeding 
(meer steun daarvoor). 
Omdat in het onderzoek van 2012 een andere methodiek 
werd gevolgd, zijn vergelijkingen met deze voorgaande 
onderzoeken lastig; wel leent het nieuwe onderzoek zich 
bij uitstek voor vergelijkingen met de internationale en 
Nederlandse groep van NGO’s. 
227 van de 694 aangeschreven Cordaidpartners (33%) 
namen deel aan het onderzoek. Vergeleken met de 
benchmark deed Cordaid het bovengemiddeld goed  
met een 6e positie binnen de internationale groep en  
een 4e binnen de Nederlandse groep. 
Naast (verhoudingsgewijs) hoge scores voor de tijdigheid 
van betalingen (8,6 op een tienpuntsschaal), technische 
ondersteuning van partners bij hun financieel  
manage ment (7,6 tegen 6,8 binnen de Nederlandse en 

met 94% van de MFSmiddelen in portefeuille 
onvermijdelijk een toonaangevende positie binnen de 
Alliantie inneemt; de onderlinge samenwerking (die hier 
en daar zeker voor verbetering vatbaar is) werd 
verduidelijkt met achtergrondschetsen en voorbeelden. 
Het in oktober 2012 ingediende Alliantiejaarplan 2013 en 
het daarmee verbonden voorstel tot aanpassing van de 
streefwaarden (veelal naar boven) werd in januari 2013 
goedgekeurd. Op 3 december vond het jaarlijkse 
beleidsoverleg plaats. De Alliantie werd vertegenwoordigd 
door Cordaid, Wemos en Both ENDS. Het overleg betrof 
actuele ontwikkelingen (het beleid van de nieuw 
aangetreden minister, postMFS tijdperk) en de rol van de 
civil society voor kennisontwikkeling en innovatie, als 
intermediair binnen landen, en voor de promotie en 
verdediging van global public goods. 

2.5. Tevredenheid stakeholders 
Met het ministerie van Buitenlandse Zaken voerde Cordaid 
vooral overleg als penvoerder van de alliantie ‘Samen voor 
verandering: Communities of Change’. 
Het Alliantiejaarplan 2012 werd per schrijven van 19 
januari 2012 zowel inhoudelijk als financieel door het 
ministerie goedgekeurd. Op 6 augustus werd reactie 
ontvangen op het jaarverslag 2011 van de Alliantie. 
Inhoudelijk werd het verslag direct goedgekeurd, voor het 
financiële deel was een nadere toelichting nodig (waarna 
alsnog  goedkeuring werd verleend). Het ministerie 
noteerde wel een sterk Cordaidstempel waardoor de 
medeindieners wat onzichtbaar blijven, terwijl ook de 
onderlinge samenwerking binnen de Alliantie 
onvoldoende tot uiting kwam. De Alliantie gaf daarop een 
uitgebreide toelichting, die erop neerkwam dat Cordaid 

Op het gebied van transparantie in de grondstoffenindustrie zorgt Cordaid voor een open dialoog tussen overheden, bedrijven en burgers.
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Vanuit het perspectief van conflicttransformatie of de 
positie van vrouwen is er daarentegen vaak alle reden om 
de overheid kritisch te volgen, zeker in conflictgebieden en 
falende staten. Soms omdat overheidsdiensten als politie 
en leger de rechten van burgers schenden, soms omdat  
de overheid laks is in het handhaven van wetten of het 
nakomen van beloften jegens de bevolking. En soms is de 
overheid ronduit discriminerend ten opzichte van etnische 
of religieuze minderheidsgroepen. 

Het dilemma vraagt telkens opnieuw een afgewogen 
besluit over de mate waarin Cordaid zich verbindt met de 
overheid of juist afstand houdt.
Bij deze afweging spelen drie principes een centrale rol: 

■■ transparantie over wat Cordaid doet en met wie zij 
werkt. Alleen op die manier kan voorkomen worden 
dat de organisatie ervan wordt verdacht een dubbele 
agenda te voeren. 

■■ oog houden voor het belang van de eigen doelgroepen. 
Burgers zijn immers ook zelf deel van het dilemma: 
als zorggebruikers hebben zij belang bij een 
beter functionerende overheid op het terrein van 
gezondheidszorg, als vrouw of als lid van een etnische 
minderheid willen ze vooral een overheid die hun 
rechten erkent en beschermt. 

■■ voortdurend nagaan of Cordaid in de ogen van haar 
partners nog een geloofwaardige partner is, d.w.z. of  
zij de opstelling en standpunten van Cordaid begrijpen 
en billijken.

Dit soort dilemma’s dient goed gehanteerd te worden met 
het oog op de consistentie en samenhang van Cordaid’s 
beleid. Maar tegelijk is Cordaid ervan doordrongen dat 
er geen one-size-fits-all oplossing bestaat. Daarom worden  
in 2013 en volgende jaren voor alle partnerlanden 
strategie documenten opgesteld, waarin de samenhang 
van Cordaid’s inzet landspecifiek vorm krijgt. 

met een score van 7,2 (gelijk aan de score van de 
Nederlandse groep).

Er werden in het verslagjaar 11 formele klachten geregi
streerd. Zes daarvan hadden betrekking op het 
Programma in Nederland, vier op Gezondheidszorg  
& welzijn en één op Risicovermindering bij rampen.
Vijf klachten werden niet ontvankelijk verklaard; van  
de resterende zes klachten betroffen er drie de afwijzing 
van een projectvoorstel door Cordaid, twee het gedrag van 
een Cordaidmedewerker en één een vermoedelijk geval 
van fraude. Vier klachten waren per ultimo 2012 volgens  
de geldende procedure afgewikkeld, twee zijn er nog in 
behandeling.

2.6.   De verhouding tot overheden –  
een groeiend dilemma

In haar werk wordt Cordaid frequent geconfronteerd met 
het dilemma in welke mate en op welke wijze de 
samenwerking met overheden vorm kan worden gegeven. 
Voor een aantal programma’s, zoals Gezondheidszorg en 
Risicovermindering bij rampen, is samenwerking met  
de overheid van groot belang om impact te genereren.  
De ambitie van Cordaid om systeemveranderingen tot 
stand te brengen, betekent dat met de overheid moet 
worden samengewerkt om de gezondheidszorg of 
rampenpreventie een zet in de goede richting te geven  
en daarbij schaal grootte te realiseren. Dit geldt ook voor 
programma’s op het terrein van microkrediet, waar overleg 
en samen werking met de overheid nodig zijn voor een 
deugdelijke wet en regelgeving rond krediet(instellingen).  
Zo heeft de Indiase National Disaster Management Authority 
Cordaid uitgenodigd om zitting te nemen in de nationale 
werkgroep voor het ontwikkelen van een beleidsdocument, 
en in DR Congo is Cordaid een belangrijke partner van het 
ministerie van Gezondheid en zijn uitvoerende diensten 
(zoals de gezondheidsinpectie). 

interna tionale groep), begrip voor de context waarbinnen 
partners moeten werken (9,0), de positieve attitude van 
Cordaid’s medewerkers (gewaardeerd met 9,0) en het 
oordeel van partners over de toegevoegde waarde die 
Cordaid voor hun werk vertegenwoordigt (8,3), staan 
kritische kanttekeningen bij de nietfinanciële steun en de 
capaciteitsversterking. Cordaid en de andere Nederlandse 
NGO’s scoorden bij deze laatste indicator lager dan de 
internationale groep, die overigens ook geen goede score 
kreeg toegekend. 

Het onderzoek biedt genoeg aanknopingspunten voor 
verbeteringen. M.b.t. capaciteitsversterking (75% van de 
ondervraagde partners was betrokken bij Cordaid’s 
capaciteits versterkings activiteiten) vragen partners om 
meer technische steun bij het verwerven van alternatieve 
inkomsten, lobby en campagnevoering, en participatieve 
benaderingen. Ook de bescherming tegen risico’s en 
bedreigingen wordt vermeld. 
Partners stellen het verder op prijs als Cordaid de 
themagewijze uitwisseling van lessen en ervaringen 
tussen partners meer zou faciliteren en partners ook meer 
zou betrekken bij haar strategieontwikkeling. Cordaid 
dient ook aandacht te geven aan langetermijn sociale 
veranderingen en moet het werk van haar partners ook 
sterker promoten. Deze constateringen en opmerkingen 
neemt Cordaid uiteraard serieus; in de eerste helft van 
2013 wordt het onderzoek intern besproken, een plan van 
aanpak opgesteld.    
Aan het onderzoek waren een paar Cordaidspecifieke 
vragen toegevoegd. Zo bleek 52% van de respondenten  
op de hoogte van Cordaid’s transformatie in een sociale 
onderneming; 22% is daarmee gelukkig en 44% heeft er 
zorgen over. Ruim driekwart (77%) van de partners van 
Cordaid is betrokken bij trajecten voor kennisontwikkeling; 
deze werden op een tienpuntsschaal gewaardeerd met  
een gemiddelde van ruim 8. Cordaid’s ondersteuning  
van partners bij hun lobby/advocacy werd gewaardeerd 



Ethiopië: Dit is de 10-jarige Minsasayesh uit Hawassa. Dankzij Cordaid Kinderstem en onze partner Action for Self Reliance krijgen zij en haar moeder ondersteuning van gezinscoach Altayech Afrassa. 
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3.2. Strategisch financieren

■■ Van de 1.726 ontvangen financieringsvoorstellen 
kreeg 67% een positieve registratie (voor verdere 
behandeling);

■■ In totaal werden 1.008 financieringsaanvragen 
goedgekeurd: 566 reguliere en 442 kleine; 

■■ Voor de monitoring van lopende projecten werden 
1.250 accountantsverslagen, 2.226 financiële 
voortgangsrapportages, 2.339 inhoudelijke 
voortgangsrapportages en 490 management  
letters in behandeling genomen; 

■■ 1.637 projectdossiers werden gesloten.

De bestedingen aan projecten bedroegen € 93,0 mln  
en liepen daarmee achter op de begroting. Dit wordt 
veroorzaakt doordat grootschalige projecten in eigen 
beheer in 2012 minder snel zijn opgestart dan verwacht 
vanwege de veel voorbereiding vergende opbouw van  
een degelijke beheersorganisatie. Deze achterstand (die 
zich vooral voordoet in fragiele Afrikaanse landen als DR 
Congo en Burundi) wordt de komende jaren ingehaald. 
Ook vanwege de altijd weer onzekere uitkomst van 
additionele financieringen (calls/tenders) liepen de 
bestedingen niet altijd in de pas van de begroting.  
Bij meerdere programma’s vielen de bestedingen  
lager uit door achterblijvende additionele inkomsten.  
Voor Noodhulp kwamen geen extra fondsen beschikbaar 
uit SHOacties voor grote rampen. 

financiering nam af van gemiddeld 65% in voorgaande 
strategieperiode naar 54% in 2012. 

In het kader van additionele financieringen werden 
contracten afgesloten voor ruim € 90 mln; overigens is 
hiervan maar een klein deel opgenomen in de baten, 
omdat voor de meeste projecten nog geen besteding 
plaatsvond vanwege de opstartfase waarin veel projecten 
nog verkeren. 
Bijna 100% van de additionele financiering betrof Afrika. 
Hoewel Cordaid trots is op het feit dat zij de zware toetsing 
van instanties als Global Fund en Wereldbank wist te 
doorstaan, geeft een interne analyse aanleiding tot twee 
verbeteracties:

■■ er moet meer aandacht komen voor de kosten die 
gepaard gaan met het indienen van voorstellen; soms 
staat de vereiste menskracht niet meer in verhouding 
tot de mogelijk te verwerven financiering;

■■ op teveel voorstellen wordt een te lage score behaald, 
wat vraagt om een betere voorbereiding en interne 
kwaliteitscontrole. De instelling van een tenderdesk 
met ingang van 1 januari 2013 moet hierin verbetering 
brengen. 

De herinzet uit leningen & garanties (aflossingen) bleef 
beperkt met € 1,5 mln. Hieraan lag het besluit ten 
grondslag om meer MFSmiddelen in te zetten voor 
non-grant bedrijfsmatige investeringen om zo de basis  
voor investeringsfondsen te versterken en MFSfondsen  
op deze manier meerdere malen te gebruiken. 

Cordaid onderscheidt zeven primaire processen: 
inkomstenwerving, financiering van (overwegend) 
zuidelijke partners, capaciteitsopbouw van zuidelijke 
partners, leren en kennisontwikkeling, lobby & advocacy, 
het stimuleren/organiseren van maatschappelijke 
betrokkenheid in Nederland, en multistakeholder
processen/communities of change. Binnen de laatste krijgen  
de werkprocessen hun onder linge samenhang en 
synergetische waarde; een gedeelde veranderingsagenda 
met de daarbij behorende taken en plichten van de 
betrokken stakeholders vormt hierbij het uitgangspunt.

3.1. Inkomsten 
Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen  
naar de bijgevoegde Jaarrekening. 
De totale bruto baten (excl. herinzet leningen & garanties) 
bedroegen € 129,3 mln en lagen daarmee € 17,7 mln hoger 
dan de baten in 2011. 

De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn uitge
komen op € 30,4 mln. De inkomsten van particuliere 
donaties zijn met € 7,0 mln gedaald ten opzichte van 2011, 
vooral doordat de inkomsten uit de Vastenaktie en uit 
matching funding zijn vastgelegd onder ‘acties van derden’.  

De baten uit acties van derden zijn met € 9,8 mln ruim  
€ 11,1 mln lager dan in 2011; dit is grotendeels te verklaren 
door het ontbreken van een grote SHOactie in 2012.

Cordaid heeft in 2012 een bedrag van € 69,9 mln aan 
MFSgelden verantwoord. Het aandeel MFS in de totale 
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Risicovermindering bij rampen heeft als doelgroep de 
bevolking van kwetsbare gemeenschappen; in MDG en 
transitielanden telde deze 726.000 mensen. 
Bij noodhulp zijn het doorgaans hele gemeenschappen  
die worden geholpen; in totaal ontvingen 565.000 
slachtoffers van rampen in enigerlei vorm hulp van 
Cordaid en partners.
Bij het programma Gezondheidszorg & welzijn wordt  
de (indirecte) doelgroep doorgaans gevormd door het 
verzorgingsgebied van de gezondheids c.q. zorginstelling; 
in MDG en transitielanden werden 4,4 miljoen mensen 
bereikt. 
Bij het programma Ondernemen is het onderscheid  
tussen directe (kleine boeren, kredietnemers) en indirecte 
doelgroep (van de gezinsleden) nog het scherpst te  
trekken. In 2012 trokken 223.000 boeren/kredietnemers  
en indirect 1,1 miljoen mensen profijt van Cordaid’s inzet.
Het programma Urban Matters heeft de betrokken 
wijk(gemeenschap) tot doelgroep; in het verslagjaar 
bestreken de activiteiten ca. 620.000 sloppenwijkbewoners.

Met voorbijzien van de mogelijke overlap noteerde  
Cordaid voor 2012 een totaal van 9,4 miljoen begunstigden.

3.3.  Partnerbeleid en capaciteits versterking
Het bestaande beleid bleef in grote lijnen onveranderd. 
Met de inzet op Cordaid als sociale onderneming en de 
vorming van business units wordt in 2013 het beleid 
aangepast aan de nieuwe koers. 

Beoordeling nieuwe projectvoorstellen 

Deze beoordeling vormt een belangrijk moment in  
de projectcyclus en omvat zowel de beoordeling van  
de partner als van het projectvoorstel. 

Type organisatie

Hoewel intermediaire organisaties (NGO’s) met 33% en 
eigenbeheeruitvoeringen (20%) samen nog altijd de 
meerderheid uitmaken van het partnerbestand, hebben 
netwerken en netwerkachtige constructies duidelijk aan 
gewicht gewonnen (met 12%), wat niet verwonderlijk is 
gezien de inzet op multistakeholderprocessen/Communities 
of Change en (inter)nationale beleidsbeïnvloeding. Meer 
bescheiden percentages werden genoteerd voor partners 
die technische assistentie verlenen (8%), instellingen voor 
directe dienstverlening (3%), en grassrootsorganisaties 
(3%). 

Bereik 

Voor het programma Conflicttransformatie beperkt 
Cordaid het bereik tot de groepen/gemeenschappen die 
onderwerp zijn van bescherming en vredesopbouw (directe 
armoedebestrijding), wat inhoudt dat de indirecte 
doelgroep (zoals bijv. het publiek van kritische 
radiozenders of het kiezersvolk) buiten beschouwing wordt 
gelaten. In 2012 werden 2 miljoen mensen in fragiele 
landen/conflictgebieden bereikt  met activiteiten van 
vredesopbouw, risicovermindering bij rampen, 
gezondheidszorg, en livelihood.  

Projectcommitteringen (x € 1 miljoen) *

Conflicttrans-
formatie**

Risicovermindering 
bij rampen

Noodhulp Gezondheid 
en welzijn

Ondernemen Urban 
matters

Overig Totaal

Totaal 39,4 11,6 5,9 18,6 15,4 2,6 4,3 97,9

Bron: Cordaid’s projectendatabase en financiële administratie

*   bovenstaand overzicht wijkt af van het totaalbedrag aan projectbestedingen volgens de jaarrekening. de hier vermelde bestedingen betreffen project-

financieringen op lopende programma’s inclusief de herinzet van terugontvangen middelen uit de leningen & garantie-portfolio van € 1,5 mln. In de 

jaarrekening maakt deze herinzet geen deel uit van de bestedingen. de richtlijnen voor de jaarverslaggeving schrijven voor dat de vrijgevallen project-

verplichtingen op oude projecten gesaldeerd moeten worden met de nieuwe bestedingen in hetzelfde boekjaar; in 2012 is voor € 5,2 mln aan project-

verplichtingen vrijgevallen. anderzijds vermeldt de jaarrekening € 1,8 mln aan bestedingen die niet via de projectadministratie lopen. de totale besteding 

voor hulpverlening is in de jaarrekening daarmee € 4,6 mln lager dan volgens bovenstaand overzicht.

**   inclusief de committeringen vanuit de programma’s Risicovermindering bij rampen, Gezondheid & welzijn en Ondernemen in fragiele landen/conflictgebieden.  

Continenten en landen 

Ervan uitgaande dat de ‘indirecte’ committeringen via 
Nederlandse en wereldwijd werkzame organisaties/
netwerken min of meer naar rato ten goede kwamen van 
de drie continenten, kan de volgende verdeling worden 
opgemaakt: Afrika 51%, Azie 30% en ZuidAmerika 19%. 

Fragiele landen / MDG- en transitielanden 

Volgens dezelfde berekening was 45% van de commit
teringen bestemd voor fragiele landen c.q. conflictgebieden 
(zie ook bijlage 2). De eerder gememoreerde vertraging bij 
het implementeren van grote, met additionele fondsen 
gefinancierde projecten in o.m. DR Congo en Burundi 
verklaren het relatief lage percentage van 45%. In 2016  
wil Cordaid minimaal 70% van de middelen inzetten in 
fragiele gebieden, c.q. (post)conflictgebieden. 

Type relatie

Ongeveer 29% van de committeringen was bestemd voor 
meerjarige partnerrelaties, 41% voor kortlopende 
projectrelaties, 20% voor (noodhulp)projecten die in eigen 
beheer werden uitgevoerd, en 8% voor nieuwe, verkennende 
relaties. 
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aan het verslappen. Voor de eerste interpretatie spreekt de 
uitkomst van de in 2012 uitgevoerde scans, waarbij 74% van 
de partners een ‘voldoende/goed’score behaalde (tegen 40% 
in de periode 20072010 en 51% in 2011). 

In Cordaid’s datasysteem worden niet alleen de belang
rijkste elementen van de versterking (maximaal drie) 
vastgelegd, maar ook de stand van zaken op onderscheiden 
momenten (aan de hand van een nieuwe organisatiescan, 
een audit of veldbezoek). 

■■ Partner X in de Filippijnen werd voor de tweede maal 
gesteund bij het versterken van de eigen organisatie 
voor kredietverlening. Hoewel kan worden vastgesteld 
dat de organisatie sterker wordt, verkeert men toch in 
een wankele en onzekere situatie, omdat het Bestuur 
nog altijd geen standpunt heeft ingenomen over het 
scheiden van het microfinancieringsprogramma van 
de andere activiteiten;

■■ Een Afrikaanse radiostation werd versterkt t.a.v.  
a) donordiversificatie, b) veiligheidsbeleid, en  
c) financieel management. In de loop van twee jaar 
zijn op a) vorderingen gemaakt (fondsenwerving en 
samenwerking met bedrijven), maar onvoldoende 

  om al van een duurzame situatie te kunnen spreken.

(Monitoring) capaciteitsversterking

In totaal waren 466 partnerorganisaties betrokken bij 
capaciteitsversterkingsprojecten. Voor een deel vond de 
capaciteitsversterking in collectief verband plaats, voor 
een ander deel ging het om individuele, op de desbetref
fende partner toegesneden activiteiten. In het volgende 
hoofdstuk worden onder de noemer Capaciteitsversterking 
tal van voorbeelden beschreven.

In Cordaid’s datasysteem wordt de capaciteitsversterking 
van individuele partners vastgelegd. Voor 170 partners 
werd de progressie dienaangaande in kaart gebracht. 
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste elementen  
van de capaciteitsversterking alsmede de score voor de 
realisatie van de overeengekomen capaciteits versterkings
activiteiten. Hiermee zijn nog niet de resultaten van de 
capaciteits versterking voor de desbetreffende partner in 
beeld gebracht. Daarvoor is een longitudinale analyse 
vereist door vergelijking van opeenvolgende organisatie
scans. Conform de MFSafspraak met het ministerie vindt 
zo’n exercitie plaats in 2013 (en daarna nogmaals in 2015).  

De tabel leert dat elementen als management en 
financieel beheer nog altijd de toon aangeven. Tegelijk 
verbaast het dat gender zo’n bescheiden plek inneemt; 
twee redenen kunnen worden aangevoerd: de partners zijn 
al voldoende gendersensitief, of de aandacht voor gender is 

Kenmerken van een partnerorganisatie
De capaciteit van partnerorganisaties wordt door 
Cordaid vastgesteld aan de hand van drie scans 
(organisatie, financieel management, gender),  
waarbij vier dimensies aan de orde komen: 

■■ Position & relating: hoe opereert de organisatie in haar 
omgeving (relaties met anderen, imago, netwerking, 
accountability)?

■■ Thinking & learning: heeft de organisatie een 
strategisch plan, een goed PMEsysteem, een 
humanresourcebeleid?

■■ Doing: hoe is het gesteld met de duurzaamheid van 
de organisatie en haar diensten; hoe efficiënt wordt 
er gewerkt, wat is de kwaliteit van het financieel 
management/administratie?

■■ Being: hoe is het toezicht op de organisatie 
geregeld, hoe is het genderbeleid en praktijk; zijn 
management en staf competent; hoe transparant 
functioneert de organisatie?

Op basis van een dialoog over gesignaleerde sterktes en 
zwaktes draagt Cordaid bij aan capaciteitsversterking 
van partnerorganisaties. 

Kenmerken van een projectvoorstel
Een goede partner garandeert doorgaans ook een goed 
financieringsvoorstel. Toch maakt de kwaliteit van  
het project deel uit van Cordaid’s beoordeling  als extra 
garantie en om kennis te verzamelen.
Bij een goed projectvoorstel is er consistentie tussen 
activiteiten en resultaten, de haalbaarheid aangetoond, 
de kwaliteit van het management voldoende, de 
monitoring adequaat, zijn maatregelen genomen  
om de duurzaamheid te vergroten, en is het budget 
afgestemd op de beoogde resultaten. 

Voortgang capaciteitsversterking  % goed % voldoende % matig % slecht

totaal (n=170) 32 38 24 6

Financial management & administration (n=82) 30 34 26 10

planning. budgetting, monitoring & evaluation (n=52) 31 26 33 10

strategic management (n= 34) 35 49 16 -

organisational sustainability (n=34) 10 60 23 7

gender aspects (n=10) 29 47 24 -

bron: Cordaid’s datasysteem
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Afbouw en vernieuwing partnerbestand

De geografische/thematische concentratie in combinatie 
met een gereduceerde overheidsbijdrage heeft geleid tot 
een kleiner aantal partners met wie een financierings
relatie bestaat. In 2012 nam Cordaid afscheid van 127 
partners en werden 68 nieuwe, verkennende relaties 
aangegaan. Dit leidde tot een partnerportfolio  
van 634, een reductie van 9% ten opzichte van 2011. 
Het overzicht weerspiegelt de versterkte inzet op 
Conflicttransformatie (in 2011 goed voor 42% van het 
partnerbestand, en in 2012 een aandeel van 48%) in  
vooral Afrika (in 2011 maakten Afrikaanse ‘conflict
transformatiepartners’ 16% uit van het totale bestand,  
in 2012 was dit 27%).  

Beëindiging van de financieringsrelatie 

Binnen de gegeven mogelijkheden bleef Cordaid bij de 
beëindiging van financieringsrelaties streven naar 
exittrajecten die partners de gelegenheid boden om  
tijdig maatregelen te treffen en nieuwe financierings
bronnen aan te boren. 

uitgebrachte management letters, externe project
evaluaties en de eigen bevindingen van Cordaid wordt een 
oordeel gegeven over de projectuitvoering; daarbij worden 
de geplande resultaten afgezet tegen de bereikte met 
inachtneming van onvoorziene ontwikkelingen en 
situaties van overmacht. 
Met > 80% van de doelen gerealiseerd geldt de kwalificatie 
‘goed’, met een realisatie van 6080% geldt een ‘redelijk’  
en daar beneden ‘onvoldoende’. Voor 535 projecten (een 
financieringstotaal van ruim € 50 mln vertegenwoordigend) 
werd de eindscore opgemaakt. Voor bijna 80% van de 
doelen gold een ‘goed’, voor bijna 20% een ‘onvoldoende’. 
Tussen de programma’s waren behoorlijke verschillen;  
zo varieerde de score op ‘goed’ tussen de 88% (Risico
vermindering bij rampen) en 70% (Gezondheidszorg & 
welzijn). Voor Noodhulp werd voor 72% ‘goed’ gescoord.  
De uitsplitsing naar interventiestrategie/thema maakt 
duidelijk dat de resultaten op directe armoedebestrijding 
(75% ‘goed’) achterblijven bij die op maatschappijopbouw 
(82% ‘goed’) en beleidsbeïnvloeding (85% ‘goed’).  De resul
taten voor capaciteitsversterking en kennisontwikkeling 
lagen met resp. 85% en 87% ‘goed’ op een hoog niveau.

  M.b.t. b) is de bewustwording vergroot, zijn 
veiligheidstrainingen gevolgd en sateliettelefoons 
voor de journalisten/correspondenten aangeschaft. 
M.b.t. c) heeft men boekhoudsoftware gekocht; de 
training hierin moet nog plaatsvinden. 

Monitoring uitvoering

Van alle gefinancierde projecten ontvangt Cordaid 
inhoudelijke voortgangrapportages. Samen met de tijdens 
dienstreizen verkregen informatie vormen deze 
rapportages de basis voor het vastleggen van de voortgang. 
In 2012 werden op deze wijze 856 projecten beoordeeld. 
Daarbij bleek dat voor 88% van de projectdoelen de 
uitvoering in voldoende tot goede mate op schema ligt;  
bij 12% was de voortgang matig of slecht. In deze laatste 
gevallen wordt bekeken hoe Cordaid kan bijdragen aan 
verbetering van de uitvoering. In bepaalde gevallen (bij 
overmacht van politieke, economische of klimatologische 
aard) worden de doelen bijgesteld; in een enkel geval wordt 
besloten tot stopzetting. Het zal niet verbazen dat het 
aandeel van matige/slechte projectuitvoeringen bij 
Noodhulp vanwege de complexe context het hoogst lag 
(17%); bovengemiddeld scoorden ook Ondernemen en 
Conflicttransformatie. De monitoring omvat ook finan
ciële aspecten. Cordaid ontvangt financiële rapportages 
van de partner, en auditrapporten en management  
letters van geregistreerde accountants. De kwaliteit  
c.q. volledigheid van deze rapporten (ruim 3.900) wordt 
vastgelegd in het datasysteem. In 2012 werd 75% van de 
rapporten meteen als positief aangemerkt; bij de overige 
25% werden eerst nog aanvullende vragen gesteld. 

Monitoring afsluiting

Het sluitstuk van de projectcyclus wordt gevormd door de 
beoordeling van de daadwerkelijk bereikte resultaten bij 
beëindiging van het project. Aan de hand van de slot
rapportage van de partner, de uitkomsten van audits, 

Partnerbestand per eind 2012*

Conflict-
transformatie

DRR**  Gezondheid 
en Welzijn

Ondernemen  Urban 
Matters***

Totaal In %

afrika 172 35 78 28 313 49

Azië/MO 64 28 49 35 176 28

Latijns-amerika 49 3 32 84 13

nL/wereldwijd 20 5 12 24 61 10

Totaal Cordaid 305 71 139 119 P.M. 634 100%

% kerkelijk/kerkelijk 
verwant**

46 57 46 26 p.M. 48

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (overzicht ‘active projects’)

*  Betreft partners met wie een financieringsrelatie werd onderhouden gedurende 2012 met financieringen > € 20.000.
**  betreft zowel de partners voor rampenpreventie als noodhulp.
***   Urban Matters heeft wel partners, maar dan als participant in multistakeholderprocessen; UM’s financieringen betreffen onderzoeken, planopstellingen en 

facilitatie-activiteiten die in eigen beheer worden uitgevoerd. 
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3.4. Kennisontwikkeling 
Voor de strategieperiode 20112015 heeft Cordaid 
kennisopbouw, management en verspreiding als 
centraal doel geformuleerd. Daartoe worden leertrajecten, 
evaluaties, studies en onderzoeken, en pilots opgezet.  
In hoofdstuk 4. worden per programma voorbeelden van 
kennisinitiatieven beschreven. 

Leertrajecten

Participatory Impact Assessment (PIA)
Vanaf 2007 werkte Cordaid samen met het Nijmeegse CIDIN 
en partners/onderzoeksinstituten in India, Ghana en Peru 
aan een methode voor PIA, waarbij gebruik werd gemaakt 
van controlegroepen. De  methode bleek voor Cordaid 
beperkt bruikbaar, omdat haar programma’s betrekking 
hebben op meerdere niveaus en actoren. Voor interventies 
op doelgroepniveau kan de methode wel nuttig zijn. 
Onderzoekscoördinator T. de Hoop, die promoveerde op het 
PIAonderzoek How context matters for development effectiveness: 
a study into social norms and heterogeneous impacts (2012), 
presenteerde zijn bevindingen tijdens een bijeenkomst bij 
Cordaid. Een wetenschappelijk artikel over de ervaringen 
van Cordaid met PIA wordt in 2013 gepubliceerd.

Planning, Monitoring & Evaluation (PME) in complexe 
situaties
Dit leertraject stond onder begeleiding van PSO en de 
Universiteit van Leuven (HIVA). Negen Nederlandse en één 
Belgische organisatie namen hieraan deel met als doel het 
ontwikkelen van PMEsystemen die bruikbaar zijn in 
complexe interventies. De case van Cordaid had betrekking 
op het programma Geweld tegen Vrouwen in Colombia, 
waarbij met een nationaal vrouwennetwerk een 
monitorings systeem is opgezet, gebaseerd op Most Significant 
Changes en Outcome Mappings. Deze case is opgenomen in het 
eindrapport van PSO en HIVA (Dealing with complexity through 
Planning, Monitoring & Evaluation). De Cordaidcase wordt ook 
als een aparte publicatie uitgebracht. 

Inkomstendiversificatie partners

Sinds lange tijd bevordert Cordaid bij partners de fonds
werving onder particulieren en het lokale bedrijfsleven 
alsmede de toegang tot fondsen van de eigen overheid  
en van bi/multilaterale donoren en internationale 
foundations. 
Het voornemen om zuidelijke partners door middel van 
seminars bekend te maken met lokaal beschikbare 
financieringsbronnen en met de daarvoor vereiste 
vaardigheden kwam in het gedrang door de hectiek van  
de reorganisatie. Wel vond een stakeholderinventarisatie 
en fondsenanalyse plaats voor partners in India; het 
bijbehorende seminar staat geagendeerd voor 2013.  
Ook vond in 2012 een uitgebreide analyse plaats van 
fondsen, donoren en markten, die als uitgangspunt kan 
dienen voor de capaciteitsversterking van partners ten 
aanzien van fondsenwerving bij publieke donoren, lokale 
private donoren en bedrijfsleven.

In Ghana werden met vijf belangrijke partners afspraken 
gemaakt voor vergroting van hun fondswervende 
capaciteit. Met hulp van een lokale consultant worden  
de behoeften van de partners en de fondswervende 
mogelijkheden geïnventariseerd. De uitkomst bepaalt  
de volgende stappen in dit meerjarige traject. Tot de 
deelnemers behoren de Christian Health Association of Ghana 
(CHAG), SEND Ghana en de Association of Church-based 
Development Projects (ACDEP).

Partner PREDO in Sri Lanka ontving assistentie en 
begeleiding bij het inschrijven op een EUcall voor  
non-state actors om daarmee financiering te verwerven  
en, op wat langere termijn, kennis en ervaring op te  
doen voor verbreding van haar financieringsbasis.  
De call heeft tot doel om lokale NGO’s (meer) te betrekken 
bij beleidsvorming en bij de hulp aan de armste groepen  
van de samenleving.

Conflicttransformatie:
Caritas Burundi maakt een ingrijpende heroriëntatie door: 
van het zelf uitvoeren van projecten gaat zij zich voortaan 
toeleggen op de coördinatie en begeleiding van diocesane 
Caritasorganisaties. Via een éénjarig traject wordt Caritas 
Burundi toegerust voor haar nieuwe rol, terwijl de 
diocesane Caritassen worden versterkt in hun 
management en financieel beheer. Eind 2013 moet de 
nieuwe structuur voldoende kaliber bezitten om andere 
donoren aan te trekken. Voor Cordaid is dat het moment 
om de financieringsrelatie met de nationale Caritas te 
beëindigen en zo meer budgettaire ruimte te krijgen voor 
investeringen in diocesane instanties en basisorganisaties.

Gezondheidszorg:
Gezien Cordaid’s plannen om zich meer op fragiele staten/
conflictgebieden te richten, wordt de presentie in andere 
landen beperkt. Dit geldt ook voor India, dat een sterke 
economische groei doormaakt en dus in staat moet 
worden geacht om voorzieningen voor maatschappelijk 
welzijn te bekostigen. Cordaid bereidt haar 27 welzijns
partners (voor kwetsbare kinderen, ouderen en mensen 
met een handicap) voor op haar vertrek door een traject 
van capaciteitsversterking uit te voeren, dat gericht is  
op lokale fondsenwerving, inkomstendiversificatie, en 
publiekprivate partnerschappen (zeker nu het Indiase 
bedrijfsleven is verplicht om jaarlijks een percentage van 
de winst te bestemmen voor sociale doeleinden). 

Ondernemen:
Cordaid stopt in Malawi met het toekennen van subsidies 
voor verbetering van de toegang tot financiële diensten  
(het programma voor leningen & garanties wordt wel 
voortgezet), maar wil haar partner ASAP, gespecialiseerd in 
sparen en kredietverlening op dorpsniveau, nog wel steunen 
met een externe, door CARE Malawi uit te voeren evaluatie. 
De evaluatie reikt naar verwachting ASAP voldoende 
materiaal aan om elders financiering te verwerven. 
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sector. Het doel is tweeledig: inzicht verwerven in de 
resultaten, omissies en uitdagingen van het programma, 
en lessen formuleren voor nieuwe interventies op het vlak 
van kleine producenten en waardeketens. Het eindverslag 
staat gepland voor 2013. 

Projectevaluaties
Met ingang van 2012 heeft Cordaid de verantwoordelijk
heid voor het (doen) uitvoeren van partner/project
gebonden evaluaties overgedragen aan haar partners.  
Dit past bij Cordaid’s uitgangspunt dat partners  
maximaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid  
en functioneren. Onderling wordt bepaald of Cordaid een 
(adviserende) rol krijgt toebedeeld bij het opstellen van  
de ToR en de selectie van de evaluator. De uitkomst van  
de projectevaluatie is onderwerp van overleg tussen de 
partner en Cordaid – mede met het oog op een eventuele 
vervolgfinanciering.

Leeragenda

Cordaid hanteert een MFSleeragenda voor de periode 
20112015, waarbij voor elk programma leerdoelen zijn 
geformuleerd. Voor Conflicttransformatie wordt de 
thematiek van conflicten rond extractives en de rol van 
vrouwen binnen vredesopbouw en veiligheid uitgediept. 
Voor Risicovermindering bij rampen geldt als item Disaster 
Risk Reduction in relatie tot natuurlijke bedreigingen en 
manmade disasters. Gezondheid & welzijn wil meer inzicht 
verwerven in de seksuele/reproductieve zorg en rechten 
van vrouwen (en de rol van faith-based organisaties daarbij), 
en in gemeenschaps en thuiszorg. Ondernemen heeft als 
leerdoelen Social Performance Management van krediet
instellingen, ondernemen in fragiele (conflict)gebieden,  
en agrifinanciering. Voor het programma Sloppenwijken 
staat de effectiviteit van de multistakeholderstrategie 
centraal.

Programma-evaluaties

Beoordeling kwaliteit programma-evaluaties
In januari 2012 kwam het IOBrapport ‘De methodische 
kwaliteit van programmaevaluaties in het 
Medefinancieringsstelsel I (20072010)’ beschikbaar, met 
als centrale conclusie dat er vooruitgang is in de kwaliteit 
van programmaevaluaties bij de betrokken organisaties, 
maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering. 
De door Cordaid ingezette verbetering van de kwaliteit  
van programmaevaluaties wordt voortgezet, onder  
andere door het opstellen van kwaliteitseisen.

De gezamenlijke MFS-II evaluatie
Voor deze evaluatie hebben de 19 deelnemende allianties 
de Stichting Gezamenlijke Evaluaties opgericht, met 
Cordaid in het bestuur. De Stichting, de penvoerders van 
de deelnemende allianties en WOTRO hebben een 
consortium gevormd ten behoeve van het gezamenlijk 
(doen) uitvoeren van evaluatieonderzoek. Cordaidpartners 
in zes landen maken deel uit van de steekproef voor deze 
gezamenlijke evaluatie. In 2012 werd de baselineevaluatie 
uitgevoerd, waarvan in december 2012 de concept
rapporten zijn opgeleverd. Deze zijn becommentarieerd 
door de deelnemende allianties, waarna het eindrapport 
werd ingediend bij het ministerie (maart 2013).

Programma-evaluaties
In het verslagjaar werden twee programmaevaluaties  
in uitvoering genomen. 
De evaluatie van het door de Nederlandse overheid 
gefinancierde project Performance Based Statebuilding in 
Sud-Kivu berustte bij het KIT. De evaluatie dient zowel  
de verantwoording aan het ministerie als het leren.  
Het eindrapport kwam begin 2013 beschikbaar (zie ook  
4.1 sub Resultaten).  
In Honduras, Bolivia en Peru evalueerde het Colombiaanse 
CODER (Corporación Desarrollo Empresarial Rural) Cordaid’s 
programma voor kleine producenten in de agrarische 

Monitoring en resultaten - Colombia
Cordaidmedewerkers bezochten Colombia en keerden 
enthousiast terug: door het netwerk Vrouwen & Geweld 
wordt monitoring niet meer gezien als een verplichting 
jegens donoren. De deelnemers aan het netwerk bena
drukken hun positieve ervaringen met de monitoring van 
complexe processen, die Cordaid steunt in een leertraject. 
‘Nu we er 2 jaar mee bezig zijn, hebben we meer inzicht 
gekregen in de veranderingen die we bereiken. We 
verzamelen verhalen over de veranderingen die we al of 
niet hebben bereikt en delen de resultaten met andere 
netwerken. De monitoring stelt ons in staat om 
efficiënter en strategischer onze tijd en middelen te 
gebruiken. Het belang van ons werk kunnen we 
zichtbaar maken. Door de monitoring hebben lokale 
netwerken meer onderbouwing om op nationaal niveau 
hun agenda in te brengen. We zijn meer gaan nadenken 
over onze gezamenlijke agenda, over onze allianties en 
de actoren die we willen beïnvloeden.’ 
De Cordaidmedewerkers vroegen ook vertegenwoordigers 
van de lokale/regionale overheid in Santander naar hun 
indrukken en ervaringen. ‘Het vrouwennetwerk heeft 
veel invloed op het gemeentebeleid en een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de wetten 
die gericht zijn op geweld tegen vrouwen. Van de 
begroting is nu 2% bestemd voor genderprogramma’s.  
Er hebben zich de afgelopen periode meer vrouwen 
kandidaat gesteld voor de verkiezingen, de vrouwen
netwerken hebben de vrouwelijke kandidaten 
ondersteund en begeleid in hun campagnes.’ 
Tot voor kort zag de gouverneur de vrouwen als een 
groep die vooral ruziemakend streed voor vrouwen
rechten. Vaak werd het geld dat bestemd was voor 
vrouwen programma’s daarom overgeheveld naar andere 
sectoren. Dit jaar heeft de gouverneur ervoor gezorgd  
dat er ondersteuning komt voor de vrouwennetwerken.
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3.6. Maatschappelijke betrokkenheid 
Cordaid werkt via verschillende kanalen aan intensivering 
van de betrokkenheid van het grote publiek bij OS en 
Cordaid. De particuliere donateurs worden via 
nieuwsbrieven en websites geïnformeerd over actuele 
ontwikkelingen en projecten; ook worden met hen 
bijeenkomsten gehouden rond een specifiek OSthema. 
Met lespakketten worden leerlingen van het basis en 
middelbaar onderwijs bereikt. Particuliere initiatieven 
van parochies, service clubs, sociale instellingen en 
migrantenorganisaties worden ondersteund op basis van 
matched funding. Cordaid gaat partnerschappen aan met 
Nederlandse bedrijven en instellingen, waarbij 
netwerking, expertise en financiering de invalshoek 
vormen. Cordaidmedewerkers nemen deel aan openbare 

Deborah Brautigam georganiseerd en een infosheet over 
de relaties tussen China en Afrika gepubliceerd. In totaal 
verschenen er 11 publicaties en werden zes lezingen 
verzorgd, o.m. voor het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de Radboud Universiteit Nijmegen. 

3.5. Lobby en advocacy
Zoals beschreven in paragraaf 2.4 streed Cordaid op 
bepaalde onderwerpen in de voorhoede van de inter
nationale beleidsvorming en lobby. 
Maar ook de partners lieten zich niet onbetuigd. In 
groeiende mate zijn zij actief met beleidsbeïnvloeding 
richting de eigen lokale/nationale overheid en naar 
internationale instanties. Internationale netwerken  
zijn daarbij belangrijk. In 2012 werden 71 lobbyinitiatieven 
geregistreerd, vooral binnen de programma’s Risico
vermindering bij rampen en Gezondheid & welzijn 
(respectievelijk 32 en 25 initiatieven). In hoofdstuk 4. worden 
onder de noemer Lobby concrete lobbyacties beschreven.

Naast de MFSleeragenda heeft Cordaid ook ‘eigen’ 
leerdoelen geformuleerd, zoals de Women’s Local Barometer  
of Peace and Security, een meetinstrument voor de dagelijkse 
ervaringen van vrouwen in conflictsituaties waarvoor  
de gegevens door de vrouwen zelf worden aangeleverd.  
Met de ontwikkeling van een flourishing communitiesindex 
wil Cordaid haar inzet en resultaten op dit centrale doel 
zichtbaar maken. 
Een uitgebreide beschrijving van de MFSleeragenda is 
opgenomen in het jaarverslag dat de Alliantie (Samen  
voor verandering: Communities of Change), uitbrengt aan  
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Knowing Emerging Powers

In Knowing Emerging Powers werkt Cordaid samen met Hivos, 
SNV, het Afrika Studiecentrum en de Erasmus Universiteit 
aan het stimuleren van kennisuitwisseling en debat rond 
de rol van opkomende machten in met name Afrika. Op 28 
maart werd een druk bezocht seminar met Chinakenner 

Cordaid directeur Henri van Eeghen schudt de hand met Bill Clinton.  

Over de rol van China in Afrika bestaan veel vooroordelen 
en misverstanden, betoogde Deborah Brautigam in haar 
lezing. Volgens de communis opinio heeft China een 
groot hulpprogramma in uitvoering, werkt het vooral 
samen met corrupte dictators, biedt het geen lokale 
werkgelegenheid doordat Chinese arbeiders worden 
ingezet, en koopt het op grote schaal landbouwgrond op 
om voedsel te verbouwen dat direct naar China wordt 
verscheept. Het is een alarmerend verhaal, dat echter 
niet klopt. China is een bescheiden donor, heeft 
diplomatieke, economische en hulprelaties met 49 
Afrikaanse landen, creëert lokale werkgelegenheid en de 
investeringen in landbouwgrond zijn beperkt. Brautigam 
benadrukt het belang van objectieve informatie over de 
rol van opkomende machten in Afrika, zodat het debat op 
basis van feiten kan worden gevoerd. 

Bill Clinton steunt het werk van Cordaid - 30 jan 
Het lijkt niet meer dan logisch om vrouwen mee te laten 
praten over vrede en veiligheid. Toch is minder dan 8% 
van de deelnemers aan officiële vredesonderhandelingen 
vrouw. Daarom werkt Cordaid in landen als Burundi, 
Afghanistan en DR Congo aan het verstevigen van de 
positie van vrouwen. Ook op VNniveau is het zaak dat 
lidstaten zich krachtiger uitspreken voor méér vrouwen 
aan de internationale  onderhandelingstafels. Ook daar 
zet Cordaid zich voor in. 
Onlangs schaarde Bill Clinton zich achter het werk van 
Cordaid. Zijn organisatie, het Clinton Global Initiative, is 
invloedrijk omdat het machtige mensen uit het 
zakenleven, het publieke bestuur en de internationale 
samenwerking samenbrengt. Hoe ver Clinton’s invloed 
reikt, blijkt wel uit het feit dat Cordaid benaderd werd 
door een toonaangevende Amerikaanse organisatie om 
samen te werken aan het bevorderen van leiderschap 
van vrouwen. 
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De provincie Kasai Oriental in DR Congo telt tientallen 
diamantmijnen, die indirect ook werk verschaffen aan 
kindprostituees. Caritas Mbuji Mayi gaat 365 meisjes 
onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving 
bieden; daarnaast worden de gemeenschappen bewust 
gemaakt van deze kinderprostitutie en staan lobbyacties 
gepland richting de lokale autoriteiten om deze meisjes 
meer bescherming te bieden.

Risicovermindering bij rampen

Het vormt een stevige erkenning van de kwaliteiten van  
de Women Development Group in Zuid Soedan dat zij door het 
tamelijk gerenommeerde IIRR (International Institute for Rural 
Reconstruction) in 2011 werd geselecteerd voor een pilot 
inzake Disaster Risk Reduction. In juni 2012 volgde een 
training, en daarna een risicoanalyse en actieplan als 
basis voor een twee gemeenschappen omvattend voorstel. 

Gezondheidszorg & welzijn 

In Afghanistan wordt de landelijke vereniging van 
vroedvrouwen gesteund in het versterken van de positie 
van deze beroepsgroep via een landelijk erkend registratie
systeem. Verder is een nieuw trainingscentrum voor 
vroedvrouwen in voorbereiding in de provincie Balkh 
(MazareSharif).
Voorbereidingen zijn getroffen voor de start van een 
omvangrijk SRHprogramma (Sexual and Reproductive Health) 
in Burundi, Rwanda en ZuidKivu (DR Congo) per 1 januari 
2013. Met een bijdrage van € 29,6 mln van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken ontvangen in drie jaar tijd 1,4 
miljoen jongeren, en vooral meisjes, seksuele voorlichting; 
worden ca. 12.650 gezondheidswerkers, peer educators, 
vrouwen, en traditionele leiders en vroedvrouwen 
voorgelicht en getraind; krijgen ruim twee miljoen 
jongeren toegang tot voorbehoedsmiddelen, en leveren  
450 gezondheidsklinieken en zeventig faith-based 
organisaties betere diensten op het gebied van seksuele/
reproductieve gezondheid en gezinsplanning. 

Conflicttransformatie

In Guatemala ijvert Cordaid samen met andere partijen 
voor invoering van VNresolutie 1325 om vrouwen te 
betrekken bij processen van conflicttransformatie en 
vredesopbouw. Ter voorbereiding werden in 2012 studies 
ondernomen naar de actuele situatie van de betrokkenheid 
van vrouwen (als nulmeting), en naar de positie/visie van de 
belangrijkste stakeholders ten aanzien van Resolutie 1325. 

debatten en verzorgen presentaties/lessen op hogescholen. 
Met openbare campagnes vestigen Cordaid en haar 
merken de aandacht op bepaalde thematieken. 
In 2012 vonden zes opinieartikelen hun weg naar de 
geschreven pers; werden negen grote interviews in de 
krant of op de radio gegeven, en kwam Cordaid’s directeur 
bij vier tvprogramma’s aan het woord. In totaal figureerde 
Cordaid ruim negentig keer in de media (dagbladen 68x, 
radio 8x, tv 7x, overige 9x).  

Niet alles verliep tot volle tevredenheid: de netto
uitstroom van particuliere donateurs is nog niet tot staan 
gebracht, het bereik onder jongeren nog té beperkt; de 
inzet op publiekscampagnes werd in het verslagjaar 
getemperd doordat veel energie werd gestoken in de 
formulering van een nieuwe marketingstrategie.  
De samenwerking met SBS 6 rond moeder en kindzorg 
leverde teleurstellende resultaten op; de evaluatie  
daarvan leverde wel inzichten op over de mogelijkheden 
voor Cordaid om in dit marktsegment vaste voet aan de 
grond te krijgen.

3.7. Gender 
De aandacht voor gender is geïntegreerd in de 
programma’s door toetsing van projecten op hun 
gendercomponent, capaciteitsversterking t.a.v. gender, 
targets voor het aandeel van vrouwen, en gender
mainstreaming in beleid en vooral praktijk (zoals het 
bevorderen van leiderschap en participatie van vrouwen). 
Bij de programma’s Conflicttransformatie en Gezondheid 
& welzijn is die aandacht vervat in focusthema’s (resp. 
Women’s leadership/VNresolutie 1325 en Women’s health),  
maar ook in de andere programma’s maakt gender deel  
uit van het pakket – en in sterk groeiende mate gezien  
het aantal financieringen met gender als expliciet en  
soms exclusief doel. 

Voorbereidingen zijn getroffen om de komende drie jaar 1,4 miljoen 
meisjes seksuele voorlichting te geven in Burundi, Rwanda en Zuid-Kivu.
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van de staat Israël als vervulling van Bijbelse profetieën 
staan het vredesproces immers nog altijd in de weg.  
In maart 2012 werd onder de titel ‘Christ at the checkpoint…’ 
een bijeenkomst gehouden met rond de 500 kerkelijke  
en politieke leiders ter verduidelijking en bespreking van 
de verschillende opvattingen en uitgangspunten. 

Noodhulp

Cordaid werkt samen met Caritas Internationalis, dat 
actief is in ruim 200 landen. Via Emergency Appeals, die 
worden gecoördineerd door het secretariaat in Rome, 
komen bijdragen beschikbaar voor Cordaid ten behoeve 
van haar noodhulpacties; omgekeerd stelt Cordaid 
middelen beschikbaar voor de noodhulp van collega
organisaties. Het plan om met de Caritasleden CAFOD, 
SCIAF en Trocaire een consortium voor noodhulp te 
vormen, is vanwege veranderingsprocessen bij de 
betrokken organisaties voorlopig aangehouden; wel is 
overeengekomen om bij de eerstvolgende grote ramp het 
plan weer op te pakken. Cordaid speelt verder een rol in de 
Humanitarian Advisory Committee van Caritas Internationalis. 
Ook nemen Caritasorganisaties deel aan Cordaidtrajecten 
voor capaciteitsversterking m.b.t. Disaster Risk Reduction 
(DRR). Caritasorganisaties zijn ook belangrijk voor de lobby 
m.b.t. DRR en klimaatadaptatie, met name op districts en 
bisdomniveau en in een aantal landen ook op nationaal 
niveau.

Gezondheidszorg & welzijn

Cordaid voert met partners en via haar veldkantoren in  
DR Congo een omvangrijk programma voor gezondheids
zorg uit. Met 1368 medische instellingen, waaronder  
187 ziekenhuizen, neemt de r.k. kerk ongeveer 40% van  
de gezondheidszorg voor haar rekening (op zijn minst  
20 miljoen mensen). Cordaid werkt samen met acht van  
de 47 bisdommen. 
Tegelijk wordt de relatie met kerkelijke partners ook 
gekenmerkt door een kritische dialoog, die vooral gaat  

Gezondheidszorg & welzijn. In het verslagjaar had 48%  
van de committeringen betrekking op een kerkelijke of 
kerkelijkgelieerde partner. 
Daarnaast is CIDSE, het katholieke netwerk van veertien 
Westerse ontwikkelingsorganisaties, belangrijk vanwege 
haar research, bijdragen aan beleidsontwikkeling en 
lobbyactiviteiten.

Conflicttransformatie

In januari 2012 installeerde de president van Zuid Soedan 
de National Constitutional Review Commission, die halfweg 2013 
haar taak moet hebben afgerond. Het proces naar een 
nieuwe grondwet vormt een uitgelezen mogelijkheid voor 
de civil society en de kerkgemeenschap om hun stem te 
laten horen. In een door CIDSElid Catholic Relief Services 
(CRS) gecoördineerde campagne worden voorlichtings
activiteiten ontplooid, workshops georganiseerd, en 
consultaties gehouden met alle religieuze (katholieke, 
protestantse en moslim)gemeenschappen. De bijdrage 
van Cordaid is bestemd voor twee van de zeven r.k. 
bisdommen; voor de overige bisdommen zijn CRS, Secours 
Catholique en Caritas Italia de financiers.
In DR Congo spant de bisschoppenconferentie zich in om 
op nationaal niveau te lobbyen voor een eerlijke en 
transparante grondstoffenwinning. Daarvoor worden 
observatoires des ressources naturelles ingezet, waarvan er 
intussen tien bestaan. In 2012 worden de acties uitgebreid 
naar vier gemeenschappen in de regio’s Kisangani en Isiro; 
twee observatoires worden geïnstalleerd, en samen met ca. 
vijftig maatschappelijke organisaties (de lokale overheid 
inbegrepen) worden uitwassen bij de grondstoffenwinning 
bestreden. 
Het Bethlehem Bible College in Israël werd opgericht door 
meerdere christelijke denominaties en heeft als doel om 
de verhoudingen met de joden en moslims op theologisch 
vlak te verduidelijken als aanzet tot meer onderling begrip. 
Noties van het Bijbelse Israël (dat niet verward mag 
worden met de moderne natiestaat Israël) en de vestiging 

Ondernemen 

In Zuid Soedan neemt FSS (Finance South Sudan) met zeven 
kantoren, 5.000 cliënten, een portefeuille van € 1,5 mln,  
en een goede dienstverlening een leidende positie in 
binnen de markt voor microkrediet. Met een bijdrage 
maakt Cordaid het mogelijk dat FSS meer vrouwelijke 
cliënten aan zich bindt via een daartoe ontwikkeld 
leenproduct en een business skillstraining. Na één jaar 
hebben 2.000 vrouwen een lening ontvangen; in de 
volgende jaren neemt dit aantal toe tot enkele duizenden. 

Programma Nederland

Cordaid’s armoedebestrijdingsprogramma in Nederland 
heeft speciale aandacht voor vrouwen (en kinderen) als 
begunstigden, zoals alleenstaande moeders met een 
geschiedenis van huiselijk geweld of een opeenstapeling 
van schulden, ongedocumenteerde vrouwen, slachtoffers 
van vrouwenhandel en ook migrantenvrouwen met hiv/
aids. Voor de laatste groep zet Stichting ShivA zich in. 
Nederland telt ruim 1.300 vrouwen met hiv/aids afkomstig 
uit Afrikaanse landen en het Caraibisch gebied. ShivA’s 
project is gericht op Franstalige vrouwen en heeft als doel 
het versterken van hun zelfredzaamheid. ShivA wil in 
twee jaar tijd bijna 500 vrouwen bereiken. Er bestaan 
nauwe banden met professionals in de gezondheidszorg 
en met momenteel zestien ziekenhuizen. 

3.8. Religie
In veel ontwikkelingslanden vervullen religie en kerkelijke 
instellingen een sleutelrol bij het bewerkstelligen van 
vrede, verzoening en rechtvaardigheid, en bij het voorzien 
in basisvoorzieningen, vooral als de verantwoordelijke 
overheid daartoe niet of nog onvoldoende in staat c.q. 
bereid is.
Voor Cordaid zijn kerkelijke partners met name onmisbaar 
binnen de programma’s Conflicttransformatie, Noodhulp 
(met en via het internationale Caritasnetwerk), en 
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voor kortlopende (doorgaans driejarige) projecten. Leden 
van CoC’s zullen grotendeels zelf hun deelname aan een 
CoC moeten financieren en zo aan elkaar de toegevoegde 
waarde van zo’n multistakeholderaanpak duidelijk 
moeten maken. Cordaid blijft zich wel inspannen om 
additionele activiteiten (onderzoek, lobbycampagne, 
conferentie) te financieren. 

3.9.  Multistakeholderprocessen /  
Communities of Change

Gaandeweg wordt het werken binnen multistakeholder
verbanden en Communities of Change (CoC) meer gangbaar.  
Na de introductie van CoC’s in 2010 vonden tal van 
activiteiten plaats om het concept te verduidelijken.  
Pilots vonden plaats, evaluaties en interne trainingen  
in samenwerking met het Centre for Development Innovation 
van Wageningen Universiteit. Het leidde tot een handboek 
voor eigen gebruik (On the road to CoC – work in progress). 

In het verslagjaar werd duidelijk dat het concept steeds 
sterker is ‘gemainstreamd’. Communities of Change moeten 
niet gehanteerd worden als een organisatorisch concept, 
maar vooral als een methodiek om stakeholders te binden 
aan issues. Afhankelijk van issue en context vraagt dat 
vervolgens om een aangepaste opzet van een community  
of change. Zo werkt Urban Matters volledig met multistake
holdercoalities, zijn CoC’s zichtbaar binnen het 
programma Gezondheidszorg & welzijn (rond moeder
sterfte en thuiszorg), Risicovermindering bij rampen 
(coalities rond pastoralisten in droge gebieden), en 
Conflicttransformatie (New Deal ten aanzien van fragiele 
staten, mondiale samenwerking rond de politieke en 
operationele ruimte voor het maatschappelijk middenveld). 
Waar kennis en vaardigheden voor het faciliteren van 
multistakeholderprocessen en CoC’s nog tekortschieten, 
worden aanvullende trainingen en coaching ingezet; in 
2012 gebeurde dat ten aanzien van het thema leiderschap 
van vrouwen en participatieve monitoring. 
Vanuit een oogpunt van massa/impact zijn veel CoC’s 
actief op het terrein van de internationale beleids
beïnvloeding, waarbij steeds vaker kan worden aan
geschoven bij belangrijke overleggen van de VN, de EU  
en de Wereldbank. 
Cordaid is zich er overigens van bewust dat de financiering 
en opbouw van CoC’s met extra uitdagingen gepaard gaat 
gezien haar groeiende afhankelijkheid van tenders/calls 

over seksuele/reproductieve gezondheidszorg. Cordaid 
staat voor Informed Decision Making (IDM), maar weet 
ook dat dit uitgangspunt op gespannen voet staat met de 
officiële leer van de katholieke kerk. Het blijft voor beide 
partijen een delicate, fundamentele en langdurige 
uitwisseling van waarden, opvattingen en ideeën,  
die ook in het verslagjaar werd voortgezet.
Het Kenniscentrum Religie & Ontwikkeling, met Cordaid 
als medeoprichter en subsidiant en verder  ICCO, Oikos, 
Seva Network Foundation en de Islamitische Universiteit 
Rotterdam als lid, stelde in 2012 twee thema’s centraal:

■■ Pluraliteit heeft betrekking op de uitdaging om te 
leven met verschillen in visie, waarden en leefstijlen. 
Op welke wijze pluraliteit een rol speelt in het werk 
van Cordaid is in 2012 samen met het Kenniscentrum 
onderzocht.  
Er kwam uit naar voren dat Cordaid een levens
beschouwelijke identiteit heeft, waarin de kern
gedachte van pluraliteit (elke religie dient de pluraliteit 
van de samenleving ernstig te nemen, wil het in die 
samenleving zinvol kunnen communiceren) stevig is 
verankerd.

■■ OS is gericht op transformatie van samenlevingen. 
Opvattingen over het ‘goede leven’ zijn bepalend voor  
de visie op transformatie. Het Kenniscentrum heeft 
het concept transformatie in relatie tot het goede leven 
verder uitgediept. Het Cordaidconcept van building 
flourishing communities is hieraan nauw verwant.

Het Kenniscentrum heeft verder voor Cordaid een interne 
cursus verzorgd over religie en ontwikkeling, waaraan  
18 medewerkers deelnamen. 



Bangladesh: samen met de Max Foundaton maakt Cordaid Mensen in Nood de bewoners van het Patuakhali-district weerbaarder tegen overstromingen, zware stormen en cyclonen.
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De positie van vrouwen wordt versterkt door empowerment en 
politieke deelname. VNResolutie 1325, d.w.z. het betrekken 
van vrouwen bij vredes en verzoeningstrajecten, neemt 
hierbij een centrale positie in (DR Congo, Colombia, 
Guatemala, Afghanistan en Soedan).
In toenemende mate vormen natuurlijke hulpbronnen/
extractives (delfstoffen, maar ook land en water) bronnen 
van conflict. Een ecologisch en maatschappelijk verant
woorde grondstofwinning en een eerlijke verdeling van 
land en water vormen Cordaid’s uitgangspunten. 
Om zijn functie als waakhond en countervailing power goed te 
kunnen uitoefenen, moet het maatschappelijk middenveld 
de nodige ruimte krijgen en zo nodig bevechten; dit vraagt 
om actie op met name internationaal vlak rond de effecten 
van contraterrorismemaatregelen.     

Het bewerkstelligen van veiligheid en vrede zijn gediend 
met concrete verbeteringen van de basisgezondheidszorg 
(inclusief traumazorg), gezamenlijk ondernomen econo
mische activiteiten, en de versterking van de collectieve 
weerbaarheid ten aanzien van rampen/conflicten. 
Activiteiten en projecten op deze terreinen vergroten  
de sociale cohesie en kunnen religieuze en etnische 
scheidslijnen overbruggen. 

Het programma was in 19 landen/conflictgebieden actief: 
■■ in Afrika: DR Congo, Burundi, Nigeria, Centraal 

Afrikaanse Republiek, Sierra Leone, Zimbabwe, Soedan, 
Zuid Soedan, CongoBrazaville, Ethiopië en Kenia; 

■■ in Azië: Afghanistan, Sri Lanka, (Noordoost)India, 
Indonesië, en de Palestijnse Gebieden/Israël; 

■■ in ZuidAmerika: Colombia, Guatemala en Haïti.

4.1.  Conflicttransformatie 

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (11 landen),  

Azië (5) en LatijnsAmerika (3) 
■ En werkte in 2012 samen met 305 partners 
■ In 2012 werd € 39,4 mln gecommitteerd (inclusief 

bestedingen voor Risicovermindering bij rampen, 
Gezondheid & welzijn en Ondernemen) 

■ Waarmee twee miljoen mensen werden bereikt 

Inleiding

Conflicttransformatie beoogt het transformeren van 
situaties van onveiligheid en geweld in veiligheid en 
duurzame vrede. Daarvoor is de inzet van het maat
schappelijke middenveld onontbeerlijk. Lokale gemeen
schappen dienen een actieve rol te spelen in aangelegen
heden van vrede en veiligheid. Vrouwen en jongeren 
moeten worden erkend als agents of change. De link tussen 
het lokale en het (inter)nationale niveau via beleidsbeïn
vloeding en mobilisatie van internationale instanties/
netwerken verleent de interventies extra kracht en impact. 

Binnen het programma wordt gewerkt met vier focus
thema’s: 
Veiligheid aan de basis door middel van lokale vredesopbouw, 
beschermende maatregelen en weerbare gemeenschappen; 
daarbij horen actief burgerschap, op komen voor mensen
rechten, voorlichting over verkiezingen en lokaal bestuur. 

Cordaid onderscheidt de programma’s: 
■■ Conflicttransformatie in 19 fragiele gebieden/landen 

(met ondersteunende bijdragen vanuit de programma’s 
Risicovermindering bij rampen in twee landen, 
Gezond heidszorg & welzijn in acht landen,  
en Ondernemen in drie landen);

■■ Risicovermindering bij rampen (Disaster Risk Reduction) 
in twaalf MDG en Transitielanden, en humanitaire 
(nood)hulp bij rampen;

■■ Gezondheidszorg & welzijn in twaalf MDG en 
Transitielanden;

■■ Ondernemen (kleine producenten en 
microfinanciering) in tien MDG en Transitielanden;

■■ Urban Matters (sloppenwijkverbetering) in zeven steden 
in zes landen;

■■ Programma Nederland met de ondersteuning van 
particuliere initiatieven en armoedebestrijding in 
Nederland. 

Voor alle programma’s zijn focusthema’s geïdentificeerd, 
die ook de basis vormen voor de Business Units die per  
1 januari 2013 operationeel worden.
Met zes programma’s, zeven primaire processen en ruim 
1000 nieuwe financieringen moet uiteraard een selectie 
worden gemaakt; de relevantie en representativiteit 
vormen daarbij belangrijke criteria. Wel worden de 
committeringen door middel van uitgebreide 
projectbeschrijvingen volgens het principe van open data en 
conform de IATIstandaard (International Aid Transparency 
Initiative) op www.cordaid.nl gepresenteerd. 
Een overzicht van de landen, programma’s en commit
teringen is als bijlage 2. opgenomen.

4. prograMMa’s
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Overige samenwerking:
Op formele wijze wordt samengewerkt met GPPAC (Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict) in Den Haag ten 
aanzien van de effecten van antiterreurmaatregelen op  
de civil society. In de adviesraad voor Cordaid/GPPAC
Nederland hebben de directeuren van Cordaid en GPPAC 
zitting en vertegenwoordigers van gerenommeerde 
kennisinstellingen uit Duitsland en de VS. Voor de financiële 
transparantie van de mijnbouwsector maakt Cordaid deel 
uit van de wereldwijde netwerken Publish What You Pay en het 
Extractive Industries Transparency Initiative, het enige netwerk 
waarin nationale overheden, bedrijven en NGO’s gezamenlijk 
ijveren voor openbaar making van de opbrengsten van de 
grondstoffenindustrie. Cordaid is medeoprichter van de 
Coalition of European Lobbies on Eastern African Pastoralism 
(CELEP), die 18 Europese organisaties verenigt die actief 
zijn op het gebied van pastoralisme in oostelijk Afrika.  
Het doel is om op Europees niveau een realistisch beeld te 
schetsen van de (economische) waarde van pastoralisme 
en het beleid dienovereenkomstig te beïnvloeden. 

Geleerde lessen 

Begin april verscheen Fond de Commerce?, een onderzoeks
rapport van de Universiteit Wageningen (Hilhorst, Douma) 
naar de hulpverlening in OostCongo. De (media)aandacht 
voor het grote aantal verkrachtingen in dit gebied was erg 
groot, wat ten koste ging van de aandacht voor andere 
noden. Het rapport stelt dat de omvangrijke hulp ook 
schadelijke bijeffecten had. Zo kunnen vrouwen zich ten 
onrechte presenteren als slachtoffer van seksueel geweld, 
o.m. omdat ze dan (sneller) in aanmerking komen voor 
hulp. Via de gratis juridische bijstand in processen tegen 
verkrachters wordt ook geprobeerd om oude vetes te 
beslechten. Verder is de rechtspositie van (vermeende) 
daders onvoldoende voor een eerlijke rechtsgang. 
Cordaid trekt zich de uitkomsten van het onderzoek aan; 
het toont de noodzaak aan van een nóg evenwichtiger 
benadering van de thematiek. Eerder werkte Cordaid wel 

thematisch opzicht. IW brengt specialistische kennis  
in over transitional justice, internationaal recht en 
straffeloosheid en biedt in Burundi en Guatemala zo  
aan Cordaid de juridische context voor haar activiteiten 
van promotie, training en lobby/advocacy. 
Met IKV/Pax Christi vindt samenwerking plaats in 
Colombia en Zuid Soedan. De organisatie is deskundig 
t.a.v. compensatieregelingen voor land en mensen
rechten schendingen als gevolg van grondstofwinning  
en vult daarmee Cordaid’s inzet op versterking van lokale 
gemeenschappen aan. 

Samenwerking 

Binnen de MFS-Alliantie ‘Samen voor Verandering…’
Met Mensen met een Missie (MM) wordt in Zuid Soedan, 
DR Congo, Burundi, Oeganda, Indonesië, Filippijnen, 
India, Guatemala en Colombia complementair gewerkt, 
waarbij MM vooral via lokale basisorganisaties werkt aan 
vrede en veiligheid via o.a. interreligieuze en 
interculturele dialoog en conflictpreventie, terwijl Cordaid 
zich richt op de bredere samenleving van 
maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. 
Met Impunity Watch (IW) bestaat complementariteit in 

DR Congo: Dankzij goed opgeleide verpleegkundigen kunnen vrouwen in het ziekenhuis veilig bevallen. 
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Haïti. De overige landen komen aan bod aan de hand van 
de subparagrafen capaciteitsversterking, kennisontwikke
ling, lobby & advocacy en maatschappelijke betrokkenheid; 
in tekstboxen worden concrete voorbeelden gegeven.  
Tot slot passeert een kleine selectie van bereikte resultaten 
de revue (incl. een minder geslaagd/mislukt project). 

DR Congo
Met een bestedingstotaal van bijna € 12 mln, verdeeld over 
meer dan 60 bijdragen, neemt DR Congo binnen Cordaid 
en zeker binnen het programma Conflicttransformatie 
een prominente positie in. Een groot hiv/aidsprogramma 
met een committering van € 5,2 mln zette hiervoor de 
toon. Resultaatgericht financieren binnen de gezond
heids sector was al een van de speerpunten, in 2012 werd 
deze methode ook toegepast binnen het lokale openbaar 
bestuur en het onderwijs. Opmerkelijk is de samenwerking 
met de Congolese overheid, waarbij Cordaid onder meer 
een adviserende en ondersteundend rol vervult, die zich 
vertaalt in verschillende trajecten voor capaciteits
versterking van overheidsdiensten en personeel.

Veiligheid aan de basis
Het door de Nederlandse overheid met € 4,4 mln 
gesubsidieerde project Restoring the contract wordt 
uitgevoerd in ZuidKivu (en Burundi) en loopt van oktober 
2012 t/m december 2015. Met Result Based Financing (RBF) 
wordt gewerkt aan een beter functioneren van het lokale 
bestuur, de politie en de rechterlijke macht; deze 
overheidsinstellingen worden op basis van een contract 
betaald voor geleverde diensten. Dit moet leiden tot meer 
vertrouwen tussen overheid en burgers; doorbreking van 
de neerwaartse spiraal van armoede, rechteloosheid en 
wantrouwen; en meer veiligheid. Bij de uitvoering zijn 
naast Cordaid onder meer ook de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en het Nederlandse Centre  
for International Legal Cooperation betrokken; ook Congolese 
organisaties nemen deel. 

Inkomsten

De middelen waren afkomstig uit MFSgelden (€ 33,1 mln) 
en van donoren als de Nederlandse overheid, Wereldbank, 
Global Fund, Postcodeloterij en het Nederlandse publiek  
(€ 6,3 mln).

Met het Global Fund sloot Cordaid een contract ter waarde 
van USD 60 mln voor verbetering van de zorg áán en 
inkomenspositie ván mensen met hiv/aids in DR Congo. 
Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar  
en bestrijkt zes provincies (ca. de helft van het land).  
In 2012 werd de eerste tranche ontvangen (€ 8,8 mln). 
Met de Nederlandse overheid ging Cordaid een contract  
aan ter waarde van € 4,4 mln voor een Result Based 
Financing (RBF)programma binnen de overheids sector 
(public administration, security, justice).  
Met deze bijdrage (waarvan in 2012 € 1,1 mln werd 
ontvangen) gaat Cordaid de lopende pilot in DR Congo 
(ZuidKivu) opschalen en tegelijk uitbreiden naar 
Burundi.  

Strategisch financieren  

Ongeveer 40% van het committeringstotaal van € 97,9 mln 
was bestemd voor het programma Conflicttransformatie 
(incl. Risicovermindering bij rampen, Gezondheidszorg  
& welzijn en Ondernemen binnen fragiele landen/
conflictgebieden). DR Congo had dankzij een omvangrijk 
gezondheidsprogramma daarin een groot aandeel  
(€ 11,7 mln). Daarnaast waren Zuid Soedan (€ 3,8 mln), 
Burundi  (€ 1,1 mln), Afghanistan (€ 1,1 mln), de Palestijnse 
Gebieden/Israël (€ 1,7 mln), Guatemala (1,1 mln), Colombia 
(€ 1,2 mln) en Haïti (€ 1,5 mln) in financiële zin belangrijk. 

Ter illustratie van Cordaid’s multisectorale insteek wordt 
ingezoomd op DR Congo, Zuid Soedan, Afghanistan en 

mee aan de Nederlandse film Justice for Sale, waarin de 
zwakke rechtspositie van daders werd gehekeld; met de 
Mobile Cinema Foundation is een voorlichtingscampagne 
opgezet voor publiek, magistraten, juristen en politici. 

Het programma voor ondernemen in fragiele landen/
conflictgebieden kreeg in 2012 meer vorm, bij voorbeeld  
in Sierra Leone. Uit een partnerconsultatie bleek dat de 
onderliggende oorzaken van de burgeroorlog hier nog 
steeds een rol spelen. Burgers op het platteland voelen  
zich buitengesloten van de economische ontwikkeling, 
terwijl investeringen door buitenlandse ondernemingen 
leiden tot spanningen en conflicten. Omdat de overheid 
nog onvoldoende capaciteit heeft om de belangen van de 
lokale bevolking voldoende te beschermen bij de besluit
vorming rond investeringen, hebben internationale NGO’s 
zoals Cordaid een rol in het faciliteren van de dialoog met 
de bankwereld, zodat deze meer conflictsensitief wordt en 
bij investeringen garanties inbouwt voor betrokkenheid 
van de lokale bevolking. 

Momenteel bestaan er diverse modellen voor het 
arrangeren van onderhandelingen/afspraken tussen  
lokale gemeenschappen, multinationale bedrijven en 
lokale overheden rond de grondstoffenwinning in fragiele 
contexten. Deze modellen zijn op diverse podia getest,  
o.m. intern bij Cordaid in juli tijdens een meeting met 
internationale deskundigen. Op basis van het commentaar 
werd het zogeheten Community Development Agreement
concept ontwikkeld, dat vervolgens werd gepresenteerd  
bij Publish What You Pay-bijeenkomsten in Mozambique, 
Senegal en Amsterdam, bij het Bonn International Center for 
Conversion (BICC), en bij bijeenkomsten van maatschappelijke 
organisaties in Oeganda, Zuid Soedan en Nepal. 
Het heeft geleid tot de uitnodiging van partners om het 
maatschappelijk middenveld in Tsjaad, Oeganda en 
NoordoostIndia te ondersteunen bij zijn onderhandelingen 
met internationale bedrijven in de grondstoffensector. 
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RECIC (Réseau d’Éducation Civique au Congo) ziet de voor 2013 
geplande provinciale en gemeentelijke verkiezingen als 
een goede gelegenheid om de politieke participatie van 
vrouwen te vergroten. Vijftien vrouwelijke kandidaten 
worden getraind in o.a. campagnevoeren, (vrouwelijke) 
kiezers via radio, tv en lokale animateurs voorgelicht, en 
politieke partijen overtuigd van het belang om vrouwelijke 
kandidaten op hun kieslijst te plaatsen. 

Positie van vrouwen / Leiderschap van vrouwen
Het verslagjaar liet veel committeringen op dit thema 
zien. Vrouwenorganisaties zetten zich in voor deelname 
van vrouwen aan de politiek en aan vredesopbouw, lobbyen 
voor integratie van gender in de wet en regelgeving (zoals 
de Code de Famille) en voor meer vrouwen binnen de overheid 
en vooral het politionele/justitiële apparaat, en geven 
voorlichting over de rechten van vrouwen en de bestrijding 
van straffeloosheid. 

Het programma wil de werking van RBF in deze nieuwe 
context demonstreren en heeft daarom een pilotkarakter. 
Kennis wordt opgebouwd en gedeeld voor een mogelijke 
opschaling van het initiatief.  
In DR Congo wordt het programma uitgevoerd in acht 
regio’s van ZuidKivu (inwonertal: 790.000). 
De activiteiten kunnen onder vier noemers worden 
gerangschikt: 

■■ het lokale bestuur wordt getraind in financieel 
management, controle en accountability, het opstellen/
uitvoeren van (veiligheids)plannen, en de opbouw van 
relaties met de bevolking; de aandacht voor gender 
wordt vergroot; 

■■ de politie ontvangt trainingen, gaat efficiënter 
en planmatiger werken, wordt in financiële zin 
accountable, en draagt zorg voor een goede overdracht 
van rechtszaken aan de rechterlijke macht; 

■■ met de rechterlijke macht vindt samenwerking plaats 
op lokaal en provincieniveau. Toegang tot het recht voor 
elke burger is het doel. De registratie en afwikkeling 
van zaken wordt verbeterd;  

■■ het programma zorgt ook voor deelname van de civil 
society (traditionele en religieuze leiders en lokale 
formele en informele organisaties). 

In het zuiden van ZuidKivu, in en rond Uvira, bestaan 
spanningen tussen tribale gemeenschappen, die zich 
vooral voordoen in de droge tijd wanneer veehouders  
van de ene stam over landbouwareaal trekken van een 
andere stam. ADEPAE (Action pour le Développement et la Paix 
Endogènes), opgericht door mensen van verschillende 
etnische achtergrond, zoekt naar oplossingen door alle 
partijen bij elkaar te brengen en te trainen, duidelijke 
afspraken te maken, en de controle in handen te leggen 
van lokale vredescomités. ADEPAE streeft er verder na om 
lokale vrouwen meer te betrekken bij deze kleinschalige 
conflicttransformatie. Cordaid stelde een relatief 
bescheiden bijdrage (€ 33.048) beschikbaar. 

In Kenia werkt Cordaid samen met lokale pastoralistennetwerken om jongeren te leren dat ze ook op een vreedzame manier met andere  
landgebruikers kunnen omgaan.
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versterking van het ministerie en zijn uitvoerende 
diensten zoals de gezondheidsinpectie en het nationale 
zorgverzekeringsprogramma, en werkt samen met de 
overheid in het kader van het nationale Health Sector 
Development Plan van 2010 (met de decentra lisatie van de 
gezondheidszorg als belangrijkste uitgangspunt).

De grootste additionele financiering ooit 
Na een lange voorbereiding met tientallen versies van 
het voorstel/budget, ondertekende Cordaid een contract 
met het Global Fund ter waarde van € 45 mln. Het heeft 
een looptijd van 30 maanden en ging in juli 2012 van 
start. Cordaid, vertegenwoordigd door haar kantoor in 
Kinshasa (27 medewerkers), voert het programma uit in 
zes provincies. Als doelen voor het eerste halfjaar zijn 
geformuleerd: de preventie van 94.000 nieuwe hiv/
aidsinfecties (via onder andere de distributie van 
condooms); betere medische zorg voor 44.000 mensen  
met hiv/aids; socioeconomische hulp voor 16.000 
geïnfecteerden en 25.000 kwetsbare kinderen (OVC’s); 
preventie, zorg, behandeling en steunverlening binnen 
de reguliere gezondheidszorg; en de capaciteits
versterking van vijftien gezondheidsinstellingen  
(het ministerie van Gezondheid inbegrepen).

Met Cordaid’s programma voor gezondheidszorg is de 
aandacht voor de seksuele en reproductieve zorg van 
vrouwen onverbrekelijk verbonden. Met een driejarig 
project worden in drie districten van ZuidKivu (630.000 
inwoners) de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
reproductieve zorg door middel van resultaatgericht 
financieren vergroot. Het provinciale ministerie van 
Gezondheid is betrokken bij het project door onder meer te 
lobbyen richting de nationale overheid voor erkenning en 
ondersteuning van de gevolgde aanpak. Zorgcontracten 

vrouwen op hoge publieke posten. Voorstellen worden 
gedaan aan het parlement voor de opname van gender in 
wet en regelgeving. 

Natuurlijke hulpbronnen / Extractives 
Cordaid’s inzet op dit terrein dateert van 2010 en is 
daarom nog beperkt van omvang en ook nog volop in 
ontwikkeling. Conform de uitgestippelde strategie  
worden activiteiten ontplooid op het lokale (vergroten  
van de claiming capacity van getroffen gemeenschappen), 
nationale (ijveren voor een eerlijke en transparante 
grondstoffenwinning en aanvaarding van internationale 
standaarden) en internationale niveau (lobbyinitiatieven 
van Publish What You Pay - PWYP en het Extractive Industries 
Transparency Initiative - EITI). 
De jacht op bodemschatten verloopt ongecontroleerd en 
niets ontziend. De bevolking profiteert er niet van, maar 
ervaart wel de gevolgen: vervuiling van waterbronnen, 
gezondheidsproblemen, kinderarbeid, prostitutie en 
geweld. De Commission Episcopale sur les Ressources Naturelles, 
opgericht door de Nationale Bisschoppenconferentie, 
startte eind 2008 met haar activiteiten. Haar strategie  
is tweeledig: beleidsbeïnvloeding op nationaal niveau,  
en empowerment van lokale gemeenschappen en 
organisaties. Zij werkt via observatoires des ressources naturelles, 
die zich bezighouden met onderzoek, monitoring en 
training/begeleiding van de getroffen gemeenschappen. 
Cordaid verstrekte een bijdrage voor twee nieuwe 
observatoires in Kisangani en Isoro. 

Gezondheid & welzijn 
In haar strategieplan 20112015 heeft Cordaid de 
versterking van gezondheidssystemen in fragiele landen 
als doel opgenomen. Resultaatgericht financieren, 
waarmee Cordaid inmiddels de nodige expertise en 
ervaringen heeft opgebouwd, is daarbij speerpunt. Cordaid 
is een belangrijke partner van het Congolese ministerie 
van Gezondheid, geeft adviezen, doet aan capaciteits

Binnen de Congolese vrouwenpopulatie bestaan er elites 
en extreem gemarginalseerde vrouwen. Pygmeevrouwen 
behoren tot de laatste categorie. Partner UEFA (Union pour 
l’Emancipation de la Femme Autochtone) behoort tot de zeer 
weinige organisaties die de discriminatie en achter
stelling van de inheemse bevolking aanpakken. Ook UEFA 
ziet de verkiezingen als een kans om vrouwen te laten 
deelnemen; daarvoor worden 80 vrouwen geschoold en 
wordt ook lobby gevoerd. 

Het actieplan van de Congolese overheid voor 
implementatie van VNresolutie 1325 is door gebrek aan 
middelen en coördinatie grotendeels een plan gebleven. 
Partners ijveren daarom met extra kracht voor invoering 
en naleving van Resolutie 1325. Het Centre d’Étude sur la 
Justice et la Resolution 1325 werkt nauw samen met het 
ministerie voor Vrouwenzaken, de politie en het leger. 
Doel van haar driejarig plan is het vergroten van de 
deelname van vrouwen in de veiligheidssector en de 
gewapende macht. Zij doet aanbevelingen voor meer 
gender in de opleidingen van leger/politie en binnen 
verschillende ministeries, en monitort de voortgang  
door middel van jaarlijkse studies en een database  
met o.a. het percentage vrouwen binnen de genoemde 
sectoren/diensten. 

De Congolese grondwet erkent de gelijkwaardigheid  
van mannen en vrouwen, maar heeft geen plannen of 
richtlijnen om de overheid en haar diensten meer 
gendersensitief te maken. Het Observatoire de la Parité, 
opgericht in 2008, wil materiaal aandragen om de  
lobby voor gelijkwaardigheid met feiten te staven.  
Het nieuwe project van het Observatoire betreft een  
Indice the la Parité met data over 2013, waarvan de 
uitkomsten worden verspreid via radio/tv. De index  
omvat sectoren als justitie, bestuur, onderwijs, media, 
politieke partijen en de private sector. Workshops en 
lobbyacties worden gehouden voor de benoeming van 
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Ondernemen
In het verslagjaar waren zes bijdragen bestemd voor kleine 
boeren in met name Noord en ZuidKivu.
Met partner VECO worden 7.500 boeren geholpen met de 
rehabilitatie van hun vanwege de oorlog verwaarloosde 
koffieaanplant. Productieverbetering, verwerkingsunits, 
verwerving van het fairtradekeurmerk, en collectieve 
vermarkting moeten leiden tot een hoger inkomen: van 
gemiddeld USD 500 in 2012 naar USD 800 in 2015. 
Gezien het succes van de aardappelteelt in NoordKivu, 
Rwanda en Oeganda, neemt APDIK (Association pour le 
développement integré paysanne au Sud-Kivu) het initiatief om 
dit product ook in de hooglanden van ZuidKivu ingang te 
doen vinden.Er wordt begonnen met 360 kleine boeren,  
die kwaliteitsplantgoed ontvangen, toegang krijgen tot 
krediet en nieuwe markten, en getraind worden in 
moderne teeltechnieken en opslagmethoden.
Vorig jaar bracht een delegatie van het vrouwennetwerk 
Lofepaco (20.000 leden) met steun van Cordaid een bezoek 
aan een instituut voor rijstonderzoek; het voerde tot  
een project voor verbetering van de rijstteelt van 900 
boerinnen; krediet is ook hier weer opgenomen in het 
project. 
De Féderation des Organizations de Producteurs Agricoles de Nord 
Kivu gaat een marktinformatiesysteem opzetten voor 
44.400 aangesloten boeren; via contactpersonen wordt 
prijsinformatie verzameld, die door lokale radiostations 
verder wordt verspreid. Op de korte termijn wordt de 
onderhandelingspositie van kleine boeren versterkt, op de 
langere termijn biedt de marktinformatie materiaal voor 
de kleine boer om weloverwogen investeringsbeslissingen 
te nemen. 

Capaciteitsversterking
De capaciteitsversterking loopt gelijk op met de 
ontwikkeling van het programma en is dan ook even 
breed. Bijzonder voor DR Congo is de eerdervermelde inzet 
voor capaciteitsversterking van de overheid, en daarnaast 

Resultaatgericht financieren in een notendop

1. Wat houdt deze financieringswijze in?

(Gezondheids)organisaties krijgen niet langer betaald 
voor hun plannen, maar voor concrete resultaten, zoals 
het aantal vaccinaties of bevallingen. De betaling vindt 
plaats na controle (ook op kwaliteit!), en gaat rechtstreeks 
naar de gezondheidsinstelling, die de middelen naar 
eigen inzicht kan besteden aan bijv. apparatuur en 
medicijnen.
2. Waarom is deze manier van financieren nodig?  

De traditionele financiering (op basis van het aantal 
bedden of het verzorgingsgebied) leidt niet automatisch  
tot meer en betere behandelingen. Met resultaatgericht 
financieren krijgen zorginstellingen meer 
verantwoorde lijkheden, wat motiveert om oplossingen 
te bedenken voor de gezondheidsproblemen – en 
daarvoor ook (extra) betaald te krijgen.
3. Wat is de rol van de bevolking/patiënten?

De bevolking krijgt meer zeggenschap. Lokale comités 
worden getraind, zodat zij gesprekspartner kunnen zijn 
van gezondheidsinstellingen. Patiënten wordt gevraagd 
naar hun ervaringen met de medische zorg (klant
vriende lijkheid, kwaliteit, wachttijd e.d.) en hebben  
zo invloed op de beoordeling en dus betaling van de 
instelling. 
4. In welke landen werkt Cordaid momenteel aan 

resultaatgericht financieren?

In 2003 introduceerde Cordaid RBF in Rwanda, waar de 
kosten voor gezondheidszorg intussen flink zijn gedaald 
bij een betere kwaliteit. Daarna volgden Burundi, DR 
Congo, Kameroen, Zimbabwe, Centraal Afrikaanse 
Republiek, CongoBrazaville, Zambia en Afghanistan. 
Sinds kort wordt de methode ook toegepast binnen het 
onderwijs en het openbaar bestuur.

worden afgesloten met 45 gezondheidscentra, drie 
ziekenhuizen, vier gezondheidsinspectiediensten en  
het provinciale ministerie van Gezondheid. 
Dekkingsgraden van 85% voor vaccinaties, 90% voor 
begeleide bevallingen, 95% voor zwangerschapscontroles 
en 90% voor de vraag naar anticonceptie behoren tot de 
targets. 

Resultaatgericht financieren kan ook effectief zijn voor het 
onderwijs, dat in een erbarmelijke staat van verwaarlozing 
verkeert. Gebouwen zijn vervallen en leerkrachten vaak 
afwezig, de financiering door de overheid laat alles te 
wensen over en de schoolkosten zijn voor veel ouders niet 
op te brengen (waarvan vooral meisjes de dupe zijn). Een 
RBFproject moet voor 64.000 leerlingen op 146 scholen  
in ZuidKivu verbetering brengen. De scholen sluiten een 
contract om meer kinderen op school te houden en de 
kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Subsidies worden 
verstrekt per schoolgaand kind (voor meisjes ligt deze 
hoger); voor de kwaliteit van meubilair, onderwijsmateriaal, 
leerlingdossiers, wc’s e.d.; en voor voorlichting over 
seksualiteit.  

Resultaatgericht financieren vraagt ook om versterking 
van de vraagzijde in de vorm van getrainde burgercomités 
om de kwaliteit van de geleverde diensten in de gaten  
te houden, eventuele klachten te bespreken met de 
dienstverlenende instellingen, en in algemene zin 
gesprekspartner te zijn van de (gezondheids)autoriteiten 
en –instellingen. In ZuidKivu worden hiervoor  
72 gezondheidscomités (350 leden) getraind.
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zij worden ondersteund met training van stafmede
werkers, opzetten van monitoringssystemen, en het 
creëren van synergie met andere diocesane afdelingen  
en NGO’s.
Het bisdom Malakal, het grootste qua omvang en 
bevolking (3 miljoen), bestrijkt drie conflictgevoelige 
deelstaten: Unity State, Jonglei State en Upper Nile State. Als 
voormalig oorlogsgebied heeft het te kampen met een 
grotendeels vernietigde, onderbemensde structuur.  
Met behulp van een consultant wordt een assessment  
van de capaciteit uitgevoerd, waarna de uitkomsten worden 
vervat in een meerjarig strategieplan met zijn financiering.  
Samen met IKV Pax Christi droeg Cordaid bij aan een 
training voor kerkelijke leiders en vertegenwoordigers  
van maatschappelijke organisaties over het proces naar 
een nationale grondwet en hun rol daarbij.

Naast de capaciteitsopbouw vonden ook doelgroepgerichte 
interventies plaats. Het bisdom TomburaYambio, i.c. de 
J&Pcommissie, gaat met trainingen, gemeenschaps
dialogen, workshops en radiodiscussies meer begrip en 
enthousiasme creëren onder de bevolking, religieuze 
voorgangers, overheid en veiligheidsfunctionarissen  
om op vreedzame wijze om te gaan met land en grens
conflicten. 
Het bisdom Wau heeft in vijf parochies (60.000 mensen) 
overeenkomstige activiteiten in uitvoering, met daarbij 
extra aandacht voor de positie van vrouwen, mensen
rechten, en de rol van veiligheidstroepen. 

Het South Sudan Action Network on Small Arms (SSANSA),  
een netwerk van meer dan veertig maatschappeljke 
organisaties, gaat met steun van Cordaid en IKV Pax 
Christi een campagne rond lokale veiligheid en 
ontwapening uitvoeren. Ook maakte Cordaid de deelname 
mogelijk van SSANSA’s coördinator aan de door Transition 
International in Nederland gegeven cursus DDR Advanced 
Course on Reintegration. SSANSA pleit voor vrijwillige 

Zuid Soedan  
Met ruim veertig financieringen, verspreid over vier 
programma’s, werd een breed pakket aan interventies 
geboden. Conflicttransformatie en Gezondheid & welzijn 
voerden de boventoon, maar ook Risicovermindering bij 
rampen en Ondernemen waren actief.
Het Cordaidkantoor in Juba verleende daarbij goede 
diensten op het vlak van de capaciteitsopbouw van 
partners, monitoring van de projectuitvoering en de 
veiligheidssituatie, en projectfinanciering door lokaal 
aanwezige bi/multilaterale donoren. 

De inzet op conflicttransformatie verliep via de thema’s 
veiligheid aan de basis, positie van vrouwen/leiderschap 
van vrouwen en natuurlijke hulpbronnen/extractives. 

Veiligheid aan de basis
Nu de scheiding van Noord en Zuid Soedan een feit is,  
ligt voor Cordaid de focus op de nationale grondwet,  
lokale conflictbeheersing, en dialoog met de gewapende 
machten. 
Na decennia van oorlog en verwoesting moet zowat alles 
van de grond af worden opgebouwd; capaciteitsversterking 
was (en blíjft) dan ook belangrijk. Onder de partners 
nemen kerkelijke instellingen als de Bisschoppen
conferentie, bisdommen, het katholieke radio netwerk,  
en Justice & Peace(J&P)commissies een vooraanstaande 
plaats in vanwege hun bemiddelende, verzoenende rol 
tijdens de vele conflicten en het vertrouwen dat zij 
daardoor genieten van de bevolking en de overheid. 

Cordaid droeg bij aan de personele en facilitaire 
versterking van de afdeling J&P van de Bisschoppen
conferentie, die als nationale spreekbuis fungeert bij 
aangelegenheden van vrede en gerechtigheid en ook de 
diocesane J&Pcommissies begeleidt. Een ander project 
voorziet in de capaciteitsopbouw van drie diocesane 
J&Pcommissies (Wau, Malakal en TomburaYambio);  

het feit dat Cordaid’s lokale kantoren een deel van de 
capaciteitsversterking zelf uitvoeren. Bij wijze van 
illustratie:

■■ acht partners ontvangen een vijfdaagse training 
(in Bukavu), die gebaseerd is op eerder uitgevoerde 
organisatiescans;

■■ PANOS Paris traint/begeleidt twaalf mediapartners op 
het vlak van productie en management, scholing van 
journalisten, gebruik van lokale correspondenten, en 
objectieve berichtgeving;

■■ onder verantwoordelijkheid van Cordaid verzorgde de 
Katholieke Universiteit van Bukavu de 24ste RBFcursus. 
Tot dan maakten 650 personen kennis met RBF. Aan 
de nieuwe cursus nemen 30 gezondheidsexperts en 
overheidsfunctionarissen deel;

■■ de unit DioPharm van het bisdom Bukavu produceert 
medicijnen voor een groot deel van ZuidKivu. 
DioPharm krijgt technische assistentie voor een betere 
kwaliteitscontrole en voor het uitstippelen van een plan 
voor financiële duurzaamheid;

■■ op verzoek van de overheid draagt Cordaid in financiële 
en technische zin bij aan de opbouw van het nationale 
programma voor zorgverzekeringen; een financiële en 
organisatorische scan, de ontwikkeling van indicatoren 
en procedures voor monitoring/evaluaties moeten het 
programma toerusten voor zijn taak. 

Kennisontwikkeling
Deze is vervlochten met zowat alle interventies. Soms 
laten zich afgebakende, algemene leertrajecten onder
scheiden. In het verslagjaar gingen studies van start  
naar de impact van RBF op human resources en naar de 
mogelijkheden/complicaties van de combinatie van RBF  
en zorgverzekeringen. Een pilot werd uitgevoerd met 
3040 kleine ondernemers in en rond Bukavu voor het 
testen van een franchisemodel voor de verkoop van 
basismedicijnen. 
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tegenstellingen. Op basis van een in 2011 uitgevoerde 
risicoanalyse (waarvan conflictgerelateerde aspecten  
deel uitmaakten) en partnermapping werden partners 
geselecteerd voor deelname aan trainingen en pilots. 
Partner IIRR (International Institute of Rural Reconstruction) 
vervult hierbij een sleutelrol; in mei startte zij met een 
DRRtraining, waaraan naast partners ook overheids
functionarissen en andere NGO’s deelnamen. Ook werd  
in 2012 begonnen met pilots in vijf gemeen schappen  
(met 70.000 inwoners). 
Parallel hieraan werden deels dezelfde en deels nieuwe 
partners geïdentificeerd voor emergency preparedness;  
zij worden getraind om snel en adequaat en volgens 
internationaal geldende standaarden te reageren op 
rampen. 

Gezondheid & welzijn
Er wachten in Zuid Soedan vele uitdagingen: herstel van 
gezondheidsfaciliteiten, capaciteitsopbouw, verbetering 
van de zorgverlening, financiering en duurzaamheid.  
Ook moet al gedacht worden aan afstemming van de 
gouvernementele en particuliere/kerkelijke gezond
heidszorg. 

De sector wordt voor Cordaid voor een belangrijk deel 
vertegenwoordigd door kerkelijke/diocesane partners,  
die tijdens de oorlog op hun post bleven en naar vermogen 
de bevolking bijstonden met basisgezondheidszorg. 
Daarnaast is Cordaid binnen het kader van een IMA 
Worldhealthfinanciering (met fondsen van de Wereldbank) 
aangesteld als lead agent in twee districten in Upper Nile 
State voor verbetering van de basisgezondheidszorg; er 
wordt daarbij nauw samengewerkt met het deelstatelijke 
ministerie van Gezondheidszorg en de twee County Health 
Departments. 

In mei 2011 werd de stad Abyei door noordelijke troepen 
voor een groot deel verwoest; ook de  gezondheids

Doel van de conferentie was o.m. kennisuitwisseling en 
lancering van het initiatief Fair and Responsible Extractives  
for South Sudan voor informatievoorziening, capaciteits
versterking, samenwerking van lokale gemeenschappen 
en maatschappelijke organisaties, en het stimuleren van 
de dialoog  met de (lokale) overheid en oliebedrijven.  
De conferentie had ook tot doel om de mogelijkheden van 
multistakeholdercoalities (in het kader van EITI en PWYP) 
te identificeren. Als vervolg nodigde Cordaid de Afrika
coördinator van het internationale secretariaat van  
PWYP uit voor een training om het proces naar een 
ZuidSoedanese PWYPcoalitie te begeleiden. 

De nog jonge organisatie GADET - Pentagon heeft zich ten 
doel gesteld om overheidsfunctionarissen en gemeen
schaps leiders in de deelstaten Upper Nile en Unity te 
informeren over de inhoud en (mogelijke) gevolgen van  
de door de overheid ingevoerde Petroleum Act. 
Unity Community Organization and Enlightenment Trust gaat  
in Unity State de bevolking organiseren in netwerken en 
trainen om weerbaar te zijn ten aanzien van de olie
winning. Workshops, nieuwsbrieven, radioprogramma’s 
en lobbycampagnes worden ingezet. 
De J&Pcommissie van het bisdom Malakal nam eind 2012 
een tweejarig project in uitvoering voor het beheersen van 
conflicten in de oliewingebieden van Upper Nile State door 
middel van training van gemeenschapsleiders en lokale 
overheidsfunctionarissen in o.m. Free, Prior and Informed 
Consent en compensatieregelingen; monitoring van 
mensenrechtenschendingen in relatie tot de oliewinning, 
en bijeenkomsten met de overheid, parlementariërs en 
oliebedrijven.

Risicovermindering bij rampen / Disaster Risk Reduction
Vergeleken met andere landen waar Disaster Risk Reduction 
(DRR) betrekking had op natuurrampen, biedt Zuid Soedan 
een andere context vanwege de vervlechting met 
conflicten over land, grenzen, vee, oliewinning en etnische 

ontwapening en gebruikt daarvoor voorlichting en 
consultaties met overheids en veiligheidsactoren  
(incl. leger en politie). De campagne dient een doelgroep 
van rond de 100.000 mensen

Positie van vrouwen / Leiderschap van vrouwen
Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 
vredesonderhandelingen tussen Noord en Zuid Soedan; 
op deelstaat en nationaal niveau zijn veel vrouwen actief 
binnen de overheid. Tegelijk kent het land discriminatie 
en geweld tegen vrouwen, is hun recht op eigendom 
beperkt en hebben vrouwen onvoldoende toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs. 
In 2012 heeft Cordaid zich gericht op versterking van  
lokale vrouwenorganisaties en training van vrouwen en 
ook mannen in gemeenschapsopbouw en leiderschap.  
Zo werden vijftien vrouwelijke parlementsleden in Upper 
Nile State geschoold met betrekking tot hun rol als volks
vertegen woordiger, en verzorgde Women Empowerment for 
Reconciliation and Development in dezelfde staat trainingen 
voor vrouwen en mannen in vredesopbouw en conflict
oplossing. Op nationaal niveau werd aandacht gegeven 
aan de positie van vrouwen in beleid en wet geving;  
in dit kader is o.m. een workshop georganiseerd voor het 
formuleren van aanbevelingen over de integratie van 
gender in de New Deal (zie ook 2.4).

Natuurlijke hulpbronnen / Extractives
Met een viertal bijdragen aan evenveel partners steunde 
Cordaid het streven naar een transparante, eerlijke en 
duurzame grondstofwinning (vooral olie, maar in de 
toekomst ook goud, uranium en diamanten). 
Nadat eerst met steun van Cordaid en Justice Africa  
(een Engelse NGO met wie Cordaid sinds enkele jaren 
samenwerkt) een informele werkgroep voor transparantie 
& accountability gestalte had gekregen, vond in september 
een meer formele start plaats met een conferentie van 
maatschappelijke organisaties, Cordaid en Justice Africa. 
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Finance South Sudan (FSS) is de meest vooraanstaande MFI. 
Midden 2012 beschikte zij over zeven bijkantoren, 5.000 
cliënten (waarvan 40% vrouw) en een uitstaande 
leningsportefeuille van € 1,5 mln. Cordaid werkt sinds 
2006 met FSS samen. Het nieuwe project heeft als 
doelstellingen: 

■■ groei van het aantal vrouwelijke cliënten met 
2.000 door ontwikkeling van een op hen afgestemd 
leenproduct en trainingen in business skills; 

■■ ontwikkeling van specifieke producten voor boeren;
■■ versterking van het management van de bijkantoren en 

verbetering van het managementinformatiesysteem. 

Rural Finance Initiative (RUFI) is een van de beste jonge MFI’s. 
Het heeft drie bijkantoren en een klantenkring van 1.200; 
aan leningen staat € 300.000 uit. Cordaid’s samenwerking 
met RUFI dateert van eind 2010. Cordaid financiert de 
verdere capaciteitsopbouw door voor één jaar de kosten te 
dekken van een technisch adviseur. 

Afghanistan
Cordaid, sinds 1997 in Afghanistan aanwezig, heeft een 
eigen kantoor in Kabul en werkt in zes provincies aan 
gezondheidszorg, rurale ontwikkeling, en de positie  
van vrouwen. Gezien de huidige veiligheidssituatie  
en de dreiging van geweld na terugtrekking van de 
internationale troepenmacht, verwacht Cordaid op 
termijn ook noodhulpacties te moeten ontplooien. 
Tot nu toe heeft Afghanistan de aandacht van de 
internationale gemeenschap; gevreesd moet echter 
worden dat deze ná 2014, als de NAVO is vertrokken,  
sterk zal verminderen. Hoewel de donorconferentie  
van juli 2012 in Tokio USD 16 miljard heeft toegezegd  
voor 20122016, is nog maar de vraag hoeveel hiervan 
daadwerkelijk beschikbaar komt en hoe de internationale 
hulp er ná 2016 komt uit te zien. 

burgeroorlogen en miljoenen doden, ontheemden en 
vluchtelingen? Toch heeft Cordaid zich gemeld; als één  
van de weinige internationale organisaties stimuleert  
zij via microfinancieringsinstellingen (MFI’s) de land
bouwproductie en handel. 

Risico’s en kansen
Conflicten laaien op als mensen geen toekomst
perspectieven meer hebben. Met microkrediet kunnen 
mensen aan de slag, voedsel produceren, geld verdienen, 
hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school 
sturen. Microkrediet helpt conflicten tegen te gaan, 
zeker op het platteland.
Er wordt nog amper geproduceerd in Zuid Soedan; bijna 
alles wordt geïmporteerd. Na dertig jaar oorlog hebben 
mensen hun zin voor ondernemen verloren. Tegen de 
tijd dat boeren konden oogsten werden de velden weer 
gepunderd of afgebrand; dan leer je het wel af om te 
investeren in de toekomst. 
Maar nu zijn er volop kansen. Zuid Soedan heeft olie,  
is vruchtbaar, heeft twee regenperiodes per jaar, kent 
geen extreme droogte of overstromingen en beschikt 
dus over veel agrarisch potentieel. Door mannen én 
vrouwen toegang te geven tot microfinanciering 
worden cohesie en stabiliteit bevorderd. Bij 
groepsleningen staan mensen garant voor elkaar; zij 
gaan elkaar ook steunen bij ziekte, overlijden of andere 
tegenslagen. Leningen aan boerengroepen zorgen  
voor kennisuitwisseling, betere producten, lagere 
kosten en goede prijsafspraken – en leiden indirect  
tot solidariteit en gemeenschapszin, en tot de trans
formatie van conflictrelaties in samenwerkings relaties. 
Zo ver is het nog lang niet, maar het is wel de toekomst 
waaraan Cordaid bijdraagt door jonge MFI’s te steunen 
met leningen en capaciteitsversterking. 

instellingen ontkwamen niet aan de vernielzucht, van de 
acht klinieken bleef er maar één gespaard. Met Cordaid’s 
bijdrage gaat Caritas South Sudan samen met het bisdom 
Wau beginnen aan herstel van de gezondheidszorg voor 
50.000 mensen. Twee posten worden hersteld, een nieuw 
gezondheidscentrum gebouwd. Het project voorziet in de 
capaciteitsopbouw van de verantwoordelijke diocesane 
afdeling, de recrutering van 24 medewerkers, medicijnen, 
staftraining en equipment. Gezien de status van Abyei als 
‘betwist grensgebied’ is ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
tijdelijke (lemen) constructies te maken. 

Het bisdom TomburaYambio in Western Equatoria ontving 
van Cordaid de middelen om de basisgezondheidszorg in 
vier districten te continueren. Met twaalf instellingen, 
waaronder een ziekenhuis en twee mobiele klinieken, 
wordt een verzorgingsgebied bestreken van 104.000 
mensen; ook staat de capaciteitsopbouw gepland van het 
diocesane gezondheidsbureau, de betrokken County Health 
Departments en 36 dorpscomités. De kosten worden mede 
gedekt door het Basic Services Fund (een donorfonds, waaraan 
o.m. DFID bijdraagt). 

De South Sudan Mobile Phone Survey werd in 2011 door Cordaid 
overgenomen van de Wereldbank. Mobiele telefoons 
werden beschikbaar gesteld aan ca. 1.000 huishoudens in 
de tien belangrijkste steden. Met surveys (vijf tot nu toe) 
wordt de stand van zaken rond veiligheid, gezondheids
zorg en economie vanuit de perceptie van gewone burgers 
gevolgd. Met een nieuwe bijdrage wil Cordaid dit 
instrument verder ontwikkelen, andere organisaties erbij 
betrekken en voorts de monitoringsresultaten vermarkten 
om zo de duurzaamheid van dit initiatief te vergroten.

Ondernemen
Microkrediet in Zuid Soedan, het lijkt onmogelijk. Er is 
geen stabiliteit, geen veiligheid, geen infrastructuur, en 
amper productie. Hoe kan het ook anders, na twee 
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Cordaid droeg bij aan twee projecten van AWN. 
Het is belangrijk dat vrouwen meer zichtbaar worden in de 
Afghaanse media; nog te vaak worden zij doodgezwegen. 
Een project voor AWN en twintig lidorganisaties moet hun 
toegang tot de media vergroten, zodat de rechten van 
vrouwen, de aantasting daarvan, en de behaalde resultaten 
kunnen worden gepresenteerd aan een groot publiek. 
Cordaid werkt samen met AWN en het kennis instituut 
Afghanistan Public Policy Research Organization om de transitie
fase (de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid naar het Afghaanse leger en de politie) te 
monitoren: wat betekent deze transitie voor de veiligheid 
en rechten van vrouwen? Vijf monitoringsverslagen worden 
uitgebracht, die weer als munitie dienen voor lobbyacties 
en aanbevelingen richting de nationale Transition 
Commission, overheidsdiensten en (inter)nationale partijen. 

Gezondheidszorg & welzijn
Cordaid’s programma voor gezondheidszorg heeft twee 
pijlers: versterking en verduurzaming van gezondheids
systemen, en gezondheidszorg voor vrouwen (met o.m. 
bestrijding van de hoge moedersterfte).

De vooraanstaande partner AHDS (Afghan Health Develop-
ment Services) verzorgt in Uruzgan met inhoudelijke en 
financiële steun van Cordaid en de EU de gezondheids zorg. 
De circa 430.000 inwoners van Uruzgan ontvangen 
basisgezondheidszorg dankzij 21 klinieken. Indien nodig, 
worden patiënten doorverwezen naar het provinciale 
ziekenhuis in de hoofdstad Tirin Kowt. Daarnaast leiden 
Cordaid en AHDS meisjes uit Uruzgan en Kandahar op tot 
verloskundige om de hoge moedersterfte te bestrijden. 
Beide provincies kennen een complexe veiligheidssituatie 
en vergen dan ook het uiterste van AHDS. Een assessment 
van de organisatie door het Nederlandse MDF (Management 
Development Foundation) toonde de noodzaak van externe 
begeleiding bij de verdere capaciteitsopbouw. Cordaid dekt 
de kosten van het traject. 

Cordaid aanwezig bij slotdebat  
missie Uruzgan  
De Tweede Kamer debatteerde op 9 februari voor het 
laatst over de Nederlandse missie in Uruzgan. Defensie
woordvoerders bespraken de eindevaluatie met de 
direct betrokken bewindslieden. Samen met Instituut 
Clingendael bracht Cordaid eind 2011 een rapport uit 
over deze missie1, met als belangrijkste bevindingen:

■■ de koppeling van ontwikkelingsfondsen aan de 
aanwezigheid van militairen kan ertoe leiden dat 
de resultaten van de 3Daanpak teniet worden 
gedaan. Ontwikkelingsprocessen duren namelijk 
veel langer dan de politieke bereidheid om 
militairen uit te zenden. Het verdient om die reden 
aanbeveling om nog enkele jaren na het vertrek van 
militairen door te gaan met het financieren van 
ontwikkelingsprojecten.

■■ (politiek) Nederland heeft ‘door een rietje’ naar 
de complexe werkelijkheid van Afghanistan 
gekeken. In het eigen 3Dbeleid ging de aandacht 
vrijwel uitsluitend naar Uruzgan. Belangrijke 
ontwikkelingen elders in Afghanistan kwamen 
in het Nederlandse politieke debat nauwelijks 
aan de orde. Het gevolg is geweest dat er vooral is 
gemanaged op microschaal. In het geval van Kunduz 
is de politiek in dezelfde valkuil gestapt.

1

Positie van vrouwen / Leiderschap van vrouwen
De politieke dialoog tussen de Afghaanse overheid en  
de Taliban kan leiden tot beëindiging van de gevechten, 
maar kan ook de toch al zwakke positie van vrouwen 
bedreigen. Het Afghan Women’s Network (AWN), met 84 
organisaties en rond de 5.000 individuele leden het grootste 
vrouwen netwerk in het land, stelt zich weerbaar op. 

1 ‘3d the next generation. Lessons Learned from uruzgan for Future operations’ 

Lobby & advocacy
In 2012 vervulde Cordaid het voorzitterschap van het 
European Network of NGO’s in Afghanistan (ENNA). Het netwerk 
heeft zowel in Brussel als in Afghanistan bijeenkomsten 
en gesprekken georganiseerd om Europese beleidsmakers/
politici en de NAVO te informeren en te belobbyen. Het 
ging om o.m. de accountability van het Afghaanse leger en 
politie, inclusieve economische ontwikkeling, en VN
resolutie 1325 in de context van Afghanistan. 
Cordaid was actief in het maatschappelijke en politieke 
debat over Afghanistan met interviews op radio en tv, 
gesprekken met ministers en parlementariërs en 
toespraken op conferenties. Cordaid bereidt een 
lobbytraject voor dat de aandacht voor de militaire 
exitstrategie wil vervangen door een entrystrategie voor 
de Afghaanse overheid en haar burgers. Een reality check in 
Uruzgan en Balkh, die aanbevelingen moet opleveren voor 
een door Afghaanse burgers gedragen alternatief van 
ontwikkeling en veiligheid, is hiervan onderdeel. 

In Afghanistan werkt Cordaid in zes provincies aan het verbeteren van 
gezondheidszorg, rurale ontwikkeling, en de positie van vrouwen.
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Op verzoek van de Provincial Public Health Directors van de 
provincies Balkh en Nangarhar financierde Cordaid voor 
elke provincie de opleiding van 24 extra verloskundigen. 
De studenten komen vooral uit afgelegen dorpjes, waar de 
moedersterfte extreem hoog is. Na afronding van hun 
opleiding keren ze terug naar hun dorp. Omdat een 
zorgvuldige selectie van de meisjes cruciaal is voor hun 
uiteindelijke terugkeer, doet de gemeenschap actief mee 
in de selectie. 

Opleiding tot verloskundige  
wint prijs in Uruzgan  
Tijdens het bezoek van Cordaid in juli ontving partner 
AHDS een prijs voor haar Community Midwifery Education 
(CME) in de provincie Uruzgan. Cordaid financiert het 
project sinds twee jaar. In het ziekenhuis van Tirin Kowt 
volgen de meisjes gedurende twee jaar theorie lessen en 
doen ze praktijkervaring op om na het examen in hun 
afgelegen dorpen aan de slag te gaan. 
De Afghan Midwifery and Nursery Council (AMNC) is verant
woordelijk voor de accreditatie van de opleidingen voor 
verloskundigen. Recentelijk kreeg CME in Uruzgan 
tijdens een kwaliteitscontrole een erg hoog cijfer van 
AMNC – 91 van de 100 punten werden behaald. Vanwege 
deze hoge score ontving AHDS een speciale trofee. 
Tijdens de uitreiking waren er speeches van de nationale 
en lokale overheid, parlementariërs, lokale leiders, AHDS, 
Cordaid en de vrouwelijke coördinator van de cursus.

Het regionale ziekenhuis in Kandahar kan de vraag naar 
moeder en kindzorg niet meer aan. De Provincial Public 
Health Director verzocht AHDS en Cordaid om te voorzien in 
extra capaciteit. Deze krijgt vorm in het door AHDS 
beheerde Birth Center. Het ziekenhuis verwijst zwangere 
vrouwen met een laag risicoprofiel naar dit centrum, dat 
een capaciteit krijgt voor 20 begeleide bevallingen per dag.

De afgelopen jaren heeft Cordaid met AHDS veel geïnves teerd 
in de publieke gezondheidszorg in Uruzgan. Nu is de tijd 
gekomen om het systeem toekomstbestendig te maken. 
Hiervoor vormt resultaatgericht financieren (betaling naar 
geleverde diensten) een bruikbaar concept. Begin april 
organiseerde het Afghaanse ministerie van Gezondheids
zorg samen met Cordaid en AHDS in Kabul een workshop 
over een RBFpilot in Uruzgan; ook donoren en gezond
heids werkers namen deel. Op 21 juli sloten Cordaid en AHDS 
met twee ziekenhuizen en veertien klinieken een RBF
contract. Daar gingen soms verhitte onderhandelingen aan 
vooraf over de overhead, prestatiebonus en de patiënten
bijdrage. De pilot wordt gefinancierd door de EU en Cordaid. 
Hoewel de Afghaanse overheid het principe van de pilot van 
harte steunt, ligt ze vaak dwars als het om de uitvoering 
gaat, omdat die afwijkt van de bestaande praktijk en regels.   

De eigen bijdrage in de Afghaanse 
gezondheidszorg
Volgens de Afghaanse grondwet is basisgezondheids
zorg gratis. Het leidt echter tot een slechtere zorg
verlening. Door de aanleg van de asfaltweg van Chora 
naar Tirin Kowt en de verbeterde veiligheid ontvangt 
het ziekenhuis in Tirin Kowt per maand 13.000 
patiënten, drie keer zoveel als het streefcijfer. Patiënten 
gaan met kleine aandoeningen niet naar de dorps
kliniek, maar meteen naar het ziekenhuis. Dit leidt  
tot lange wachttijden, een slechtere dienstverlening,  
en hogere kosten; gekwalificeerde artsen zijn nu in 
touw om aspirines en pleisters uit te delen. 
Cordaid, AHDS en het ministerie kwamen overeen om 
bij wijze van proef voor een beperkt aantal medische 
diensten een eigen bijdrage te vragen. Helaas kwam het 
ministerie terug op deze afspraak. De eigen bijdrage 
bleek politiek dynamiet te zijn en werd geschrapt.  
Een evaluatie van de pilot is voorzien in september. 

Werken aan gezondheidszorg in Uruzgan 
Eén van Cordaid’s medewerkers vertelt over het werk  
in een verscheurd en oorlogsmoe land. 
‘Eenentwintig kliniekjes en een ziekenhuis hebben we 
in Uruzgan gebouwd en bemensd. Iedereen kan er 
aankloppen. De meeste mensen hebben nog nooit een 
dokter gezien; een vaccinatie of stethoscoop waren 
onbekend. Werken aan gezondheidszorg betekent niet 
alleen klinieken bouwen en medisch personeel 
opleiden. De kernvraag is: hoe herstel je het vertrouwen 
tussen bevolkingsgroepen die elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen? Meer nog dan de materiële schade 
en de doden, maakt het onderlinge wantrouwen 
Afghanistan kapot. 

Dus gaan we met Afghaanse artsen en ontwikkelings
werkers naar de stamoudsten; we trekken de bergen in, 
in lokale dracht en ongewapend, want met wapens win 
je geen vertrouwen. We brengen de mensen bij elkaar, 
ook leiders van rivaliserende stammen, ook dorps
oudsten uit Talibangebied. We drinken thee en 
overleggen. Mag er in district x een kliniek komen?  
Wie is de baas van het ziekenhuis in y? Mag iedereen 
door de verschillende clangebieden reizen om naar het 
ziekenhuis te gaan? Kunnen we afspreken dat er niet  
op medisch personeel wordt geschoten? 
Pas als de tegenstellingen volledig zijn uitgesproken, 
kan een volgende stap worden gezet. Goedkeuring van 
de stamoudsten betekent dat ze ons vertrouwen en ook 
elkaar. Dát is het fundament voor de bouw van een 
kliniekje of de opleiding van personeel.’
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De misdeelde landbouwsector kan pas gaan gedijen als 
daarvoor van overheidswege gunstige condities worden 
gecreëerd, dus meer aandacht en fondsen (nu slechts 4% 
van het BNP) voor het platteland, beperking van de import 
van gesubsidieerde rijst uit de VS, en zekerheid van 
grondeigendom voor kleine boeren. De lobby hiervoor 
wordt door Cordaid ondersteund. 
Via de Coordination Europa-Haiti nam Cordaid samen met  
een vijftiental andere organisaties (waaronder vijf CIDSE
leden) deel aan de lobby naar de EU om voor Haïti een 
goede plaats in te ruimen in haar strategieplan voor de 
periode 20142020.

Lobby & advocacy
Internationale organisaties domineren met eigen 
programma’s nog altijd het ontwikkelingsproces.  
Lokale organisaties worden daarbij ingeschakeld als 
onderaannemer, waardoor zij aan legitimiteit inboeten  
en de opbouw van een autochtoon maatschappelijk 
middenveld wordt gefrustreerd. Het Cadre de Liaison 
Inter-ONG’s (CLIO) werd opgericht om de kracht en invloed 
van de civil society te vergroten. CLIO heeft momenteel 
rond de 40 deelnemers, en doet aan kennisuitwisseling  
en lobby. Cordaid stelde een bijdrage beschikbaar voor 
versterking van CLIO en roept de organisatie tevens op om 
meer lokale organisaties in haar gelederen op te nemen. 

Ondernemen
Op landbouwgebied zijn projecten in uitvoering in 
meerdere provincies. 
Het door de Nederlandse overheid gefinancierde 
programma van het Dutch Consortium Uruzgan (DCU) betreft 
een geïntegreerd programma, waarvoor vijf Nederlandse 
NGO’s verantwoordelijk zijn. Cordaid concentreert zich 
binnen DCU op rurale ontwikkeling door onder andere het 
opzetten van veevoerbanken. Hierbij werkt Cordaid samen 
met de Afghaanse partner NPO/RRAA, met wie al 12 jaar 
een relatie bestaat. De veevoerbanken stellen boeren in 
staat om voer voor de winter collectief in te kopen; binnen 
vier jaar moeten de banken financieel zelfstandig zijn.  
De lokale commissies die verantwoordelijk zijn voor het 
beheer fungeren in de praktijk tevens als overlegorgaan 
tussen verschillende stamhoofden, waardoor potentiële 
conflicten tijdig kunnen worden aangepakt. Binnen het 
DCUprogramma werkt Cordaid verder aan Integrated Pest 
Management, herstel van boomgaarden, kleinveeteelt en 
zaaigoed. 
Ook met het Afghan Women Resource Center bestaat al lang 
een relatie. De ondersteunde projecten hebben als doel 
plattelandsvrouwen te helpen met het verbeteren van  
de productie, verwerking en vermarkting van 
landbouwproducten in Parwan en Nangahar province. 
Door hun economische rol krijgen vrouwen in hun 
gemeenschap meer aanzien. Ook worden hun onder
nemerstalenten gescout en worden zij begeleid bij het 
opzetten van een eigen bedrijf.

Haïti
Ondanks vele verbeteringen is de wederopbouw van  
Haïti nog lang niet voltooid. De afronding van het 
noodhulpprogramma per 1 juli betekent dan ook niet het 
einde van Cordaid’s aanwezigheid. Wel is Cordaid een 
nieuwe fase ingegaan, met meerdere werkterreinen en 
programma’s. 

Na de aardbeving in Haïti bouwde en repareerde Cordaid meer dan 6000 huizen zodat ze nu beter bestand zijn tegen rampen. 
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zover dat kan worden overgegaan tot beschermende 
maatregelen. Eén partner staat nog aan het begin van het 
traject en krijgt daarom training en technische assistentie 
van Cordaid’s kantoor in Haïti. De partners zijn zowel in de 
stad als op het platteland actief. 

Ondernemen
Kleine producenten worden via boerenorganisaties in 
staat gesteld hun voedselzekerheid en inkomen te 
verbeteren; het milieu, watermanagement, productie 

Risicovermindering bij rampen / Disaster Risk  
Reduction (DRR)
Na een risk mapping en eerste training in rampenpreventie 
in 2011, werd in het verslagjaar de stap gezet naar 
mainstreaming van DRR in ontwikkelingsprogramma’s. 
Zes organisaties ontvingen kleine bijdragen (van 
gemiddeld € 20.000) voor training van de eigen mede
werkers en leden van de gemeenschappen, de oprichting 
van lokale comités, het uitvoeren van risicoanalyses en de 
ontwikkeling van rampenplannen. Hier en daar is men al 

Veiligheid aan de basis
Dit thema kwam aan bod in de door geweld geplaagde 
gemeenschap St Martin van PortauPrince. Op slechts  
1 km2 wonen 70.000 mensen. Partner 3PSM (Partenariat  
Paix & Prosperité à St Martin) verenigt de lokale overheid 
(politie en justitie), het bedrijfsleven, basisorganisaties  
en meer informele groepen, waaronder jeugdbendes.  
Het gezamenlijke doel is veiligheid en armoede  
bestrijding. Cordaid leverde hiervoor een bijdrage. 

Een Cordaid-medewerker aan het woord 
‘De ramp is nog overal. Huizen in PortauPrince zijn 
gebrandmerkt als bewoonbaar, reparabel of ‘total loss’. 
Dwars door de wijken lopen diepe regengeulen en open 
riolen. Wegen brokkelen af. Voor buitenstaanders lijkt 
het een armoedige krottenwijk, maar vergeleken met 
een jaar terug is dit een wonder van veerkracht.  
Na de aardbeving bouwde en repareerde Cordaid meer 
dan zesduizend huizen. Mensen kregen geen huis, ze 
werkten er zelf aan mee. De nieuwe huizen zijn beter 
bestand tegen rampen, termieten, en inbraak. De 
volgende stap bestond uit het gezamenlijk werken aan 
een beschermende infrastructuur en meer veiligheid.

Veel Haïtianen zien armoede en rampspoed als iets 
onafwendbaars. Dat komt niet alleen omdat ze al 
generaties lang leven met rampen en leven in een 
extreem hulpafhankelijk land, maar ook doordat ze  
keer op keer buitenspel worden gezet door een overheid 
die geen verantwoordelijkheid neemt. Dat drijft mensen 
uit elkaar. Mensen samen laten werken aan hun eigen 
veiligheid en bestaanszekerheid is nieuw voor Haïti. 
Niet wachten en hopen op hulp van buiten, maar zelf 
doen en vooral sámen, dát is rampenpreventie.’

Cordaid Mensen in Nood, Trocaire en Caritas Jacmel delen zaaizaad uit aan boeren die getroffen zijn door orkaan Sandy. 
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duizend officieren getraind. IMPACT acht de tijd rijp voor 
een verdiepende vervolgtraining voor vijftig officieren,  
een actualisering van het gebruikte handboek, en het 
uitbrengen van een publicatie over de civielmilitaire 
relaties rond conflicttransformatie. 

Samen met het NIMD (Netherlands Institute for Multiparty 
Democracy) als leadagency voert Cordaid een programma 
uit dat de capaciteit van de nationale overheid en 
parlementen in Colombia, Guatemala en El Salvador wil 
vergroten. Binnen het brede kader van democratisering 
wordt gefocust op ecologische bedreigingen als oorzaak 
van conflictsituaties én als voorwaarde voor een humaan 

organisaties, die leidde tot de conclusie dat er sprake was 
van onderlinge spanningen en een algehele zwakke 
capaciteit. Overleg tussen alle partijen had als uitkomst 
dat versterking voor de PWYPcoalitie en de 13 lidorga
nisaties geboden was; het traject voor de inhoudelijke  
en organisatorische capaciteitsversterking is in handen 
van Action Aid. 

In Nigeria wordt gewoonlijk de strijdmacht ingezet voor 
herstel van de orde en rust. In 2004 initieerde Impact for 
Change and Development (IMPACT) een project voor de 
opname van conflictbeheersing en vredesopbouw in het 
opleidingscurriculum van officieren. Sindsdien zijn ruim 

(volume en kwaliteit), verwerking en afzet krijgen 
aandacht. Zo nam partner Comité Protos Haiti in Noordoost
Haïti een project in uitvoering dat voor een bevolking van 
12.000 mensen voorziet in erosiebestrijding via de 
aanplant van 70.000 fruitboompjes, bescherming van 
rivieroevers, installatie van biogasinstallaties (wekelijks 
worden nu ca. 35 bomen gekapt voor de productie van 
houtskool als huishoudbrandstof), en het bevorderen  
van de teelt van koffie, cacao, kleinvee en vis. 
In het bergachtige grensgebied gaat het Institute for research 
and technical support in environmental management ruim duizend 
boeren helpen met herstel van de bodemvruchtbaarheid en 
met agroforestry, i.c. de rehabilitatie van verwaarloosde 
koffieplantages. 
Met Broederlijk Delen liet Cordaid onderzoek doen naar  
de opslag van basisgranen; dit onderzoek moet de hoge 
verliezen (geschat op 30%) terugdringen en de voedsel
zekerheid vergroten. 

In 2012 ging met een bijdrage van de EU een project van 
start voor verbetering van een hoofdstedelijke sloppenwijk 
(zie onder 4.5).

Capaciteitsversterking overige landen 

Cordaid steunt PWYP Africa sinds 2009. Deze prille coalitie 
van 24 nationale PWYPcoalities heeft versterking nodig 
om haar doel van meer transparantie en accountability 
binnen de Afrikaanse grondstoffensector te bereiken.  
Met het delen van best practices, onderling leren, 
lobbystrategieën, deelname aan het Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), en de bescherming van actie
voerders worden zowel de continentale als nationale 
coalities met hun meer dan 400 leden versterkt.

In de Centraal Afrikaanse Republiek wordt al jaren 
gesproken over uraniumwinning; tot exploitatie is het 
echter nog niet gekomen. In oktober 2011 voerde Cordaid 
een assessment uit van de bij dit onderwerp betrokken 

Veiligheid aan de basis: pastoralisten
Pastoralisten in Kenia en Ethiopië leven in een vijandige 
omgeving; conflicten over land, waterbronnen en 
trek routes doen zich steeds vaker voor, waarbij zowel 
andere tribale groepen als ondernemers in de landbouw 
en het toerisme de tegenpartij zijn. De toenemende 
droogte zet het pastoralisme extra onder druk. 
Cordaid verstrekte bijdragen voor diverse projecten:

■■ De economische waarde van het pastoralisme 
in (semi)droge gebieden wordt nog onvoldoende 
onderkend door beleidsmakers; met een onderzoek in 
beide landen wil het International Institute for Environment 
and Development harde gegevens aandragen ter (verdere) 
onderbouwing van de lobby voor erkenning van het 
pastoralisme als een productief en duurzaam systeem;

■■ Steeds meer raken Keniaanse pastoralisten 
doordrongen van de noodzaak om gezamenlijk op te 
trekken in hun lobby naar de overheid, maar ook in 
de marketing van hun vee en producten als melk en 
leer; de Kenya Livestock Marketing Council heeft hiervoor 
een project in uitvoering genomen met als onderdelen 
o.m. technische assistentie aan producentengroepen 

en associaties, koppelen van producenten aan  
markten, en het opzetten van een National Livestock 
Marketing Information System;

■■ In beide landen wordt de positie van vrouwen binnen 
de patriarchale pastoralistengemeenschap versterkt. 
In Ethiopië (Afar en Boranaregio) wordt via de radio 
aan tweehonderdduizend vrouwen voorlichting 
gegeven over genderdiscriminatie (bijv. geen recht 
op grondbezit), vroege huwelijken en genitale 
verminking. De League of Pastoralist Women of Kenya 
richt zich op de deelname van vrouwen aan politieke 
structuren en processen door middel van leiderschaps 
en mediatrainingen, en burgerschapseducatie.  

■■ het International Institute of Rural Reconstruction 
(IIRR) heeft een naam op het gebied van 
praktische handboeken (zoals Building Resilient 
Communities… uit 2007). Een nieuwe publicatie geeft 
voorbeelden van rampenpreventie in droogte en 
overstromingsgevoelige gebieden en vormt zo een 
aanvulling op het trainingshandboek van 2007. 
Cordaid draagt financieel en inhoudelijk bij aan  
deze nieuwe IIRRpublicatie.



44cordaid jaarverslag 2012

4.  prograMMa’s

worden gebruikt om maatschappelijke debatten, burger
inspraak, kritische monitoring van de overheid en waar 
nodig een luid protest in de kiem te smoren. Cordaid en  
het netwerk dat zij rond dit onderwerp heeft ontwikkeld, 
hebben het FATFsecretariaat en de huidige president 
(Noorwegen) benaderd met het rapport en zijn uitgenodigd 
om advies te geven over hervorming van FATFstandaarden. 
De Nederlandse ministeries van Financiën en Buitenlandse 
Zaken zijn geïnteresseerd in de kennis en het netwerk  
van Cordaid op dit onderwerp. Voor april 2013 staat een 
consultatie gepland met FATF en andere belanghebbenden. 

De rol van archeologie in het MiddenOosten mag niet 
worden onderschat. Emek Shaveh, een vereniging van 
archeologen, strijdt tegen het Israëlische gebruik om op 
basis van archeologische vondsten rechten op de grond  
te claimen, waarbij de multiculturele historie doorgaans 
geweld wordt aangedaan. Emek Shaveh verricht onder
zoek, brengt rapporten uit, treedt op als archeologisch 
deskundige in rechtszaken, en lobbyt  voor het gebruik  
van de archeologie als instrument voor vredesopbouw. 

Samen met Medicus Mundi Internationalis en het KIT 
organiseerde Cordaid een conferentie over Health in conflict 
states (oktober, Amsterdam). De tachtig aanwezigen bogen 
zich over de vraag in hoeverre gezondheidszorg kan 
bijdragen aan conflicttransformatie in fragiele contexten. 
Cordaid stelde bij monde van haar directeur dat gezond
heidszorg niet alleen gezien moet worden als een vorm 
van dienstverlening, maar ook als een instrument om 
sociale veranderingen te bewerkstelligen; een goede 
gezondheidszorg kan tegenstellingen overbruggen en 
conflicten mitigeren. De elf gepresenteerde casestudies 
wijzen in deze richting, maar roepen ook vragen op, o.a. 
over de (on)verenigbaarheid van neutraliteit, do-no-harm en 
gemeenschapsgerichte benaderingen. De slotconclusie 
luidde dat er indicaties zijn dat health system strengthening 
bijdraagt aan conflicttransformatie, maar dat harde 

witwaspraktijken en de financiering van terrorisme door 
maatschappelijke organisaties aan banden te leggen, 
blijken FATFregels ook te leiden tot inperking van de 
rechten en vrijheden van het maatschappelijke 
middenveld. Zoals hulpverleners die in OostAfrika 
waterputten aanleggen, waarvan mogelijk ook 
opstandelingen gebruik maken. Lidstaten beroepen zich 
op FATF om financiële steun aan dit soort activiteiten te 
bevriezen of vergunningen in te trekken. Landen die zich 
FATF-compliant tonen, krijgen het keurmerk van een ‘veilig 
investeringsklimaat’. 
Het rapport stelt vast dat zonder hervorming van het 
internationale contraterrorismebeleid en van organisaties 
als FATF, veiligheidswetgeving als voorwendsel kan 

bestaan. Het moet leiden tot meer en betere plannen  
voor risicovermindering en conflictbeheersing, die in 
democratische multistakeholderprocessen (met de 
georganiseerde bevolking) tot stand zijn gekomen. 

Kennisontwikkeling overige landen 

Cordaid doet al jarenlang onderzoek naar het 
internationale veiligheidsbeleid en de gevolgen daarvan 
voor maatschappelijke organisaties. Hierover werden al 
meerdere publicaties uitgebracht. Een nieuw, in opdracht 
van Cordaid door het Transnational institute en Statewatch 
uitgevoerde onderzoek (Counter-terrorism, Policy Laundering and 
the Financial Action Task Force ), had de regelgeving van de 
Financial Action Task Force (FATF) tot object. Bedoeld om 

Natuurlijke hulpbronnen / Extractives
Op dit thema was Cordaid actief in DR Congo, Zuid 
Soedan, Nigeria (Nigerdelta), Centraal Afrikaanse 
Republiek, NoordoostIndia, Guatemala en Colombia. De 
internationale component kreeg gestalte in het Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) en het wereldwijde 
netwerk Publish What You Pay (PWYP). 

■■ Eind april was Cordaid met haar Nigeriaanse 
partners bij de Wereldbank om van gedachten 
te wisselen over (in)transparante overheden. De 
Wereldbank wil dat overheden meer verantwoording 
afleggen aan de bevolking; daarvoor is o.m. druk 
nodig vanuit het maatschappelijk middenveld. Om 
dat wereldwijd te bevorderen heeft de Wereldbank 
haar Global Partnership for Enhanced Social Accountability in 
het leven geroepen. Cordaid’s presentatie maakte deel 
uit van een reeks consultaties van maatschappelijke 
organisaties door de Wereldbank. Sindsdien hebben 
leden van de National Coalition on Gas Flaring and Oil 
Spills in the Niger Delta hun weg gevonden naar de 
Wereldbank. 

■■ In september organiseerden de PWYPcoalitie 
en Cordaid een congres in Amsterdam met 250 
deelnemers uit 62 landen. Op de conferentie, die 
het tienjarig bestaan van de coalitie markeerde, is 
het strategiedocument ‘Vision 20/20’ gepresenteerd. 
De conferentie gaf een impuls aan de formatie 
en professionalisering van PWYPcoalities in 
verschillende landen.

■■ Midden 2011 liet Cordaid een mapping uitvoeren van 
de mijnbouw in Colombia; deze vormde de start van het 
programma Extractives, dat in 2012 werd uitgebouwd met 
o.m. een rondetafelconferentie met partners en andere 
stakeholders, opbouw van een databank, (verdere) 
kennisontwikkeling naar de effecten van een economie 
die op grondstofwinning is gebaseerd, versterking van 
de analyse en onderhandelingscapaciteit van dertig 
(vrouwen)organisaties in mijnbouwgebieden, en steun 
aan een initiatief om de omleiding van een rivier 
vanwege de uitbreiding van de kolenwinning in het 
departement Guajira ter discussie te stellen. 
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of Armed Conflict) de conferentie Addressing Violent Extremism: 
Creating Spaces for Civil Society Engagement. Het was de eerste 
keer dat er een maatschappelijk side event plaatsvond 
tijdens een VNveiligheidstop. De bijeenkomst luidde 
tevens het begin in van het Civil Society Network for Human 

bewijzen nog ontbreken. De conferentie vormde de eerste 
stap naar meer kennisopbouw; via vervolgbijeenkomsten 
wordt dienaangaande de vinger aan de pols gehouden.

In 2012 is gestart met de ontwikkeling van de Women’s 
Local Barometer of Peace and Security, een meet instru
ment voor lokale vrede en veiligheid. Begin november vond 
een expert meeting plaats, die de aanzet gaf voor de eerste 
pilots. De barometer gaat informatie verzamelen over de 
dagelijkse ervaringen van vrouwen in een conflictsituatie; 
gegevens worden door de vrouwen zelf aangeleverd.  
De barometer fungeert als baseline en referentie voor 
beleidsvorming en monitoring van de ondernomen acties. 
Met dit instrument verwerven vrouwen een positie als 
stakeholder in aangelegenheden van vrede en veiligheid. 

Vanaf 2007 heeft het programma Ondernemen in het 
fragiele Sierra Leone gewerkt aan voedselzekerheid, 
agrarische ontwikkeling, microfinanciering en 
capaciteits versterking. Nu Cordaid heeft besloten om met 
het ondernemenprogramma meer in fragiele landen en 
conflictgebieden te gaan werken, kan veel worden geleerd 
van de ervaringen in Sierra Leone. Samen met zeven 
partners worden de strategieën, resultaten en lessen van 
de voorbije vier jaar gedocumenteerd. Tegelijk worden 
human interest stories verzameld over o.m. de herintegratie 
van exrebellen, de deelname van vrouwen en jongeren aan 
de landbouw, en de grondthematiek. De verhalen worden 
gebundeld en verspreid, ook en vooral in Sierra Leone.  

Lobby

Eind juni werd in New York de UN Global Counterterrorism 
Strategy onder de loep genomen. De VN zoekt de laatste 
jaren naar alternatieven voor de harde militaire aanpak 
om terrorisme tegen te gaan, en vindt dat daarbij een 
belangrijke rol is weggelegd voor maatschappelijke 
organisaties. Tijdens deze VNveiligheidstop organiseerde 
Cordaid samen met GPPAC (Global Partnership for the Prevention 

Kritische organisaties onder vuur  
in Israël en Burundi 
United Civilians For Peace, waarvan Cordaid lid is, riep bij 
gelegenheid van het bezoek van de Israëlische premier 
Netanyahu in januari, de Nederlandse regering op om  
haar zorgen uit te spreken over de stappen die Israël  
heeft genomen om Israëlische mensenrechten en 
vredesorganisaties in diskrediet te brengen. Kritische 
mensenrechtenorganisaties krijgen het in Israël  
steeds moeilijker. terwijl een krachtig en effectief 
maatschappelijk middenveld, dat schendingen van  
de mensenrechten en het internationaal recht 
documenteert, één van de belangrijkste bronnen van 
hoop voor vrede is in de regio.

De Burundese journalist Serge Nbizi werkt bij Radio 
Publique Africaine, één van de weinige onafhankelijke 
radiozenders in Burundi die met steun van Cordaid 
programma’s blijft maken. Hij betaalde net als zijn 
collega Kiramvu een zware prijs om te doen wat hij als 
onafhankelijke journalist nou eenmaal moét doen: 
mensen informeren. ‘We zijn gearresteerd omdat de 
overheid vindt dat we lastpakken zijn, of erger nog, de 
staatsveiligheid in gevaar brengen. Het was een hel.  
In een gevangenis voor 800 mensen zaten er 3800, als 
dieren in kooien gepropt. 44 dagen zat ik vast zonder 
ook maar te horen waarvan ik werd beschuldigd.  
Toen ik vrijkwam, wilde ik maar één ding: met alle 
middelen, maar zonder geweld de persvrijheid 
verdedigen.’

Security. Dit netwerk, opgericht door Cordaid en GPPAC, 
bestaat uit meer dan 40 maatschappelijke organisaties/
netwerken en draagt bij aan een kritische reflectie op de 
UN Global Counterterrorism Strategy en aan het ontwerpen van 
projecten die gewelddadig extremisme moeten tegengaan.  

Maatschappelijke betrokkenheid 

Het programma Conflicttransformatie is niet gekoppeld 
aan een van Cordaid’s merken en ontbeert daarmee een 
achterban van particuliere donateurs. Niettemin is er 
sprake van maatschappelijk engagement, dat vooral 
belichaamd wordt door particuliere initiatieven van 
allerlei snit. 

In de wijk Khaja Bughra in Kabul, Afghanistan is schoon 
drinkwater schaars. Het is de taak van de kinderen om 
kilometers te lopen om water te halen. Er bestaan geen 
overheidsplannen voor een drinkwatervoorziening voor 
dit gebied. Daarom zet de Stichting Farda (in 2008 
opgericht door een Afghaanse vluchteling) zich in voor 
realisatie van een waterproject voor ruim 1.100 mensen. 
Farda werkt in Afghanistan samen met de organisatie 
Mawlana, dat € 500 bijdraagt. Farda heeft € 19.000 
verzameld en Cordaid vult de opbrengst aan met eenzelfde 
som. Op verzoek van Farda gaat Cordaid’s kantoor in Kabul 
een rol spelen bij de monitoring van dit project. 

Stichting Winka in Den Bosch is opgericht door Burundese 
vluchtelingen. Na eerst een project voor albino’s te hebben 
ondersteund, richt Winka zich nu samen met de lokale 
organisatie Central Africa Vision (CAV) op onderwijs voor 
terugkerende Burundese vluchtelingen. Er zijn vijf 
financiers: ETM (Enda Tiers Monde) in België, Stichting 
Winka, de lokale overheid, CAV en Cordaid. Het is voor 
Cordaid het eerste contact met Winka; de positieve 
beoordeling door ETM heeft daarbij de doorslag gegeven. 
Toch houdt Cordaid de vinger aan de pols. Zowel de 
capaciteit van Winka als van de uitvoerende organisatie 



46cordaid jaarverslag 2012

4.  prograMMa’s

ruim € 4 miljoen zijn projecten uitgevoerd voor de 
opleiding van vroedvrouwen, het creëren van bewust
wording over moedersterfte, uitwis se ling tussen 
opleidingsinstituten in Noord en Zuid, en versterking  
van organisaties van vroedvrouwen en verloskundigen. 
In Sierra Leone bouwden Cordaid en het Medical Research 
Centre een school met campus voor de opleiding van 
vroedvrouwen. Met steun van de Academie van Verlos
kunde in Maastricht werd een curriculum voor rurale 
vroedvrouwen ontwikkeld. In 2012 studeerden 125 
studenten af, waarvan 80% werd geplaatst in geïsoleerde 
gebieden. De International Confederation of Midwives en de 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
versterkten het management en leiderschap van de  
Sierra Leone Midwives Association, die inmiddels een West 
African Platform of Exchange on Midwifery leidt. Een twinning
programma koppelde 50 vroedvrouwen uit Sierra Leone  
en Nederland aan elkaar voor onderling leren. Het KIT 
versterkte de lokale onderzoekscapaciteit om good practices 
rond moeder en kindzorg en de preventie van tiener

duidelijk dat de nationale overheid via de Bank of Sierra Leone 
om politieke redenen te veel grip probeerde te krijgen op 
het programma. 

Resultaten  

Het MDG5netwerk voor de bestrijding van moedersterfte 
werd eind 2012 opgeheven. Het telde meer dan 30 organi
saties uit Nederland, Sierra Leone en Afghanistan; Cordaid 
fungeerde als penvoerder en coördinator. Aan Nederlandse 
zijde waren NGO’s, beroepsverenigingen, semioverheids
instellingen, wetenschappers en farma ceutische bedrijven 
bij het initiatief betrokken. Met de overheidsbijdrage van 

CAV verdienen aandacht en eventueel versterking; het 
(mogelijk té) evangelische gehalte van CAV wordt nader 
onderzocht.   

Een minder geslaagd/mislukt project 

In 2012 besloten Cordaid en de betrokken andere financiers 
geen vervolgfase van het Sierra Leonese MITAF (Microfinance 
Investment and Technical Assistance Fund) goed te keuren. 
Hoewel ondersteuning van de microfinancieringssector 
via een combinatie van kapitaalverschaffing en technische 
assistentie noodzakelijk is om een professionele ontwikke
ling van de sector mogelijk te maken, werd begin 2012 

Gezondheidszorg & welzijn in Sierra Leone
Het programma had een beperkte omvang. 
Resultaatgericht financieren is in Sierra Leone nog niet 
aan de orde, maar de mogelijkheden daarvoor worden 
wel verkend tijdens een speciale missie die voor begin 
2013 staat gepland. 

■■ De geboortegistratie laat te wensen over. Alhoewel 
het percentage geregistreerde kinderen steeg van 48% 
(2005) naar 78% (2010), is er nog altijd een achterstand 
van naar schatting 800.000 kinderen. Bovendien zijn 
veel geboortecertificaten onbruikbaar door de vele 
fouten, en dwong de fraude met geboortecertificaten 
de overheid om de registratie van kinderen ouder 
dan één jaar voorlopig stop te zetten. In 2012 
financierde Cordaid een pilot voor geboorteregistratie 
met als uitvoerders Christian Brothers en Defence for 
Children International. Samenwerking vindt plaats 
met o.a. het National Birth Registration Office en de 
districtsautoriteiten. De inzet is gericht op 40.000 
ongeregistreerde kinderen. Om de registratie te 
verbeteren, worden ambtenaren van de burgerlijke 
stand en gezondheidswerkers getraind, en adequate 
wettelijke regelingen bepleit; 

■■ Een UNICEFsurvey (2010) wees uit dat ca. 40% van 
de meisjes die voor het eerst zwanger waren tussen 
de 12 en 14 jaar oud waren. In 2012 droeg Cordaid bij 
aan drie projecten, die tienerzwangerschappen door 
middel van bewustmaking, voorlichting, en gebruik 
van voorbehoedsmiddelen willen terugdringen.  
De gezamenlijk doelgroep telt 10.000 tienermeisjes;

■■ In vier provincies werkt het Network Movement for 
Democracy and Human Rights aan een betere toegang 
voor plattelandsvrouwen, meisjes en kinderen tot 
de basisgezondheidszorg. Seksuele en reproductieve 
zorg staat daarbij centraal. Het project streeft naar 
invoering van het nationale Free Health Care Initiative 
(FHCI), dat in rurale gebieden nauwelijks bekend is. 
Onder de activiteiten staan vermeld: training van 
vroedvrouwen en gezondheidswerkers, training/
installatie van vrouwengroepen voor monitoring 
van het FHCI, en vorming van peer educators. Met 
de activiteiten worden ca 25.000 vrouwen/meisjes 
bereikt.

Risicovermindering bij rampen: India
Tot 2012 was het programma in India uitsluitend gericht 
op natuurrampen, in het verslagjaar gingen projecten van 
start voor man-made disasters. In het district Kandhamal in 
Orissa bestaan conflicten tussen de Dalit en Adivasi
bevolking en tussen hindoes en katholieken; de conflicten 
worden aangewakkerd door externe groepen. Vijf 
gemeen schappen gaan de risico’s in kaart brengen en 
stellen op grond daarvan concrete plannen op voor 
samen  werking en weerbaarheids bevordering.  
In de staat Chattisgarh ging een overeenkomstig 
initiatief van start; hier gaat de strijd tussen Naxal
groepen die naar zelfstandigheid streven en veilig
heidstroepen. Tien dorpen bereiden zich voor op 
mogelijke gewelds uitbarstingen. 
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In Burundi ondersteunde Cordaid een driejarig project van 
het Centre d’Entraide et de Développement Caritas Burundi voor 
het oplossen van landconflicten tussen terugkerende 
vluchtelingen en ontvangende gemeenschappen. Dit 
project, capabel geëvalueerd door een Burundese 
consultant, had als belangrijkste uitkomsten: 

■■ Er zijn goede tot indrukwekkende resultaten geboekt; 
getraumatiseerde mensen zijn afdoende geholpen en 
(land)conflicten beslecht; 

■■ het project was op zijn plaats gezien de vele gevallen 
van trauma, huiselijk geweld en conflicten over erfrecht 
en land. De beoogde gedragsveranderingen hebben ten 
dele plaatsgevonden;

■■ voor de toekomst zijn de perspectieven onduidelijk. 
Begunstigden achten een eventuele beëindiging van 
het project rampzalig; men vraagt om uitbreiding met 
inkomstengenererende activiteiten voor slachtoffers 
van geweld; 

■■ de impact reikte verder dan het interventiegebied; uit 
diverse naburige dorpen zijn mensen gekomen om hulp 
te vragen. 

deelname van meisjes. Wel was sprake van een betere 
voorziening van lesmateriaal, minder absenteïsme van 
leerkrachten en betere examenresultaten;

■■ Voor de overheidssector worden positieve veranderingen 
vastgesteld qua capaciteit, legitimiteit, en het aangaan 
van horizontale relaties binnen de overheid en tussen 
sectoren; voor definitieve conclusies is het echter nog te 
vroeg;

■■ Het programma kan niet zonder externe financiële 
steun. De RBFmethode wordt vanwege de effectiviteit 
door de meeste stakeholders (overheid, donoren) geap
precieerd, van deze zijde mag dan ook steun worden 
verwacht;

■■ De evaluatoren achten het potentieel van de RBF
aanpak nog niet ten volle benut; de geïntegreerde 
benadering van capaciteitsopbouw en institutiona
lisering binnen de verschillende sectoren biedt hiervoor 
goede perspecteiven. 

■■ Tot slot: The programme has contributed to strengthening 
governance within sectors and between actors in a considerable 
way, sometimes planned, most of the time unplanned.  

zwangerschappen te documenteren en te verspreiden. 
In Afghanistan had het merendeel van de projecten 
be trekking op de opleiding van verloskundigen ten 
behoeve van afgelegen plattelandsgebieden. Ook was  
er aandacht voor versterking van de Vereniging van 
Afghaanse Verloskundigen; de vereniging wist met hulp 
van Cordaid te bereiken dat wetgeving voor het controleren 
van de kwaliteit van verloskundigen is aanvaard. 
De samenwerking rond research, beleids vorming en 
bewust wording in Sierra Leone en Afghanistan is 
grotendeels geslaagd. De jaarlijkse ‘Moedernacht
campagnes’ worden in beide landen ook ná 2012 voort
gezet. De samenwerking rond de ontwikke ling van een 
hittebestendig medicijn tegen ongecontro leerde 
bloedingen na de bevalling is intensief geweest, maar 
heeft niet geleid tot het op de markt brengen van een 
geneesmiddel door het ontbreken van een duidelijke 
business case voor de deelnemende bedrijven. 

In de provincie ZuidKivu in DR Congo introduceerde 
Cordaid resultaatgericht financieren voor de gezondheids
zorg, de onderwijssector en de overheidssector (publieks
administratie, wegenonderhoud en een pas begonnen pilot 
ten aanzien van de politie). Eind 2012 vond een evaluatie 
plaats door het KIT van het door de Nederlandse overheid 
gefinancierde programma voor Performance Based 
Statebuilding (juni 2010 – oktober 2012). De evaluatie bouwde 
voort op voorgaande evaluaties en verrijkte deze met 
kwalitatieve elementen; ook was er oog voor de (potentiële) 
rol van resultaatgericht financieren bij opbouw van de 
staat/overheid. De centrale uitkomsten zijn:

■■ Bijna alle indicatoren voor gezondheidszorg toonden  
verbeteringen (kwaliteit van de zorg, attitude zorg  
verleners, accommodatie/faciliteiten). De indicatoren 
voor zwangerschapscontrole, het patiënten verwijs
systeem en gezinsplanning blijven wat achter;

■■ Er werd een beperkte groei van het aantal 
basisschoolleerlingen genoteerd met een iets hogere 

Indicator Geplande targets van 
de afgesloten projecten 

Gerealiseerd 

dab21_1:  # mensen bereikt met acties gericht op veiligheid 60.700 50.040

dab21_2: # slachtoffers ondersteund in rechtsgang (rechtshulp, mediation, 
verbeterd/toegankelijker rechtssysteem)

55 25

DAB21_4:  # mensen in conflictgebieden dat gebruik maakt van basisgezondheidszorg 1.522.670 2.396.500

DAB21_5:  # boeren in conflictgebieden met hogere landbouw-productiviteit en/of 
boeren die gebruikmaken van microkrediet

25.340 13.530

Mo21_1:  # community-based initiatieven voor vrede en veiligheid van   
maatschappelijke organisaties/lokale coalities 

108 95

Mo21_2:  # vrouwen(organisaties) dat participeert in besluitvorming over vrede, 
veiligheid en gerechtigheid

72 65

MO21_4:  # opgezette/versterkte NGOs, patiëntenraden of doelgroeporganisaties die 
zich inzetten voor een betere gezondheidszorg

116 109

Mo21_5:  # opgezette/versterkte boerenorganisaties, doelgroep-organisaties of 
ngos die zich inzetten voor economische ontwikkeling

47 37

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)
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Geleerde lessen  

Impactstudie Centraal-Amerika
In 2012 werd een studie uitgevoerd naar het programma  
in El Salvador, Honduras en Guatemala. Vanaf 2007 
worden hier zes organisaties getraind en begeleid door 
ASPRODE (Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo), dat 
daarvoor de beschikking heeft over een team van trainers. 
Het gebruik van video voor voorlichting, promotie en lobby 
& advocacy is kenmerkend voor de aanpak van ASPRODE.
De hoofdconclusie is dat partners en hun doelgemeen
schappen strategieën hebben ontwikkeld om de risico’s te 
beperken en daarvoor ook de nodige kennis en vaardig
heden hebben verworven; uit andere bronnen zijn 
middelen verkregen voor beschermingsmaatregelen.  
Een belangrijke les betrof de betrokkenheid van jongeren, 
die vooral gestalte kreeg bij de productie van video’s voor 
lobbydoeleinden. Een tweede les was dat de relatie tussen 
de gemeenschap en de lokale overheid geïntensiveerd  
moet worden via vaste communicatielijnen. Een laatste  
les betrof de noodzaak voor (beter) watermanagement, 
waarbij naar het hele stroomgebied van rivieren gekeken 
moet worden.

Impactstudie Hoorn van Afrika
In 20112012 deed het Dutch Centre for Development Innovation 
(verbonden aan Wageningen Universiteit) samen met twee 
deskundigen uit Kenia en Ethiopië onderzoek naar de 
impact van Cordaid’s programma in droge (pastoralisten)
gebieden. De studie stelt vast dat de weerbaarheid van 
gemeenschappen is vergroot dankzij de aanleg van 
watervoorraden en bescherming van waterbronnen.  
De grootste kracht van het programma ligt echter in de 
opbouw van lokale capaciteit voor o.m. beheer van de 
gerealiseerde voorzieningen. Beide elementen maken 
overigens al vast onderdeel uit van Cordaid’s interventies. 
De hoofdles is dat monitoring, evaluatie en leren meer 
aandacht behoeven. Een gestructureerd proces van 
mijlpalen en tijdschema’s moet deel uitmaken van de 

Daarnaast werden binnen het programma Conflicttrans
formatie activiteiten ontplooid in de fragiele landen Haïti 
en Zuid Soedan. 

Samenwerking

Allianties
Cordaid neemt deel aan Partners for Resilience, een MFS
alliantie met het NL Rode Kruis (penvoerder), Red Cross 
Climate Centre, CARE NL en Wetlands International. Het doel  
is climate proof disaster risk reduction via het combineren  
van DRR, klimaatadaptatie en herstel/beheer van 
ecosystemen. Cordaid is betrokken bij de uitvoering in 
Oeganda, Kenia, Ethiopië, India, Indonesië, Guatemala  
en de Filippijnen. Uit middelen van de Partners for Resilience-
alliantie committeerde Cordaid in 2012 € 2,3 mln. 

Overige samenwerking
Om het belang van DRR (inter)nationaal te bepleiten, 
werkt Cordaid samen met meerdere netwerken:

■■ Cordaid neemt deel aan GNDR (Global CSO Network on 
Disaster Reduction), dat praktijkonderzoek doet naar 
DRR en lobby voert richting o.a. het Global Fund on DRR, 
beheerd door de Wereldbank, en de UN International 
Strategy for Disaster Reduction; 

■■ Cordaid is samen met ruim tachtig Europese 
organisaties lid van VOICE (Voluntary Organisations 
in Cooperation in Emergencies). Cordaid maakt deel uit 
van de belangrijke DRRWerkgroep voor kennis
uitwisseling en lobby richting de EU; de werkgroep 
is momenteel de belangrijkste NGOgespreks
partner van de EU ten aanzien van DRR en pleit 
daarbij voor o.m. mainstreaming van DRR in alle 
EUontwikkelingsprogramma’s; 

■■ Met betrekking tot klimaatverandering en adaptatie 
participeert Cordaid in de Poverty & Climate Justice 
Group van CIDSE. De werkgroep lobbyt voor een goed 
klimaatbeleid en schenkt aandacht aan de financiering 
van klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden.

4.2.   Risicovermindering bij rampen  
en Noodhulp

A.  Risicovermindering bij rampen (Disaster Risk Reduction)

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (6 landen),  

Azië (4) en LatijnsAmerika (4) 
■ En werkte in 2012 samen met 71 partners in  

MDG en transitielanden
■ In 2012 werd € 11,6 miljoen gecommitteerd  

(buiten fragiele landen)
■ Waarmee 640 dorpsgemeenschappen met 726.000 

inwoners werden bereikt 

Inleiding

Voor 20112015 vormt (Community Managed) Disaster Risk 
Reduction of kortweg (CM)DRR een van de kernprogramma’s, 
waarmee de inzet op dit vlak in de jaren 20072010 wordt 
gecontinueerd. DRR richt zich op het verkleinen van de 
risico’s op natuurrampen en het weerbaar maken van  
de bevolking via o.m. waarschuwingssystemen, 
rampenoefeningen, droogtebestendige gewassen en vee, 
bouw van cycloonshelters, aanleg van waterreservoirs en 
waterkerende dammen, en inkomensdiversificatie. De 
duurzaamheid van projecten, de betrokkenheid van lokale 
gemeenschappen bij de besluitvorming, en de integratie 
van DRR in andere (Cordaid) programma’s ontvangen 
extra aandacht. 

Het DRRprogramma was actief in: 
■■ Afrika: Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda en Zambia;
■■ Azië: Bangladesh, India, Indonesië en de Filippijnen (via 

de Partners for Resiliencealliantie);
■■ ZuidAmerika: El Salvador, Honduras en Guatemala.
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gaan. De dorpen tellen samen rond de 30.000 inwoners; er 
is sprake van een hechte coördinatie en samenwerking 
met de lokale autoriteiten. 

Ethiopië

Voor de zuidelijke regio’s van het land, aan de grens met 
Kenia, vormen de cyclische droogte en door klimato
logische veranderingen veroorzaakte overstromingen  
een groeiend probleem. Conflicten rond schaarse 
waterbronnen en graasland komen hier nog eens bij. 
Sinds een tiental jaren promoot Cordaid in de Hoorn van 
Afrika drought cycle management, dat voorziet in specifieke 
interventies voor elke fase van de droogtecyclus en 
inmiddels haar waarde heeft bewezen. Gezien het gevaar 
van conflicten werd de benadering later verbreed en 
aangescherpt tot community managed disaster risk reduction 
(CMDRR) om daarmee de sleutelrol van de bevolking te 
accentueren. 
Met haar kantoren in Nairobi en Addis Abeba is Cordaid 
direct betrokken bij de uitvoering, waarbij wordt samen
gewerkt met zes partners, een trainingsinstituut en lokale 
autoriteiten, en daarnaast met o.m. de UN en FAO. Het 
werkterrein omvat 22 gemeenschappen met een inwoner
tal van 114.000 mensen.
Het project beoogt een betere afstemming binnen het 
proces (van early warning tot aan ontwikkelingsactiviteiten), 
toegang tot diensten en hulpbronnen/inputs, documentatie 
en verspreiding van opgedane ervaringen, en een 
versterkte coördinatie tussen bevolking, NGO’s en lokale 
overheden. 

India

De deelstaat Uttar Pradesh heeft door zijn ligging aan de 
voet van de Himalaya om de één à twee jaar te maken met 
verwoestende overstromingen; dit gaat ook op voor het 
aangrenzende Nepal. Een waarschuwingssysteem kan 
alleen maar effectief zijn als het in het grensgebied van 
beide landen wordt geïnstalleerd. Een project dat in 

(waarschuwingssystemen, opvang regenwater, herbebossing, 
dijkaanleg, noodonderkomens e.d.); afstemming met de 
(lokale) overheid en lobby voor hulp; en netwerkopbouw 
voor kennisuitwisseling en gezamenlijke beleids beïn
vloeding. De hoogste bijdragen werden gecommitteerd 
voor Bangladesh (€ 3,1 mln), Ethiopië (€ 1,2 mln), India  
(€ 1,2 mln) en El Salvador (€ 1,2 mln). 

Bangladesh

Het district Bagerhat aan de Golf van Bengalen wordt jaar 
in jaar uit bedreigd door cyclonen en overstromingen; de 
bevolkingsgroei versterkt nog eens de kwetsbaarheid van 
de dorpen aan de kust. Concern Universal Bangladesh (CUB),  
dat met bijdragen van Cordaid en de EU al talrijke DRR
projecten heeft uitgevoerd, biedt met haar nieuwe project 
een uitgebreid pakket aan twaalf dorpen (36.000 mensen) 
in Bagerhat:

■■ voorlichting/bewustmaking ten aanzien van DRR en 
klimaatadaptatie;

■■ alle twaalf dorpen hebben een risicoanalyse uitgevoerd 
en actieplannen opgesteld;

■■ 100 dorpelingen zijn getraind in early warning, 
reddingsoperaties en eerste hulp; 

■■ verbetering van de watervoorziening en de economie 
(landbouw en markttoegang);

■■ versterkte samenwerking tussen de dorpen en de 
overheid (o.m. ten aanzien van de infrastructuur). 

Kenia

Midden 2012 nam in Mandera County (NoordKenia) partner 
RACIDA een driejarig project in uitvoering om de 
weerbaarheid van (agro)pastoralisten ten aanzien van 
droogte te vergroten. Uitgaande van een samen met de 
bevolking (30 dorpen) uitgevoerde risicoanalyse en 
planopstelling worden op twintig plaatsen waterfaciliteiten 
gecreëerd, wordt de landbouwproductie opgeschroefd, 
vindt inkomensdiversificatie plaats en leert de bevolking 
om duurzaam met haar natuurlijke hulpbronnen om te 

interventies, zodat er een koppeling kan plaatsvinden  
met verschillende niveaus van ondersteuning. Een andere  
les is dat DRRinterventies opgeschaald moeten worden, 
mede met behulp van andere actoren en kanalen. 
Na afronding in 2013 van een derde impactstudie (in India) 
worden de uitkomsten benut voor de verdere ontwikkeling 
c.q. opschaling van Cordaid’s DRRprogramma. 

Inkomsten

Deze waren afkomstig van MFSsubsidiegelden (€ 8,0 mln), 
het fonds Mensen in Nood (€ 1,4 mln) en bijdragen van 
derden (o.a. de Postcodeloterij met € 2,2 mln). 

Cordaid ontvangt ruim € 1,3 miljoen van  
de Nationale Postcode Loterij (NPL)
Op het ‘Goed Geld Gala’ van de NPL ontving Cordaid 
samen met de Max Foundation € 1,3 mln voor een 
rampenpreventieprogramma in Bangladesh. Het betreft 
het zuidelijk gelegen, waterrijke Patuakhalidistrict, 
dat frequent door stormen en overstromingen wordt 
getroffen. Met de extra bijdrage van de NPL (naast de 
jaarlijkse reguliere bijdrage van € 2,25 mln) worden 
bedreigingen in kaart gebracht en beschermende 
maatregelen getroffen. Ook wordt geïnvesteerd in 
drinkwatervoorzieningen en in de gezondheidszorg – 
via onder meer mobiele medische teams, en in het 
verbeteren van de inkomsten van de armste gezinnen.

Strategisch financieren 

Het doel van weerbare gemeenschappen in rampgevoelige 
gebieden wordt gerealiseerd via een aantal stappen:  
het opstellen van risicoanalyses met de bijbehorende 
assessments van de lokale capaciteiten; voorlichting en 
training van de bevolking; opstellen van rampenplannen; 
vorming van lokale DRRcomités; uitvoering van projecten 
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in Caïro tot blauwe luchten in Beijing. Nog te vaak is de 
visie op een groene en duurzame economie westers 
georiënteerd met windmolens, hergebruik van grond
stoffen en belasting op verspilling. Met deze publicatie 
willen Both ENDS en Cordaid inspiratie bieden uit 
onverwachte hoek. 

Actualisering van het handboek Building Resilient  
Communities...
Samen met het International Institute of Rural Reconstruction 
(IIRR) heeft Cordaid al meerdere publicaties uitgebracht, 
zoals in 2011 nog CMDRR-Experiences from the Horn of Africa. 
Vooral het trainingshandboek uit 2007 (Building Resilient 
Communities… ) werd intensief gebruikt bij de training van 
circa 130 partners in 13 landen; het is in zeven talen 
uitgebracht en wordt ook gebruikt om belangstelling voor 
CMDRR te wekken onder publieke en private stakeholders. 
Na vijf jaar is het tijd om nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten in het Handboek te verwerken, zoals de link met 
voedselzekerheid, conflict, gezondheid, ecosysteembeheer 
en klimaatverandering; ook instructieve cases en best 
practices krijgen in de nieuwe uitgave een plek. Het boek 
verschijnt in een eerste oplage van 1.000 hard copies/cd’s; 
voor de inhoud tekenen IIRR en Cordaid, die samen met 
Caritas Duitsland ook garant staan voor de kosten.

of Malawi. Laatstgenoemde heeft drie trainingen gepland 
tussen november en maart 2013 voor ruim veertig 
stafleden van het eigen bureau, diocesane structuren en 
ook overheidsfunctionarissen. De trainers zijn afkomstig 
van het ministerie van Landbouw, NASFAM (een partner 
van Cordaid uit de sector Ondernemen), het Kusamala 
Institute of Agriculture and Ecology, en CARE Malawi. 

Weerbare boerengemeenschappen in Haïti
Eind vorig jaar werden vier partners getraind in DRR.  
In maart 2012 legde Cordaid vervolgbezoeken af, onder 
meer aan het Bureau de Nutrition et Développement (BND). 
Haar werkterrein ligt rond de stad Maissade op het 
Plateau Central. De meeste boeren hebben amper 
gereedschap, vanuit de overheid is er geen enkele 
ondersteuning. Cordaid draagt al enkele jaren bij aan 
BND’s voedsel programma voor scholen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van door lokale boeren geproduceerde 
producten. Tijdens een gesprek met boerenorganisaties 
kwam naar voren dat sinds een aantal jaren het 
regenseizoen steeds later begint en de regenval in de 
natte periode heviger is geworden, waardoor de 
opbrengsten sterk teruglopen. Ze kijken daarom uit 
naar een gezamenlijk (boeren, BND, Cordaid) actieplan 
om de kwetsbaarheid voor overstromingen en droogte 
te verminderen en oogst verliezen te beperken.

Kennisontwikkeling 

Kroonprins Willem-Alexander neemt de publicatie 
‘Denkend aan duurzaamheid’ in ontvangst 
De publicatie werd overhandigd door de Keniaanse ecoloog 
Janet Awimbo tijdens ‘Rio aan de Maas’ (eind mei), het 
voorbereidende evenement in Rotterdam voor de 
Conferentie Rio+20 in Brazilië. De bundel is een co
productie van Cordaid en Both ENDS en bevat verfrissende 
ideeën van denkers uit het Zuiden – van groene daken  

samenwerking met Christian Aid wordt uitgevoerd, voorziet 
in een gedeeld waarschuwingssysteem en in dorpsplannen 
om overstromingen het hoofd te bieden. Christian Aid 
draagt 80% van de kosten, Cordaid de resterende 20%.

Capaciteitsversterking 

De capaciteitsversterking van zuidelijke partners is 
overwegend gericht op inhoudelijke aspecten van het 
werk, al komen ook trajecten voor ter verbetering van bijv. 
het financieel management (zoals in India, waar tien 
partners worden begeleid door het Auditors Network van Mr. 
Kandasami). 
De thematische versterking wordt deels verzorgd door 
Cordaid, vooral door de verschillende veldkantoren en 
DRRadviseurs, en deels door gespecialiseerde 
instellingen, zoals IIRR (International Institute of Rural 
Reconstruction), ASK (Association for Stimulating Know How) voor 
India en Bangladesh, en ASPRODE (CentraalAmerika).  

Eind mei vond een workshop plaats met alle DRRpartners 
uit El Salvador, Honduras en Guatemala. 
Twee doelen prijkten prominent op de agenda: leren  
om DRRbeleid en praktijk verder te verbeteren, en 
het documenteren van de impact van interventies voor 
lobby en fondswervingsdoeleinden. Een bijkomend 
onderwerp betrof DRR in relatie tot noodhulp, klimaat
verandering en conflicttransformatie. Cordaidmede
werkers, ASPRODE en deskundigen uit de regionale 
‘trainerspool’ verzorgden onderdelen van de workshop. 

Een vijfdaagse training in Malawi (Lilongwe, juli) had als 
doel om tien partners meer inzicht bij te brengen over de 
integratie van DRR binnen de landbouw. De deelnemers 
werden uitgenodigd om hiervoor actieplannen te 
ontwerpen en hun behoefte aan aanvullende capaciteits
versterking in kaart te brengen. Nog in 2012 ontving 
Cordaid voorstellen daartoe van Cadecom Mzuzu, Cadecom 
Karonga en het nationale bureau van de Episcopal Conference 

Janet Awimbo overhandigt namens Cordaid een bundel ideëen van 
zuidelijke visionairs aan Kroonprins Willem Alexander. 
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productie heeft geleid tot stijging van de voedselprijzen  
en meer ondervoeding. Ook wordt het milieu aangetast  
in de vorm van bodemerosie, ontbossing, een dalende 
waterspiegel, verlies van biodiversiteit en een toenemende 
vervuiling.
Risicovermindering bij rampen, klimaatadaptatie en 
ecosysteemmanagement worden in het Partners for 
Resilienceprogramma gezamenlijk opgepakt. Partner 
Caritas Uganda draagt hieraan bij door te lobbyen voor  
meer inzet ter bescherming van de middelen van bestaan 
van kwetsbare gemeenschappen in Noord en Noordoost
Oeganda.

Een minder geslaagd project

Bihar (India) heeft jaarlijks te kampen met overstromingen 
door smeltwater uit de Himalaya en heftige moesson
regens. Dalit Watch Bihar, een netwerk van vijf organisaties, 
toonde met meerdere studies aan dat Dalits binnen de 
noodhulpverlening werden gediscrimineerd. Sinds 
2009/2010 steunt Cordaid een programma van Dalit Watch 
Bihar voor het weerbaar maken van kwetsbare groepen 
(vooral Dalits) in  rampgevoelige gebieden. In de beginjaren 
was sprake van een goede samenwerking tussen de vijf 
organisaties er werd gezamenlijk opgetrokken om de 
problematiek zichtbaar te maken en de overheid en andere 
betrokkenen aan te spreken. Het leidde tot meer aandacht 
en hulp voor de Dalits. 
De laatste jaren verliep de samenwerking echter moeizaam. 
Diverse redenen en excuses werden aangevoerd, maar  
‘het waarom’ werd niet duidelijk. Cordaid meende met 
extra ondersteuning en een helder stappen plan het project 
weer op de rails te krijgen, maar het mocht niet baten.  
De organisaties koersten te sterk op hun eigen agenda. 
Tijdens een bijeenkomst in juni 2012 werd besloten de 
samenwerking vanuit Cordaid stop te zetten.

Lobby en advocacy 

Cordaid brengt de methodiek van DRR onder de aandacht 
van (inter)nationale beleidsmakers; hiervoor zijn 
brochures, trainingsmateriaal, studies, evaluaties e.d.  
in ruime mate beschikbaar. 

Het Hyogo Framework for Action (HFA), sinds 2005 door 168 
landen geratificeerd, geeft prioriteiten en praktische 
handleidingen voor het versterken van de weerbaarheid 
ten opzichte van rampen. Het Global Network of Civil Society 
Organizations for Disaster Reduction (GNDR), waarin Cordaid 
volop participeert, heeft met Views from the frontline 
aangetoond dat een groeiend aantal overheden weliswaar 
beleid heeft ontwikkeld voor DRR, maar dat de implemen
tatie en ook de beschikbaarstelling van fondsen ernstig 
tekortschieten. GNDR werkt nu aan een bijdrage richting 
de VN voor een nieuw HFA (voor 2015 en volgende jaren). 
Views from the Frontline worden daarvoor gecombineerd  
met de inzichten van praktijkdeskundigen en NGO’s  
(via regionale en mondiale workshops). Doel van de lobby  
is een Framework dat oog heeft voor de weerbaarheid van 
lokale gemeenschappen. 

Samen met het Centre for Social Concern werkt partner 
CADECOM in Malawi aan een maandelijkse Rural Basic 
Needs Basketsurvey in het bisdom Mangochi. Daarbij  
wordt van huishoudens de situatie in beeld gebracht  
m.b.t. voedselzekerheid, consumptie, markttoegang, en 
onderwijs en gezondheidszorg. De uitkomsten worden 
besproken met direct betrokkenen c.q. verantwoordelijken, 
en dienen ook als instrument voor lokale en nationale 
lobby en voor leren (bijv. de effecten van DRR op 
huishoudniveau). 

De landbouw in Oeganda, waarin 70% van de beroeps
bevolking werkt, is gevoelig voor klimaatverandering; 
vooral het Noord(oosten) kampt met overstromingen, 
droogte en hittegolven. De achterblijvende agrarische 

De leeragenda in Ethiopië
De MFSAlliantie Partners for Resilience is samen met haar 
Ethiopische partners doende met het ontwikkelen van  
een leeragenda voor de komende jaren. Twee onderdelen 
ontvingen al een bijdrage: 

■■ De Bahir Dar University heeft in samenwerking met 
Cordaid een DRRleertraject geïntroduceerd, waarbij 
ook praktijkonderzoek hoort. Vier studenten ontvangen 
een beurs voor veldonderzoek in de regio Borena;  
zij worden gekoppeld aan partnerorganisaties;

■■ In Dire Dawa Town, waar Cordaid een succesvol project 
met partner JECCDO in uitvoering heeft, wordt een 
mediaworkshop georganiseerd rond early warning 
en de beteugeling van overstromingen. Cordaid en 
JECCDO, onderzoekers en beleidsmakers leveren een 
inhoudelijke bijdrage. Van de workshop wordt via de 
radio uitgebreid verslag gedaan.  

Views from the Frontline 
Dit betreft een doorlopend programma, dat wereldwijd 
praktijkervaringen met disaster risk reduction optekent en 
deelt. Het wordt geleid door het Global Network of Civil Society 
Organizations for Disaster Reduction (GNDR), waarvan Cordaid 
lid is. Views vormt een belangrijke aanvulling op de 
monitoring van de VN, die gericht is op de inzet van 
nationale overheden in het kader van het Hyogo Framework 
for Action. In het eerste jaar (2009) leverde het programma 
7.300 views op; in 2011 bestond de oogst uit meer dan 
20.000 views, bijeengebracht door ruim 500 deelnemers  
uit 69 landen. 
Views geeft een breed overzicht van de voortgang (of juist 
niet) van lokale DRRacties, waarmee tevens de lokale 
monitoring, publieke aansprakelijkheid en dialoog/
samenwerking tussen bevolking en overheid worden 
gediend. In 2012 trof Cordaid voorbereidingen voor  
haar rol bij het verzamelen van views in India, waar  
wordt samengewerkt met tien DRRorganisaties. 
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Resultaten

Alerte reacties in India en Indonesië na het  
tsunami-alarm 
Na een zeebeving voor de kust van Sumatra op 11 april 
hield de wereld de adem in. Al snel bleek een tsunami uit 
te blijven en konden de geëvacueerden weer naar huis.  
Het tsunamialarm zette in de gemeenschappen waar 
Cordaidpartners werken allerlei rampenplannen in 
werking. 
Het Indiase Rural Uplift Centre vertelt: ‘Sinds 2009 geven  
wij trainingen aan dorpscomités, brandweer personeel en 
lokale overheden in Tamil Nadu. De échte test kwam met 
het tsunamialarm. Samen met de overheid van het 
Kanyakumaridistrict hebben we alle kustbewoners naar 
veilige plekken overgebracht. De mensen stonden klaar 
met hun belangrijkste bezittingen; zij konden in gemeen
schapsgebouwen, scholen en kerken worden opgevangen. 
Het ging allemaal probleemloos.’
Partner Pusaka (eiland Simeulue voor de kust van Sumatra) 
vertelt: ‘In voorgaande jaren hebben twee dorpen ramp
comités gevormd. Tijdens de aardbeving begeleidden deze 
comités de bevolking naar veilige plekken. De mensen 
vertrokken rustig, voorzien van een al klaarstaande eerste
hulptas met o.a. rijst, olie en persoonlijke documenten.  
De evacuatietenten die met Cordaidfondsen zijn gekocht, 
werden opgezet op de hogergelegen plekken. Extra zorg 
ging meteen uit naar ouderen en mindervalide mensen.’

De EU en Cordaid werken samen in Noord-Kenia 
In een officiële publicatie (Focus on Famine: Working with 
Cordaid in Kenya) beschrijft de EU de resultaten van een door 
haar gefinancierd en door Cordaid geïmplementeerd 
project in een NoordKeniaans droogtegebied (Moyale, 
districten Sololo en Marsabit North). De EU stelde ruim  
€ 3 mln ter beschikking voor een driejarig project voor 
300.000 mensen. Cordaid voerde het project samen met 
vijf lokale organisaties uit. De publicatie beschrijft in kort 
bestek de resultaten in twee dorpen in Moyale: 

Rondom Rio+20
Op 20 juni ging in Rio de Janeiro de grootste VNtop ooit 
over duurzaamheid van start. Een groene economie en 
duurzame ontwikkeling waren de toverwoorden.

Cordaid pleitte vooral voor een geïntegreerde aanpak: 
economisch, sociaal en ecologisch beleid dienen 
wereldwijd beter op elkaar te worden afgestemd,  
bijv. door een aparte VNorganisatie die de dimensies  
van people, planet & profit op wereldschaal integreert.  
Ook schaarde Cordaid zich achter het principe dat er 
weliswaar een gedeelde verantwoordelijkheid is voor 
ontwikkelde en minder ontwikkelde landen om duur
zaamheid te bevorderen, maar niet in gelijke mate.  
De milieuschade van industriële landen is immers  
een veelvoud van dat van de armste landen. 

Parallel aan de conferentie vond de People’s Summit plaats, 
met als deelnemers mensen die zich oprecht druk maken 
over de toestand in de wereld. CIDSE organiseerde  
drie bijeenkomsten. Veel indruk maakte de bekende 
Braziliaanse filosoof/theoloog Leonardo Boff met een 
betoog over de noodzaak van een radicaal ander systeem 
van consumptie en productie. De slotverklaring werd een 
al even stevig verhaal, mede als reactie op het zwakke 
onderhandelingsresultaat van de officiële conferentie.

Het slotdocument van de VNconferentie staat vol met 
nietbindende afspraken; tijdspaden en financiële  
toezeggingen ontbreken. De reactie van staatssecretaris 
Knapen geeft de stemming goed aan: ‘minder dan 
gehoopt, meer dan verwacht’. Want de verwachtingen 
waren laag. 

De G77 (de club van ontwikkelingslanden) verwijt de rijke 
landen dat zij zaken opleggen (een groene economie met 
name) waar ontwikkelingslanden qua technologie nog 
niet aan toe zijn, en tegelijk ook weigeren om daarvoor 
extra financiële middelen toe te zeggen. 

Anderen stellen dat er wel degelijk een basis is gelegd  
om duurzame ontwikkeling op VNniveau serieus ter 
hand te nemen. Zo gaan er Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen komen als opvolger van de MDG’s, en 
wordt een VNorganisatie opgezet om het onderwerp 
duurzame ontwikkeling te stroomlijnen. Een ander 
resultaat is dat een viertal landen het voortouw neemt  
in het verplicht stellen van duurzaamheidsrapportages 
voor het bedrijfsleven. 

Side event van CIDSE op de RIO+20 conferentie in Rio de Janeiro. 
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B.  Noodhulp

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (4 landen),  

Azië (4) en LatijnsAmerika (2) 
■ In 2012 werd voor een som van € 5,9 miljoen 

gecommitteerd 
■ Waarmee 565.000 mensen werden bereikt

Inleiding

Cordaid verleent noodhulp in gebieden die getroffen zijn 
door rampen als gevolg van natuurgeweld of conflicten.  
De hulp is gericht op onderdak, water en sanitatie, 
basisgezondheidszorg en bestaansmiddelen (livelihood),  
met daarbij speciale aandacht voor vrouwen en kwetsbare 
groepen. Cordaid werkt via partnerorganisaties en 
internationale netwerken (zoals Caritas Internationalis) 
en voert ook projecten uit in eigen beheer als de lokale 
capaciteit niet, of tijdelijk niet, toereikend is. 

Het jaar 2012 bleef gevrijwaard van allesverwoestende 
natuur rampen; grote SHOpublieksacties bleven daardoor 
uit.  
In vergelijking met 2011, toen voor € 21,0 mln werd 
gecom  mit teerd, waren de bestedingen in het verslagjaar 

Indicator Geplande targets van 
de afgesloten projecten 

Gerealiseerd

dab22_2: # personen waarvan de kwetsbaarheid voor rampen is verminderd 539.170 589.880

MO22_1:  # organisaties met inbreng/invloed over de financiering en/of 
uitvoering van drr- interventies

251 249

bb22_1: # concrete verbeteringen in drr- beleid bij overheden, instellingen, 
donoren, bedrijven

17 16

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)

Episcopal Conference of Malawi (ECM) 
In 2010 stelde Cordaid het bisdom Mzuzu in staat om in 
het district Karonga een project voor community managed 
floods risk reduction uit te voeren. Begin 2012 werd het 
(externe) evaluatieverslag ontvangen:

■■ de bevolking ondernam verschillende activiteiten 
om het risico óp en de impact ván overstromingen te 
minimaliseren: planten van bomen, gras en fruit langs 
de rivier; versteviging van de rivieroever; installatie 
van een waarschuwingssysteem; en aanleg van twee 
irrigatiesystemen waarmee de voedselzekerheid is 
vergroot. De aanleg van een dijk is nog niet afgerond;

■■ de verantwoordelijke comités op gemeenschaps en 
districtsniveau zijn getraind in o.m. disaster risk reduction. 
De comités slaagden erin de bevolking te mobiliseren 
(al lukte dat niet helemaal bij de traditionele leiders) 
en een goede relatie op te bouwen met de verschillende 
stakeholders. 

■■ de dorpen zijn erin geslaagd om de impact van droogte 
te verminderen; zij werken samen rond natural resource 
management en voerden preventieve maatregelen uit, 
zoals de tijdige verkoop van vee, en het ordenen van 
het gebruik van weidegrond en waterbronnen. De 
opbrengst van de veeverkoop werd aangewend om 
de overgebleven (fok)dieren naar verderweg gelegen 
graasgebieden over te brengen en zo de veestapel in 
stand te houden; er werd ook veterinaire zorg geboden;

■■ programma’s ter bestrijding van acute ondervoeding 
bij kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven werden in gang gezet, de 
drinkwatervoorziening veiliggesteld door met 
tankwagens water aan te voeren. Met voedselbonnen 
voor lokale aankopen en de distributie van vlees (de 
aangekochte schapen en geiten) kreeg de economie een 
impuls en werd de voedselzekerheid verbeterd. 

Cordaid aan tafel met Indiase autoriteiten 
Cordaid is vanwege haar kenis en ervaring tot op het 
hoogste niveau betrokken bij disaster risk reduction.
De National Disaster Management Authority (NDMA) van de 
Indiase overheid heeft Cordaid uitgenodigd om zitting te 
nemen in de nationale werkgroep voor het ontwikkelen 
van een beleidsdocument inzake de Role of Community in 
Disaster. De NDMA heeft Cordaid ook verzocht om te 
participeren in de evaluatie c.q. revisie van de Disaster 
Management Act 2005. Samen met onder meer de UNDP  
en het Tear Fund maakt Cordaid deel uit van de National 
Advisory Group voor rampenplannen op districtsniveau.  
Op deelstaatniveau (Bihar, Orissa) faciliteert Cordaid de 
autoriteiten bij het ontwikkelen van rampenplannen.  
De overheid van Sikkim heeft Cordaid benaderd voor een 
post-disaster herstelplan; als eerste stap deelden Cordaid
medewerkers hun ervaringen (1618 september, Sikkim).
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Geleerde lessen 

Tijdens de eerste cholerauitbraak (oktober 2010) in Haïti 
werd de psychosociale hulpverlening door de meeste 
organisaties (ook Cordaid) noodgedwongen opgeschort ten 
faveure van de cholerabestrijding. In de jaren daarna nam 
het aantal internationale organisaties met humanitaire 
programma’s (waaronder traumahulp) drastisch af van 
ongeveer 100 naar 20 momenteel. Cordaid breidde haar 
Haïtiprogramma daarentegen gestaag uit.
Ten aanzien van de psychosociale hulp ging Cordaid in 
2011 van start met de training van lokale gezondheids
werkers en professionals in de reguliere gezondheidszorg. 
Eerstgenoemden bezochten de getraumatiseerden thuis 
en boden ook behandeling; uit onderzoek bleek dat de level 
of distress gemiddeld met 60% afnam. Een externe evaluatie 
gaf echter ook de noodzaak aan van een verwijssysteem 
door lokale gezondheidswerkers direct te verbinden met 
traumadeskundigen in ziekenhuizen. Deze aanbeveling 
kreeg vorm in een vervolgproject, waarbij met vier 
trainingen (75 deelnemers) de kwaliteit van de hulp wordt 
verhoogd en de coördinatie binnen de verwijsprocedure 
wordt verbeterd. Het project strekt zich uit over vier regio’s 
met in totaal 15.000 cliënten.

Inkomsten

Deze waren voor het grootste deel afkomstig van het eigen 
fonds Mensen in Nood (€ 2,5 mln) en bijdragen van derden 
voor een totaal van € 3,3 mln (Postcodeloterij, SHO, Caritas 
Appeals en CRS).

Strategisch financieren

De committeringen bedroegen € 5,9 mln. De grootste 
ontvangers waren Haïti (€ 2,1 mln), India (€ 0,9 mln) en  
de Filippijnen (€ 0,8 mln). 
Qua publiciteit ging de aandacht vooral uit naar India 
(cycloon Thane van eind december 2011), de Sahel 
(voedselcrisis) en Libanon (Syrische vluchtelingen). 

Samenwerking

Cordaid maakt deel uit van de Samenwerkende Hulp 
Organisaties (SHO) voor de gezamenlijke fondswerving 
(giro 555) en evaluatie van noodhulpprogramma’s. In 2012 
bracht de SHO haar eindverslag uit over de Hoorn van 
Afrika en de vierde interimrapportage over de actie in 
Haïti. 

Cordaid werkt samen met Caritas Internationalis (CI).  
Via Emergency Appeals, die worden gecoördineerd door CI  
in Rome, komen bijdragen beschikbaar voor Cordaid ten 
behoeve van haar noodhulpacties; omgekeerd stelt Cordaid 
middelen beschikbaar voor de noodhulp van collega
organisaties. Ook wordt met noordelijke Caritasleden 
samengewerkt, vooral met Catholic Relief Services (VS), 
Trocaire (Ierland) en CAFOD (Engeland). Cordaid speelt  
een rol in het Humanitarian Advisory Committee van CI ter 
verbetering van de noodhulp. Ook nemen Caritas
organisaties deel aan Cordaidtrajecten voor capaciteits
versterking m.b.t. DRR. Caritasorganisaties zijn verder 
belangrijk voor de lobby m.b.t. DRR en klimaatadaptatie  
op districts/bisdomniveau en in een aantal landen ook  
op nationaal niveau.

De samenwerking met de Nederlandse Group 5 Consulting 
Engineers BV rond de tijdelijke/permanente huisvesting 
voor slachtoffers van rampen werd voortgezet. Group 5  
zorgt voor technische ondersteuning, neemt deel aan 
evaluaties en leeractiviteiten en draagt bij aan Cordaid’s 
capaciteit op het gebied van shelter (zie verder onder 
Kennisontwikkeling). 
In 2012 verleende Group 5 op initiatief van Cordaid 
assistentie aan CRS Pakistan om het ontwerp van de 
huizen voor slachtoffers van de overstromingen in  
de provincie Sindh (september) te verbeteren.   

bescheiden.Cordaid verleende ook hulp bij door etnisch/
politiek geweld veroorzaakte noodsituaties, zoals in Zuid 
Soedan (waar het Lord’s Resistance Army nog altijd voor veel 
vluchtelingen zorgt), India (met etnisch getinte conflicten 
in de deelstaat Assam tussen inheemse groepen en 
nieuwkomers), Libanon (met tienduizenden oorlogs
vluchte  lingen uit Syrië), en Myanmar (waar tribale 
groepen in het noordelijke  Kachin State de onafhanke
lijkheid hebben uitgeroepen en nu het nationale leger 
tegenover zich vinden). 

Algemene Rekenkamer positief  
over SHO-projecten in Haïti 
Op 1 november bracht de Algemene Rekenkamer het 
rapport ‘Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor 
Haïti’ uit. De Rekenkamer concludeert dat de publieke 
verantwoording over de bestedingen van de hulpgelden 
verder is verbeterd en aan transparantie heeft 
gewonnen. De Rekenkamer stelt verder dat belangrijke 
resultaten zijn geboekt en dat de hulp is 
terechtgekomen bij degenen die deze het hardst nodig 
hadden. Voor Cordaid heeft de Rekenkamer veel lof:

■■ m.b.t. de gebouwde huizen: ‘Het model huis is 
afgestemd met gebruikers en ook zoveel mogelijk 
met de autoriteiten. De bouwstijl past in de lokale 
wooncultuur met twee voordeuren die – naar gelang 
de uitleg  dienen voor ventilatie of toegang voor de 
geesten’.

■■ m.b.t. de database in het huizenbouwprogramma: 
‘Cordaid is begonnen met het gebruik van een 
geïntegreerde database voor de planning en het 
beheer van het huizenbouwprogramma. Informatie 
is snel en visueel beschikbaar voor monitoring en 
evaluatie en het beheer ervan kost minder tijd dan 
papieren dossiers’.
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op de toch al schaarse middelen, kan de impact van de 
droogte extra groot zijn.
Midden 2012 kon worden vastgesteld dat een grote ramp 
was afgewend. De droogte viel mee, de oogst ook; de 
wereldwijde hulp droeg bij aan de overleving van mens  
en dier en de eerder getroffen maatregelen (bouw van 
wateropvanginstallaties en aanleg van spaarbekkens en 
ondergrondse watertanks) bleken effectief. Toch zijn nog 
honderdduizenden stuks vee gestorven en vielen er ook 
slachtoffers onder de bevolking – de situatie was dus 
ernstig. 

Voedselcrisis in de Sahel 
In maart 2012 werd gesproken over een dreigende 
voedselcrisis in de Sahel: tien tot twintig miljoen mensen 
zouden gevaar lopen. De voedseltekorten zijn niet alleen  
te wijten aan droogte en overstromingen; ook politieke 
onwil, wanbestuur, een snel groeiende bevolking, 
conflicten, en landbouwsubsidies en importbarrières in 
ontwikkelde landen dragen in negatieve zin bij. Doordat 
de bestaansmiddelen van de bevolking al deels zijn 
uitgeput door voorgaande droogteperioden en daarnaast 
de vele vluchtelingen in de regio een extra beslag leggen  

Cycloon Thane, India 
Vlak voor de jaarwisseling 2011/2012 werd Tamil Nadu in 
het zuiden van India getroffen door cycloon Thane. 
Huizen, infrastructuur en landbouw werden zwaar 
beschadigd; drinkwater en elektriciteitsvoorzieningen 
vielen uit. Samen met vier partners verstrekte Cordaid 
noodhulp aan ca. 50.000 personen. De hulp was gericht  
op veilig drinkwater (distributie van water via tank 
wagens en herstel van waterpompen), distributie van 
voedselpakketten, plastic zeil om tijdelijke onderkomens 
te maken of kapotte daken te repareren, en zogeheten 
non-food items (kleding, beddegoed, muskietennetten, 
kaarsen). Cordaid’s partners zijn al langere tijd actief  
in het getroffen gebied en waren daarom in staat om  
snel en adequaat hulp te bieden. 

Voedselcrisis in Niger
Niger bleek het zwaarst getroffen. Rond de 5,5 miljoen 
mensen, 35% van de totale bevolking, had te weinig 
voedsel. Bovendien kampte het land met een vluchte
lingenstroom uit Mali, waar kort daarvoor een 
staatsgreep plaatsvond. Verder heeft de crisis in Libië 
gezorgd voor het wegvallen van inkomsten van 
familieleden die in Libië werkten. 
Cordaid stelde € 300.000 beschikbaar voor:

■■ voedsel voor de meest kwetsbare mensen en 
aanvullend voedsel voor ondervoede kinderen;   

■■ cashforwork en foodforwork, waarbij mensen 
worden betaald voor het leveren van arbeid (herstel 
van wegen); 

■■ het verstrekken van vouchers, waarmee 
landbouwzaden kunnen worden ingekocht; 

■■ graanbanken, waar de bevolking tegen gereduceerde 
prijzen graan kan kopen; 

■■ het inkopen en distribueren van veevoer. 

In Afrika graven mensen halve maan-cirkels om regenwater op te vangen. De grond kan op die manier weer voor landbouw of als graansland 
voor vee worden ingezet. 
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Maatschappelijke betrokkenheid

In Somalië krijgt Cordaid niet de ruimte om eigen 
noodhulpprojecten te initiëren; daarom wordt in zulke 
gevallen samengewerkt met Nederlandse organisaties  
van Somaliërs. Dat gebeurde ook weer in 2012.

De Somali Aid Development Organisation (SADO), opgericht door 
Somalische migranten in Nederland, voerde vanwege de 
precaire voedselsituatie eind 2011 in samenwerking met 
haar lokale zusterorganisatie een voedselhulpproject uit in 
het dorp Warshiikh, ca. 60 km van Mogadishu. De voeding 
werd lokaal ingekocht en was bestemd voor 3.000 mensen. 
De zusterorganisatie kreeg toestemming van de lokale 
autoriteiten om haar hulp voort te zetten tot de nieuwe 
oogst beschikbaar komt (maart 2012). Van het aanvullende 
budget van € 30.000 wordt € 10.000 opgebracht door 
SADO, Cordaid fourneert de resterende som.
  
Stichting Karti zette zich in voor 4.000 mensen in het door 
droogte en onveiligheid geteisterde Gal‘ad district ten 
noorden van Mogadishu. Het project had als doelgroep 
ondervoede kinderen, alleenstaande moeders, wezen, 
ouderen en mensen met een handicap in een achttal 
dorpen. De circa 700 geselecteerde huishoudens ontvingen 
gedurende de looptijd van het project (drie maanden) USD 
140 om daarmee op de lokale markt inkopen te doen. 
Cordaid stond garant voor de helft van de projectsom;  
met eigen middelen van Karti en bijdragen van derden 
werd de andere helft gedekt.

Resultaten

Tijdens de droogte in de Sahelzone (zomer 2011) bleek  
de waarde van eerder getroffen voorzorgsmaatregelen. 
Veehouders en kleine boeren in het noorden van Kenia 
legden met hulp van Cordaid en lokale organisaties onder 
meer strategische watervoorraden aan, waardoor zij zich 
tijdens de droogte zo’n drie maanden langer zonder hulp 
van buitenaf konden redden.

In Zuid Soedan heeft een door Cordaid geïnitieerde 
risicobeoordeling (2011) zes deelstaten als extreem 
rampgevoelig gedefinieerd. Vervolgens werden met 
assistentie van het International Institute of Rural Reconstruction 
partners geselecteerd voor deelname aan een capaciteits
versterkingstraject. 
In 2012 werd begonnen met de training van 25 partners uit 
Haïti, Indonesië en Zuid Soedan in disaster preparedness en 
contingency planning (om zich voor te bereiden op rampen). 

Kennisontwikkeling 

De komende jaren richt Cordaid het vizier vooral op Disaster 
Preparedness en Shelter (met de bijbehorende water en 
sanitaire voorzieningen). Voor onderdak/huisvesting 
beschikt Cordaid inmiddels over een behoorlijk track record 
(zoals het succesvolle woningbouwprogramma in Haïti). 
Het Nederlandse ingenieursbureau Group 5 Consulting 
Engineers B.V. heeft bij meerdere huisvestingsprojecten in 
rampgebieden een belangrijke rol vervuld in de ontwerp, 
uitvoerings en evaluatiefase. Cordaid en Group 5 hebben 
dan ook besloten om de samenwerking te intensiveren.  
Dit komt onder meer tot uiting in de publicatie van een 
handboek Shelter, dat uitgaat van de opgedane ervaringen 
en geleerde lessen en naast strategische ook technische 
aspecten omvat. De publicatie (en promotie/distributie) 
wordt voorzien voor begin 2013. 

In de tweede helft van 2012 is een programma-evaluatie 
uitgevoerd van Cordaid’s noodhulpinterventies in (semi) 
aride gebieden van Kenia en Ethiopië. Er waren in elk land 
negen partnerorganisaties bij betrokken. De uitkomsten 
komen begin 2013 beschikbaar; zij worden gedeeld met de 
betrokken partners, die op hun beurt de gemeenschappen 
van feedback zullen voorzien. Ook staan workshops rond 
de evaluatie gepland in Den Haag en Moyale (op de grens 
tussen beide landen). 

Een moeilijk dilemma
Wanneer moeten hulporganisaties alarm slaan voor  
een dreigende hongersnood? Doen ze het te vroeg,  
dan kunnen ze van overdrijving worden beschuldigd. 
Doen ze het te laat, dan spelen ze met mensenlevens. 
Hulporganisaties houden zich meestal aan de criteria 
rond voedselonzekerheid van het Famine Early Warning 
System Net: bij een hongersnood heeft minstens 20% van 
de bevolking minder dan 2100 kilocalorieën per dag tot 
zijn beschikking en lijdt meer dan 30% van de kinderen 
aan acute ondervoeding; ook sterven er dan per dag 
minstens twee op de 10.000 volwassenen en vier op  
de 10.000 kinderen.

Opvang van Syrische vluchtelingen in Libanon  
Honderdduizenden Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor 
het geweld in hun land en met gevaar voor eigen leven de 
grens overgestoken naar onder meer Libanon. Cordaid 
verleent via haar zusterorganisatie Caritas Libanon hulp 
aan de vluchtelingen, veelal vrouwen en kinderen; zij 
worden opgevangen in scholen en tenten, maar vooral bij 
mensen thuis. De gastvrijheid van de Libanezen heeft een 
keerzijde: zij zijn nauwelijks in staat om al die extra 
monden te voeden. Caritas Libanon verstrekt voedsel
pakketten, dekens, artikelen voor de persoonlijke hygiëne 
en medische zorg; ook wordt traumahulp geboden. 

Capaciteitsversterking 

Behalve de acute humanitaire hulp, ontving ook de 
emergency preparedness de nodige aandacht. Nadat daarmee 
in 2011 werd gestart in Haïti, Zuid Soedan en Indonesië, 
werd in 2012 een begin gemaakt met het systematiseren 
van de ervaringen met als doel het opstellen van een 
trainingscurriculum voor gebruik in een tiental high-risk 
focuslanden (te beginnen in de Hoorn van Afrika en 
Bangladesh). 
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Overzicht van de noodhulpverlening

Land/partners/bijdrage Doelgroep Activiteiten

Haïti 
Cordaid, Caritas haiti, Caritas 
Jacmel, Casek, Care haiti 

traumaslachtoffers; psychosociale hulp voor 15.000 getraumatiseerden via samenwerking tussen basisgezondheidswerkers  
en gezondheidsinstellingen;

slachtoffers van orkaan sandy (oktober) hulp aan 28.000 slachtoffers met (nood)onderdak, nFi-kits en hygiene-kits, gereedschapssets (200)  
en landbouwinputs (400 gezinnen).

Syrië/Libanon
Caritas Lebanon

Slachtoffers van de oorlog in Syrië vanaf april 2012 werd bijgedragen aan de opvang van 27.000 syrische vluchtelingen via voedselpakketten, 
beddegoed/dekens en hygiene-kits. Medische zorg/traumahulp wordt verleend aan 2.500 mensen. 

Sahel 
Cadev niger, Caritas Zwitserland, 
CaFod, stg. sado, stg. karti

slachtoffers van de voedselcrisis in niger, Mali en 
Somalië

voedsel (129.000 mensen), supplementaire voeding (58.000 kinderen), aanleg waterpunten voor  
41.000 mensen en 240 latrines, distributie van zaaigoed en aankoop veevoer (t.b.v. 153.000 mensen),  
en emergency-preparedness trainingen (t.b.v. 41.000 mensen). 

India
Caritas india, ruC, kalvi kendra, 
helpage india, sawed trust, bwda, 
Cheshire program, seeds, unnati, 
ati

slachtoffers van cycloon thane (dec.  2011); distributie voedsel voor 71.000 en non-food items voor 48.000 mensen, noodhuisvesting (voor 12.300 
personen) en herstel van 5050 woningen, watervoorziening voor 5.000 mensen, en vaktrainingen voor 
5.000 mensen;

slachtoffers etnisch geweld in assam; shelter voor 1.500 personen, assistentie bij verwerven overheidshulp (5.000 pers.), 14 kampen voor 
tijdelijke opvang van 15.000 ontheemden, nFi-kits en landbouwinputs voor 5.000 mensen; 

slachtoffers waters-noden assam en uttarakhand Medische zorg, livelihood support en huisvesting voor 65.000 mensen; 
voedsel en nFi-pakketten voor 2.500 personen

Filippijnen
rdrraC, peF, Crs, gMai, pasaLi, 
helpage international

slachtoffers cycloon washi (december 2011); huisvesting/hervestiging voor 19.600 personen, economisch herstel (1.100 gezinnen), cash-for-work  
(1.500 gezinnen), distributie nFi-pakketten (12.500 pers.) en hygiene-kits (7.500 pers.), watervoorziening 
t.b.v. 6.900 mensen, traumahulp (300), en herstel wegen/brug;

slachtoffers moesson (augustus 2012) voedsel voor twee maanden voor 4.500 mensen; nFi-kits en hygiene-kits voor 850 gezinnen;

slachtoffers tyfoon (december 2012) voedsel voor 10 dagen (6.000 pers.), shelter voor 9.900 en water voor 3.000 mensen, productie  
(cash-for-work) voor 16.800 mensen.

Zuid Soedan
CaFod, ssuda

programma voor ontheemden (door gewapende strijd 
en door overstroming)

hulp bij herstel levensonderhoud (landbouw en kleine ondernemingen) en educatie/traumahulp voor 
kinderen voor in totaal 475 gezinnen (2.400 personen), 
distributie non-food artikelen voor 1.000 kwetsbaren.

DR Congo
Caritas Congo i.s.m. Caritas goma, 
bukavu en butembo

ontheemden vanwege strijd tussen regerings-leger en 
M23- rebellen in november om goma

distributie van non-food items ten behoeve van ca. 30.000 mensen.

Guatemala
asoseprodi

slachtoffers aardbeving (7 november) herstel van acht watervoorzieningen, herstel van 60 woningen, en traumahulp voor 120 gezinnen.

Pakistan
Crs pakistan

slachtoffers in provincie sindh van sept. overstromingen bijdragen in herstel van 2.235 en nieuwbouw van 150 meer duurzame woningen.

Myanmar
Caritas karuna

slachtoffers strijd tussen regeringsleger en kachin 
independent army.

hulp aan ontheemden: voedsel, shelter, watervoorziening en nFi-kits (voor 15.000 mensen), aanleg 115 
latrines, distributie van 2.360 hygiene-kits, medische zorg (7.930), en economisch herstel (voor minimaal 
1.000 gezinnen).

Overige noodhulp: 
Malawi, bangladesh

droogte/overstroming en voedselschaarste in Malawi; voedseldistributie (voor 3-5 maanden voor 3.500 pers.), zaaigoed (voor 1.600 boeren), non-food items en 
sheltermateriaal voor 4.000 mensen, en rampenpreventiemaatregelen via food-for-work ten behoeve van 
15.000 mensen;

overstroming in bangladesh (juni 2012) voedsel en cash support voor drie maanden voor 4.600 getroffenen.
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maanden USD 70 per maand; de beoogde doelgroep voor 
water kreeg inderdaad toegang tot water; voor 60% van de 
doelgroep werden de sanitaire voorzieningen beter, en 
dorpsstructuren zijn gecreëerd om de bevolking meer grip 
te geven op de eigen ontwikkeling. 

4.3. Gezondheidszorg en welzijn

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (14 landen),  

Azië (5) en ZuidAmerika (1) 
■ En werkte in 2012 samen met 139 partners in  

MDG en transitielanden
■ In 2012 werd € 18,6 miljoen besteed  

(buiten fragiele landen)
■ Waarmee een verzorgingsgebied van 4,4 miljoen 

mensen werd bestreken

Inleiding

Het programma onderscheidt drie thema’s:
De versterking van gezondheidssystemen (system health 
strengthening) is vooral gericht op fragiele contexten. De 
inzet voor Results Based Financing (RBF) kan hieronder 
worden geschaard, maar ook traumazorg, zorgverzeke
ringen en de personele problematiek.
Vrouwen en gezondheidszorg (women’s health) focust  
op de seksuele en reproductieve gezondheid/rechten  
van vrouwen en meisjes met zelfbeschikking (informed 
decision-making) als uitgangspunt. 
Community care betreft de gemeenschapszorg voor mensen 
met hiv/aids, kwetsbare kinderen, ouderen en mensen  
met een handicap. Organisatie van de doelgroep, 
erkenning van de rol van vrijwilligers, en  lobby richting 
de overheid worden als doelen aangemerkt. 

middelen is besteed aan nieuwbouw van 4.440 en 
reparatie van 1650 aardbevings en cycloonbestendige 
woningen. De woningen zijn in samenwerking met 
buurtcomités, huiseigenaren, en door Cordaid getrainde 
lokale aannemers (1100 in totaal) en arbeiders gebouwd. 
Rond de 41.000 mensen kregen een veilig huis. Ook 
werden buurtcomités gevormd, en wegen, water en 
sanitaire voorzieningen aangelegd. Een veilige leef
omgeving en grondbezit voor de bevolking ontvingen 
eveneens de nodige aandacht. 

Eind 2011 ging in Somalië een project van start met een 
duur van acht maanden en een Cordaidbijdrage van  
€ 1 mln. voor de door droogte getroffen bevolking in twee 
regio’s. Cordaid heeft in Somalië geen partnernetwerk en 
vertrouwde daarom de uitvoering toe aan CARE Somalia, 
dat een lange geschiedenis in het land heeft. Doel was om 
in de voedselbehoefte van 13.800 mensen te voorzien via 
een cash-for-work programma en water/sanitatie voor 
38.000 mensen. Een externe evaluatie leerde dat het 
project zijn doelen ruimschoots heeft gehaald. 2.300 
huishoudens ontvingen voor hun arbeid gedurende drie 

In juni werd Bangladesh door ernstige overstromingen 
getroffen; het dodental bleef relatief beperkt (ca. 120),  
maar wel verloren bijna één miljoen mensen have en goed. 
In verschillende regio’s werken Cordaid en haar lokale 
partners al enige jaren aan rampenpreventie, zo ook op  
het eiland Sandwip voor de kust van Bangladesh. Bij de 
overstromingen functioneerden de waarschuwings
systemen er goed en kon de bevolking op tijd geëvacueerd 
worden door getrainde teams; ook het vee werd naar 
veilige plekken gebracht.

Cordaid beëindigde eind juni haar noodhulpprogramma in 
Haïti. De € 29 mln die van de SHOactie werd ontvangen,  
is besteed. Direct na de aardbeving heeft Cordaid voedsel 
vertrekt aan 262.000 slachtoffers, acute medische hulp  
en operaties uitgevoerd (via ingevlogen Nederlandse 
chirurgenteams) en cholerabehandelingen gegeven  
(voor 12.000 mensen), water geleverd aan 3.000 gezinnen 
en tenten opgezet voor 7.000 daklozen. Er werd een 
programma van traumaverwerking opgezet; zorgpersoneel 
werd getraind, een verwijssysteem opgezet, en 115.000 
mensen werden behandeld. Het grootste deel van de 

Indicator Geplande targets van 
de afgesloten projecten 

Gerealiseerd

dab26_1:  # huishoudens geholpen met veilig onderdak 9.660 7.540

dab26_2:  # huishoudens geholpen met huishoudelijke items  
(keukenartikelen, beddegoed, kleding etc)

47.280 43.550

dab26_3:  # personen met toegang tot veilig drinkwater 322.890 233.610

DAB26_5:  # huishoudens geholpen met hygiëne-artikelen (zeep, waspoeder etc.) 30.840 30.070

dab26_6:  # personen met toegang tot medische zorg 290.760 337.240

dab26_7:  # huishoudens geholpen met inputs voor livelihood-activiteiten 22.220 24.470

dab26_8:  # huishoudens geholpen met voedselverstekking 59.870 51.550

MO126_3:  # uitvoerende partners met specifieke aandacht voor kwetsbare 
groepen 

19 18

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)
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Cordaid werkt samen met het Nederlandse Rode Kruis 
rond de thuiszorg van vooral mensen met hiv/aids  
(maar ook ouderen en mensen met een handicap); lokale 
vrijwilligers en groepen vormen daarbij de invalshoek.  

Binnen de Alliantie Connect for Change
Cordaid vormt deze alliantie samen met het International 
Institute for Communication and Development, AKVO, Text to 
Change, ICCO en Edukans met als doel integratie van ICT 
binnen de gezondheidszorg. Voor Cordaid gaat het in 
Ghana, Malawi en Oeganda om zaken als versterking  
van het datamanagement van ziekenhuizen, bijscholing  
via ICT, en gebruik van mobiele telefonie voor de 
communicatie. Zo werden in 2012 zestien instellingen  
in Ghana en Malawi gesteund met een ICTtraining  
van tweehonderd (staf)medewerkers.

Overig:
Cordaid is sinds 1963 lid van Medicus Mundi International 
(MMI) en heeft zitting in het bestuur. MMI is een officiële 
partner van de WHO en telt 15 leden. MMI onderhoudt een 
website, brengt publicaties uit, organiseert leertrajecten 
en bijeenkomsten, en voert lobby op het terrein van 
Migration of health workers (waarin Wemos mede namens 
Cordaid participeert) en Health System Strengthening.   
De Dutch Coalition on Disability and Development streeft naar 
maatschappelijke deelname van mensen met een 
handicap. Zij lobbyt voor een inclusief OSbeleid en voor 
ratificatie van de uit 2006 stammende UN Convention on  
the Rights of Persons with Disabilities door de Nederlandse 
overheid. De kennisontwikkeling wordt bevorderd  
met nieuwsbrieven, een website en landenrapporten. 
Cordaid is lid van HelpAge International (HAI), een mondiaal 
netwerk dat zich inzet voor de rechten en inkomens
zekerheid van kwetsbare ouderen. Cordaid werkt samen 
met HAI op het terrein van beleidsbeïnvloeding (social 
protection, inclusie van ouderen, de jaarlijkse Age Demands 
Actioncampagne). 

Samenwerking

Binnen de Alliantie ‘Samen voor verandering…’: 
Wemos heeft kennis van het internationale 
gezondheidszorgbeleid en voert lobby op dat terrein.  
Zij verschaft lobbykennis aan Cordaid en haar partners, 
terwijl Cordaid de lobby van Wemos steunt met onder
zoeksgegevens, praktijkervaringen en de inbreng/
deelname van partners. 

Het programma was actief in de MDG/Transitielanden 
Ethiopië, Ghana, Kameroen, Kenia, Malawi, Oeganda, 
Tanzania, CongoBrazaville, Bangladesh, India, Filippijnen 
en Indonesië. 
En in de fragiele landen Burundi, Centraal Afrikaanse 
Republiek, DR Congo, Sierra Leone, Zuid Soedan 
Zimbabwe, Afghanistan en Haïti.

Cordaid maakt medische zorg duurzaam en toegankelijk. 
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tieven in Nederland (gezamenlijk € 7,9 mln); en bijdragen 
van derden à € 1 mln (van o.a. de Postcode Loterij, 
Vastenaktie en Stop Aids Now!).

Strategisch financieren

Committeringssommen van meer dan € 1 mln werden 
geregistreerd voor Kameroen (€ 2,5 mln), Oeganda (€ 2,6 
mln), CongoBrazaville (€ 1,9 mln), Malawi (€ 1,9 mln), 
Bangladesh (€ 1,8 mln), India (€ 1,3 mln), Ethiopië (€ 1,1 mln) 
en de Filippijnen (€ 1,1 mln). 

Cordaid’s bijdragen gingen in 2012 voor de helft naar 
versterking van gezondheidssystemen door middel van 
resultaatgericht financieren, voor 25% naar verbetering 
van de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezond
heidszorg voor vrouwen (moeder en kindzorg, seksuele  
en reproductieve zorg), voor rond de 5% naar hiv/aids
projecten, en ten slotte voor 20% naar welzijnsprojecten 
voor met name kinderen/jongeren.     

bestaat voor Cordaid de noodzaak om backdonorfondsen  
te verwerven, waarvoor mogelijk de bestaande partners  
en netwerken nodig zijn. Het streven naar concentratie, 
massa en impact kan op gespannen voet staan met het 
streven naar financiële continuïteit en duurzaamheid; 
behoedzaamheid is dan geboden.

In Malawi verschaft het zogeheten 3-delay framework  
meer inzicht in de situatie van zwangere vrouwen. 
Delay in decision to seek care: als geboortecomplicaties niet 
tijdig worden onderkend, moedersterfte nog teveel als  
lot wordt aanvaard, en cultuur en traditie aan vrouwen 
weinig zeggenschap toekennen. 
Cordaid heeft geleerd dat de positie van vrouwen versterkt 
moet worden door o.m. groepsvorming en onderlinge steun, 
en door mannen te betrekken bij thema’s als huwelijks
leeftijd, voorbehoedsmiddelen en gezins planning.
Delay in reaching care: als slechte wegen, grote afstanden  
en de afwezigheid van ambulances vrouwen verhinderen 
om tijdig de zorgvoorziening te bereiken. 
In Malawi brengen Cordaid en partners de formele zorg 
naar de dorpen of zetten een goed verwijssysteem op. 
Fietsambulances worden ingezet en mobiele telefoons voor 
het regelen van transport; en vrouwen/mannen worden 
aangemoedigd om geld te reserveren voor spoedgevallen.
Delay in receiving care: als een gebrek aan zorgmedewerkers 
en apparatuur een probleem is. 
Cordaid promoot de resultaatgerichte financiering van 
gezondheidszorg om hierin verbetering te brengen.  
Ook de verbetering van health data systems draagt daaraan 
bij, alsmede e-learning voor zorgpersoneel.   

Inkomsten

De inkomsten werden opgebracht door MFS (€ 8,3 mln); 
institutionele donoren (€ 1,4 mln); de fondsen Memisa  
(met een bijdrage van de Stichting Ineke Feitz voor het 
terugdringen van de moeder en babysterfte in Ghana)  
en Kinderstem; matching funding van particuliere initia

Cordaid is medeoprichter van het Nederlandse Better Care 
Network, dat als doel heeft een betere zorg voor kinderen 
die ouderlijke zorg missen. Inzet is de transitie van 
institutionele zorg naar familie en/of gemeenschapszorg. 
Het Caregivers Action Network (CAN), mede opgericht door 
Cordaid, wil de positie van zorgverleners (doorgaans 
oudere vrouwen) verstevigen via professionalisering  
en erkenning van hun rol. CAN telt rond de 570 leden.  
De activiteiten strekken van lobby tot beleids en 
kennisontwikkeling, en programma’s voor thuiszorg. 
Cordaid ijvert hierbij voor nationale allianties. Nadat in 
2011 in Malawi een Home Based Care Alliance officieel van 
start ging, was in 2012 Zambia aan de beurt. Ook werd  
de alliantie CAN Africa geproclameerd. 
Rural Health Solutions is een consortium van Cordaid en 
gespecialiseerde organisaties/bedrijven als Hospitainer, 
IMRES en Healthy Entrepreneurs. Het biedt snel te 
plaatsen modulair opgebouwde ziekenhuizen voor 
noodsituaties en plattelandsgebieden, waarbij de hele 
keten (staf, medicijnen, training, business cases) in  
één hand ligt. Eind augustus is het consortium onder 
begeleiding van de ministeries van Buitenlandse Zaken  
en Economische Zaken op handelsmissie geweest om het 
concept te presenteren aan onder meer UNFPA en UNDP 
(die enthousiast reageerden). Een brochure is opgesteld,  
die momenteel wordt verspreid door deze VNorganisaties. 

Daarnaast is Cordaid actief binnen Stop Aids Now!, het 
Netherlands Platform for Global Health en de Nederlandse Task 
Force Health Care. 

Geleerde lessen 

Een inventarisatie begin 2012 van Cordaid’s projecten in 
Bangladesh leerde dat deze nogal verspreid waren, met 
weinig onderlinge samenhang en impact op nationaal 
niveau. Daarom werd in 2012 besloten om de inzet te 
concentreren op de afgelegen Chittagong Hill Tracts, waar op 
dat moment slechts twee partners actief waren. Tegelijk 

Medical mirrors: maternal care in a  
Malawian district  
T. van de Akker werkte drieëneenhalf jaar als arts in een 
ziekenhuis in Malawi. Daar kwam een proefschrift uit 
voort over lokaal toegepaste interventies om 
moedersterfte en ernstige ziekte terug te dringen. Het 
proefschrift gaat over medischtechnische zaken, maar 
zijn eindconclusie én aanbeveling zijn misschien nog 
het meest belangrijk: 
Uiteindelijk, zo is mijn stellige overtuiging, is een ‘epidemiologische 
benadering’ zoals die gebruikt is in dit proefschrift onvoldoende om  
het lot van vrouwen fundamenteel te verbeteren. Een benadering 
gebaseerd op adequate zorg als mensenrecht, waarbij politieke en 
bestuurlijke leiders systematisch ter verantwoording geroepen 
worden door vrouwen zélf, lijkt een noodzakelijk en krachtiger 
instrument.
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Ethiopië, Oeganda, Malawi, Kameroen, Bangladesh en de 
Filippijnen. 
In laatstgenoemd land werden ouders en kinderen op het 
conflictrijke eiland Mindanao ertoe aangezet om tegen 
een vergoeding (de door de overheid ingestelde Conditional 
Cash Transfers) gebruik te maken van onderwijs en gezond
heidszorg. Op termijn gaan 53.000 kinderen en hun ouders 
hiervan profijt trekken. 

Capaciteitsversterking

Zoals te doen gebruikelijk bestreek deze een breed 
spectrum. 

Begin juli organiseerde Cordaid in de Filippijnen een 
training in financieel management voor rond de vijftig 
partners. Half juli ging in Kameroen een traject van start 
met CODASCYagoua en Delice; het ligt in de bedoeling om 
dit traject geleidelijk uit te bouwen naar andere partners 
in Kameroen. In de eerste week van september vond bij 
Cordaid een Training-of-Trainers plaats van vijf Afrikaanse 
consultants ter voorbereiding van trainingen in financieel 
management voor partners in Ethiopië, Ghana en Malawi. 
Voor dit laatste land functioneert KMF Consultants als 
trainingsinstituut voor negen Cordaidpartners. 

haar inkomstenbron, 40% kreeg het advies om geen 
kinderen te nemen, en 4% van de vrouwen werd gedwongen 
gesteriliseerd. 
De Ecumenical Advocacy Alliance is een mondiaal netwerk, dat 
hiv/aids als onderwerp van een campagne heeft gekozen. 
Religieuze leiders en geloofsgemeenschappen worden 
uitgedaagd om de stigmatisering van PLHIV te bestrijden 
en hun noden en behoeften te erkennen; daarbij wordt via 
dialoog, overleg en acties samengewerkt met (organisaties 
van) PLHIV. 

Welzijn
Resultaatgericht financieren wordt als methode inmiddels 
ook binnen het onderwijs en de thuiszorg toegepast; ook 
hierbij neemt Cordaid een voorhoedepositie in.
In Kameroen voert het bisdom Batouri in samenwerking 
met het ministerie van Onderwijs en met financiering van 
Cordaid een pilot uit waarbij 16 scholen (5.000 leerlingen) 
zijn betrokken; doel is om via RBF het maximale 
rendement te halen uit de nu eenmaal beperkte personele 
en financiële middelen waarover Kameroen beschikt.
Cordaid en haar thuiszorgpartners in Malawi besloten in 
2011 om RBF te introduceren binnen de thuiszorg; het 
initiatief leverde weliswaar aansprekende resultaten op en 
kreeg daarvoor ook (inter)nationale erkenning, maar blijft 
wel in grote mate afhankelijk van externe financiering. 
Partner KFM Consultants onderzoekt in opdracht van 
Cordaid of het mogelijk is om een deel van de taken van de 
formele (en dure) gezondheidszorg over te hevelen naar de 
geprofessionaliseerde zorg op gemeenschapsniveau. Drie 
bisdommen (Blantyre, Chikwawa, Mangochi) die al langer 
dan tien jaar thuiszorgprogramma’s beheren en 13 lokale 
thuiszorgorganisaties doen aan het onderzoek mee.  

Andere financieringen binnen de welzijnssector hadden 
voor het overgrote deel betrekking op nietschoolgaande 
kinderen, straatkinderen, meisjes als slachtoffer van 
geweld, aidswezen en kinderen met een handicap in 

Result-Based Financing (RBF) in Oost-Kameroen
Overtuigd door het succes van het door Cordaid sinds 2006 
ondersteunde programma in het bisdom Batouri in 
OostKameroen, besloten het Kameroenese ministerie van 
Gezondheid en de Wereldbank tot vier regionale pilots. 
Cordaid kreeg de verantwoordelijkheid toebedeeld voor de 
regio OostKameroen. Met de uitvoering (in eigen beheer) 
werd halfweg 2012 gestart. Het verzorgingsgebied telt 
820.000 mensen en 150 instellingen voor gezondheidszorg. 
Als doelen zijn o.m. aangemerkt: 25.000 vrouwen die 
zwangerschapscontrole krijgen en 25.000 begeleide 
bevallingen.

Women’s health
Met meer dan 15 grote financieringen kwam dit thema in 
het verslagjaar ruim aan bod. Belangrijke subthema’s 
betroffen veilig moederschap en seksuele/reproductieve 
zorg en rechten. Met een Cordaidbijdrage van € 500.000 
bestrijdt partner Pidim Foundation de bovengemiddeld hoge 
moeder en kindsterfte in de achtergebleven Chittagong Hill 
Tracks in ZuidoostBangladesh. Deze sterfte is voor een 
groot deel toe te schrijven aan de vele thuisbevallingen 
zonder professionele begeleiding en de gebrekkige pre en 
postnatale zorg. Het project richt zich met voorlichting, 
lokale parahealth werkers, en een verwijssysteem op een 
betere zorg voor de meisjes/vrouwen van 270 dorpen 
(84.000 inwoners).
In Bangladesh werd ook bijgedragen aan het opsporen van 
baarmoederhalskanker via een low-cost methode (Visual 
Inspection with Acetic acid  VIA); de organisatie Friendship 
voert het project uit, het LUMC is erbij betrokken. Doel is 
de screening van 18.000 vrouwen per jaar.

Hiv/aids
Een recent opgestelde ‘PLHIV Stigma Index’ laat zien dat 
in Ethiopië de stigmatisering van mensen met hiv/aids 
(PLHIV) nog niet overwonnen is. Vanwege hun hivstatus 
werd 10% van de PLHIV fysiek bedreigd, 42% verloor zijn/

Zorgen voor elkaar  
Hoe groot de behoefte aan thuiszorg is, blijkt uit een 
survey die begin 2012 in de drie Malawiaanse 
bisdommen werd uitgevoerd:

■■ 45% van de huishoudens heeft op zijn minst één 
‘thuiszorgcliënt’;

■■ 25% van de huishoudens draagt de zorg voor 
minimaal één chronisch zieke;

■■ van 28% van de huishoudens maakt een kwetsbaar 
persoon deel uit (11% kwetsbare kinderen, 11% 
ouderen, 6% gehandicapten). 
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te laten zien en zo voortzetting van de steun aan hiv/
aidsprojecten te rechtvaardigen; 

■■ de waarde van cash transfers als middel om de medicijn
trouw van ARTcliënten te vergroten (slechts 40% van 
de cliënten volgt trouw de medicatie) moet worden 
onderzocht. 

Ondanks (kleine) successen hier en daar ziet het er in 
SubSahara Afrika somber uit wat betreft de MDG
doelstellingen voor moeder en kindersterfte. 
Internationaal wordt de vraag gesteld of faith-based 
instellingen hiervoor niet meer moeten worden 
ingeschakeld. Veel faith-based instellingen kunnen zich 
echter geen gratis zorg permitteren, waardoor arme 
zwangere vrouwen afzien van kwaliteitszorg gezien de 
kosten. Doctors with Africa CUAMM (een Italiaanse NGO en 
lid van Caritas Internationalis) wil in plattelandszieken
huizen in Ethiopië, Angola, Tanzania en Oeganda via  
een meerjarig onderzoek meer inzicht verwerven in  
deze thematiek en vooral de mogelijke opties. Cordaid 
financiert de base-line van het onderzoek, dat moet 
uitmonden in o.m. een simpel middel om de equity in access 
to maternity services te meten. 

In rijke landen hebben de stijgende kosten van de zorg,  
de vergrijzing en het verwachte tekort aan zorgverleners 
geleid tot meer aandacht voor vrijwillige (en ethisch 
gefundeerde) vormen van zorg. In Afrika heeft men 
hiermee al jarenlang ervaring opgedaan, te beginnen met 
de zorg voor mensen met hiv/aids en later uitgebreid naar 
andere kwetsbare groepen. 
De noodzaak van een kwalitatief toereikende gemeen
schapszorg dringt zich steeds meer op. Onder regie van  
de School of Humanities van de Tilburg Universiteit wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zorg
verlening op gemeenschapsniveau; het wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de Marga Klompé Zorgcombinatie 
en vier partners van Cordaid (Huairou Commission, National 

van de verdeling van de beschikbare fondsen voor 
gezondheidszorg, heeft Cordaid opdracht gegeven tot  
een budget tracking-studie. Dr. G. Dijkstra van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam heeft het onderzoek verricht  
(Aid and Health Sector Performance in Uganda), met als 
belangrijkste uitkomsten: 

■■ er zijn positieve ontwikkelingen binnen de Oegandese 
gezondheidssector: het overheidsbudget is gegroeid 
en de meeste indicatoren laten een beter beeld zien; 
bepaalde indicatoren vertonen de laatste jaren echter 
stagnatie (zoals hiv/aidspreventie en vaccinatie);

■■ de inzet van verticale fondsen ging gepaard met een 
relatief grote onvoorspelbaarheid, uitgebreide earmarking, 
en het passeren van bestaande systemen, waardoor de 
planning en het management van overheids en faith-
based zorg ernstig werden bemoeilijkt;

■■ terwijl het budget van de gouvernementele gezond–
heids sector groeide, nam dat voor de faith-based sector af.

De studie concludeert dat deze ontwikkelingen pose a 
challenge for the maintenance and expansion of primary health care.

Afrika’s grootste aidsconferentie (ICASA) werd eind 2011 
gehouden in Addis Abeba. Cordaid sponsorde de deelname 
van vijf partners/leden van het Caregivers Action Network. 
De conclusies en aanbevelingen kwamen in 2012 
beschikbaar:

■■ nationale Home Based CareAllianties dienen als 
platform voor overleg en leren en zijn door hun 
krachtenbundeling eerder in staat tot beïnvloeding ván 
en samenwerking mét de overheid; 

■■ zorgverleners organiseren zich steeds meer op 
gemeenschapsniveau; de invloed van donororganisaties 
doet zich hier duidelijk gelden. Grassrootsvrouwen in 
Kenia nemen nu deel aan de besluitvorming en hebben 
bewerkstelligd dat hen van overheidswege een toelage 
wordt toegekend;  

■■ er is een taak weggelegd voor CAN om via de media het 
veranderde gezicht van hiv/aids (een chronische ziekte) 

Van 25 juni tot 7 juli werd in Mombasa, Kenia alweer de 
21ste Result Based Financingcursus gehouden met 
deelnemers uit Afghanistan, Liberia, Mozambique, 
Nigeria, Oeganda en Zimbabwe. Vanaf de start hebben  
al 550 personen deze cursus doorlopen. 
Cordaid won de door de Wereldbank uitgeschreven tender 
voor de training van 50 stafleden van gezondheids
instellingen in CongoBrazaville, waar het RBFconcept  
in drie regio’s (680.000 mensen) voor het eerst wordt 
toegepast. Het betreft twee zesdaagse trainingen  
(in Brazaville en Dolisie).
In Oeganda boekte de in 2009 gestarte RBFpilot van het 
Diocesan Health Office van het bisdom Jinja (twee zieken
huizen en zes gezondheidsposten) goede resultaten 
blijkens een externe evaluatie (zie onder Resultaten).  
De pilot wordt daarom uitgebreid met zes instellingen  
van de overheid en twee van het Uganda Protestant Medical 
Bureau. Het gezamenlijke verzorgingsgebied telt 600.000 
inwoners. Driehonderd medewerkers worden getraind in 
het RBFconcept, het uitwerken van business plannen, en 
seksuele/reproductieve zorg. 

Zorgverzekeringen kunnen voorkomen dat arme mensen 
contant moeten betalen voor medische zorg (out-of-pocket) 
en daardoor het risico lopen in armoede te vervallen. 
Meerdere landen doen moeite om tot een nationale 
zorgverzekering te komen, maar de hindernissen zijn 
groot. Het Nederlandse PharmAccess heeft expertise op dit 
terrein en gaat 25 vertegenwoordigers van de Ghanese en 
Oegandese gezondheidszorgsector helpen om nationale 
zorgverzekeringen op te zetten.

Kennisontwikkeling 

In Oeganda levert de faith-based gezondheidszorg ca. 45% 
van alle zorg. Toch krijgt deze sector maar weinig 
middelen van de overheid, wat inhoudt dat de 
dienstverlening voor een groot deel gedekt moet worden 
uit de bijdrage van patiënten. Om een goed beeld te krijgen 
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accountability van nationale overheden dienaangaande 
vergroten door middel van budget tracking.

Maatschappelijke betrokkenheid 
Cordaid’s programma voor gezondheidszorg en welzijn kan 
bogen op een brede achterban. Het fonds Memisa wordt 
gesteund door 132.000 donateurs, die met nieuws brieven 
en de internetsite doorlopend worden geïnfor meerd. 
Memisa ontplooit jaarlijks meerdere campagnes. 
Particuliere stichtingen verstrekken bijdragen en ook 
bedrijven denken aan Memisa als goed doel. 

In de succesvolle tvserie Babyboom van de NCRV leven 
kijkers mee met stellen tijdens hun pogingen om zwanger 
te worden. Op 20 juni kon de kijker drie stellen volgen op 
hun reis naar OostKameroen om met eigen ogen te zien 
hoe het daar met de moeder en kindzorg is gesteld en wat 
Cordaid doet om de moeder en kindsterfte daar terug te 
dringen. Naar het programma keken bijna 500.000 
mensen. Mede dankzij een belpanel met ‘Bekende 
Nederlanders’ leverde dat bijna 3000 nieuwe donateurs op.
Het ‘Mama Brood’ dat rond Moederdag werd gelanceerd, 
bleek een succes; het initiatief kwam voort uit de 
samenwerking van Bakels Senior NV (grondstofleverancier), 
Bakkerij van der Wal Jolink, Patissier en Broodspecialist 
Van Otten, Koopmans Meel, en Cordaid. Het brood was 
verkrijgbaar bij 300 bakkers. Cordaid ontving van elk 
verkocht brood 15 cent ter bestrijding van moedersterfte  
in DR Congo. Er werden rond de 100.000 broden verkocht.
Met de Ineke Feitz Stichting heeft Cordaid een lang
lopende samenwerking, die gericht is op de meest 
kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Daartoe is 
een vijfentwintigtal projecten in uitvoering genomen  
voor onder meer seksueel misbruikte en meervoudig 
gehandicapte kinderen in de Filippijnen en India. Ook is 
een begin gemaakt met een project voor gehandicapte 
kinderen in Kameroen volgens de beproefde methode  
van resultaatgericht financieren. 

Health Context’. Volgens de laatste inzichten kan de hiv/
aidsepidemie definitief worden bedwongen. Cordaid was 
present in het kader van het Caregivers Action Netwerk (CAN), 
met de vrijwillige thuiszorger als vlaggendrager.  
Zo werd onderzoek gepresenteerd dat de meerwaarde van 
thuiszorg duidelijk aantoont. In gebieden met thuiszorg is 
de therapietrouw vele malen hoger; patiënten voelen zich 
gesteund en worden aangemoedigd om ondanks de 
bijwerkingen hun medicatie te blijven slikken. Ook ging 
CAN in op de belangrijke rol die vrijwilligers hebben  
bij het mobilisen van steun binnen de gemeenschap, niet 
alleen voor mensen met hiv/aids, maar ook voor ouderen 
en mensen met een beperking. Vrijwillige zorgverleners 
verdienen dan ook een plaats aan de tafel waar beleid 
wordt uitgestippeld en budgetten verdeeld.
Teleurstellend was echter de geringe aandacht in het 
officiële en plenaire deel van de conferentie voor de rol  
van de informele, vrijwillige zorg.  

Tijdens de conferentie werd ook het regionale netwerk 
CAN Afrika gelanceerd. UNAidsdirecteur Sheila Tlou 
sprak haar steun uit voor dit initiatief en erkende het 
belang van lokale gemeenschappen in de strijd tegen  
hiv/aids. 

Om de steun voor global health niet te laten verslappen, 
dienen inwoners van ontwikkelingslanden hun recht op 
gezondheidszorg sterker te claimen en moeten 
beleidsmakers overtuigd worden van de noodzaak van een 
wereldwijd gegarandeerde toegang tot adequate 
gezondheidszorg. Juist op deze ambitieuze doelen richt 
Action for Global Health (AfGH) haar vizier. Met 17 deelnemers 
uit zeven Europese landen, die weer vervlochten zijn met 
tal van netwerken in Noord en Zuid, heeft AfGH een enorm 
bereik en dus ook lobbykracht. Met een driejarig 
voorlichtings en lobbyprogramma wil AfGH in Europa – 
en via haar netwerken ook mondiaal – politieke en 
financiële steun genereren voor global health en de 

Home Based Care Alliance-Malawi, Churches Health Association of 
Zambia, Diocese of MangochiMalawi); gezamenlijk beschikken 
deze partners over 35.000 vrijwillige zorgverleners. 
Het onderzoek systematiseert de ervaringen, geleerde 
lessen en tools voor het opzetten van informele 
zorgsystemen. Bijkomende producten zijn minimaal  
twee twinnings tussen Nederlandse en Afrikaanse 
zorgorganisaties, meer begrip van de intrinsieke  
motivatie van vrijwilligers, en verschillende publicaties. 

Cordaid-partners staan aan de wieg van 
Home Based Care Alliances in Zambia 
Het proces naar een nationale alliantie begon met  
een ‘thuiszorgscan’, die met hulp van Cordaid werd 
uitgevoerd. Tijdens een meeting met deskundigen, 
overheidsdiensten, NGO’s, zorgverleners en donoren 
werd de route naar een nationale alliantie uitgestippeld. 
Een volgende stap bestond uit de oprichting van een 
werkgroep onder leiding van Cordaid’s partner Zambia 
Episcopal Conference, die het pad moest effenen naar een 
nationale thuiszorgalliantie. Deze werd in december 
2011 officieel geproclameerd. Cordaidpartner Peoples 
Proces Housing and Poverty Zambia is voorzitter van de 
Grassroots Caregivers Alliance; deze alliantie maakt ook  
deel uit van de nationale alliantie en laat daar de stem 
van doelgroeporganisaties horen. 

Momenteel telt de Alliantie ruim veertig leden, 
waaronder het ministerie van Gezondheidszorg, 
Churches Health Association of Zambia, Leger des Heils  
en het Network of People Living with HIV/AIDS. 

Lobby en advocacy

De Internationale Aidsconferentie in Washington ging  
op 22 juli van start met als thema ‘Ending the Epidemic; 
Turning the Tide on Transmission; and HIV in the Larger Global 
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project betreft de installatie van een mediatheek met 
twintig computers en webbased leerprogramma’s.  
De mediatheek is onderdeel van een groot anatomie
programma, dat door o.m. de Universiteit Leiden wordt 
ondersteund.

Minder goed geslaagde/mislukte projecten

In Ghana ging in 2009 een multistakeholderproces  
van start rond gezondheidszorg, met als primaire  
focus de personeelsproblematiek. Vanaf het begin  
was BBO (Bureau Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelings
samenwerking) bij het proces betrokken als facilitator en 
aanjager. Vanaf de start van MFSII verschoof de focus 
naar versterking van de vraagkant in gezondheidszorg, 
met speciale aandacht voor Women’s Health. Ondanks een 
jarenlange dialoog en vele bijeenkomsten is er nog altijd 
geen sterk netwerk met een evidence-based lobby/advocacy. 
Begin 2012 maakte Cordaid samen met vijf NGO’s een 
doorstart met de bedoeling deze groep geleidelijk uit te 
breiden. Aan dit voornemen kwam echter een eind toen 
het vijftal het niet eens kon worden over een gezamenlijke 
agenda en uiteenviel in twee themawerkgroepen (rond 
traditionele vroedvrouwen en rond zorgverzekeringen). 
Toen vervolgens bleek dat ook deze werkgroepen niet tot 
een eigen agenda konden komen, staakte Cordaid de 
externe facilitatie per eind 2012.

De les is dat een dergelijk proces alleen kans van slagen 
heeft als er sprake is van een zekere chemie tussen de 
deelnemers en ook de meerwaarde duidelijk wordt gevoeld. 
Momenteel participeren alle voormalige deelnemers in 
lokale netwerken, waarvan ze wel de meerwaarde zien  
(en waarvoor de ondersteuning van Cordaid niet 
noodzakelijk is). 

De ASN Bank doneert via verschillende spaarproducten 
(Ideaalsparen en Jeugdsparen) aan projecten van 
Kinderstem en Memisa. In totaal heeft Cordaid in het 
verslagjaar voor beide fondsen € 423.000 ontvangen.  
Met deze bijdrage werd in de Centraal Afrikaanse 
Republiek een project voor gezondheidszorg ondersteund, 
en projecten voor de bescherming en opvang van 
straatkinderen in de Filippijnen, Kameroen en India.

Enige tientallen parochies, stichtingen, migranten
organisaties en serviceclubs wenden zich jaarlijks tot 
Cordaid voor (mede)financiering van hun kleinschalige 
gezondheidsprojecten in het Zuiden. Er is daarbij sprake 
van matching funding, het gezamenlijk delen van de  
project kosten. 
De Stichting Saidia (Sassenheim) helpt Sumve helpt bij  
het opzetten van een revalidatieafdeling (faciliteiten en 
kennisoverdracht) in het Sumve Hospital in Tanzania. 
Men verwacht per jaar ruim 1.000 patiënten te 
revalideren; hun verzorgers worden ook getraind zodat  
de revalidatie thuis kan worden voortgezet. Cordaid ziet 
erop toe dat het ziekenhuis binnen drie jaar het project 
overneemt.       
Stichting Interplast Holland (Leiden) richt zich op de 
behandeling van brandwonden met specialistische kennis 
van plastische chirurgie/reconstructie, training van  
lokaal medisch personeel, curriculumontwikkeling, en 
advisering bij het opzetten van ziekenhuisunits. Er wordt 
daarbij samengewerkt met ziekenhuisstaf, overheid en 
universiteiten. Het nieuwe project staat in dienst van het 
Mulago Hospital in Oeganda, dat jaarlijks met ruim 500 
brandslachtoffers te maken krijgt. 
Stichting Keihan is opgericht door Afghaanse (medische) 
studenten in Nederland. Op verzoek van de Kabul Medical 
University zet Keihan zich in voor een anatomieproject. In 
de laatste 20 jaar is het anatomieonderwijs verwoest, wat 
heeft geleid tot een gebrekkige anatomische kennis van 
studenten en artsen. Het door Cordaid ondersteunde 

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
faith-based organisaties
In 2011 aanvaardden 120 faith-based organisaties, 
religieuze leiders en kerkelijke instellingen en nog  
eens 100 seculiere maatschappelijke organisaties de 
Interfaith Declaration to Improve Family Health and Well-Being. 
De verklaring benadrukt de belangrijke rol van 
voorlichting over gezinsplanning en de beschikbaarheid 
van voorbehoedsmiddelen en diensten. 
Cordaid trad in 2012 als financier én als lid van het 
steering committee toe tot dit Faith2Actionnetwerk, dat 
wordt geleid door DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung). 
Faith2Action vraagt aandacht voor de belangrijke rol van 
faith-based organisaties bij thema’s als gezinsplanning 
en steunt de dialoog van religieuze leiders met mensen 
met hiv. Met katholieke partners werkt Cordaid aan de 
introductie van Informed Decision Making in gezondheids
centra. 
Samen met ICCO en Prisma verzorgde Cordaid eind 
september een expert meeting over de ervaringen  
van Nederlandse en zuidelijke organisaties in hun 
samenwerking met religieuze actoren binnen de 
seksuele/reproductieve gezondheidszorg. 
Behartenswaardige opmerkingen werden gemaakt  
over de sociale dimensie van seksualiteit/reproductie  
in ontwikkelingslanden (in tegenstelling tot de 
seculiere en individualistische visie daarop in het 
westen) en over de pragmatische keuzes die mensen 
maken als zij geconfronteerd worden met de kloof 
tussen ideaal en dagelijkse werkelijkheid. Voor een 
goede dialoog is allereerst vereist dat alle betrokkenen 
hun eigen visie en beleidsuitgangspunten verhelderen. 
Via workshops en discussies werden praktische 
instrumenten aangereikt voor dialoog en training.
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Op het platteland van Malawi waren traditionele regels 
vaak leidend rond kwesties van zwangerschap en bevalling. 
Zo mocht alleen een mannelijk familielid bepalen of de 
zwangere vrouw voor controle naar de kliniek mocht. 
Daarom begon het College of Medicine met steun van Cordaid 
aan een project voor veilig moederschap in het district 
Mangochi. Er werd voorlichting gegeven, traditionele 
vroedvrouwen werden bijgeschoold, mannen leerden over 
de risico’s van zwangerschap en over de voordelen van 
controles en bevallen in een kliniek, en fietsambulances 
werden geïntroduceerd. Sinds de start van het project nam 
de moedersterfte in Mangochi met 85% af.

In het Bushenyidistrict in ZuidwestOeganda werkt 
Cordaid sinds drie jaar samen met partner Save for Health 
Uganda (SHU) aan de bestrijding van moeder en kindsterfte. 
Daarvoor worden onder meer collectieve zorgverzekeringen 
gebruikt, waarbij dorpen voor alle zwangere vrouwen en 
pasgeborenen contracten afsluiten voor een compleet 
pakket van voorlichting, vier controles, begeleide bevalling, 
vaccinaties voor de baby, nazorg en vervoer naar de kliniek. 
Een gemiddeld dorp betaalt voor dit pakket € 130 per jaar 
aan SHU. In drie jaar tijd is het aantal vrouwen dat alle 
controles doorloopt en in de kliniek bevalt met 30% 
toegenomen; de kindersterfte is gedaald. Sommige dorpen 
hebben besloten om meer premie te betalen, zodat elke 
dorpeling in de zorgverzekering kan worden opgenomen. 

Het Jinja Diocesan Health Office beheert in Oeganda zes 
gezondheidscentra en twee ziekenhuizen en doet dat 
overeenkomstig het nationale gezondheidsbeleid. In juli 
2009 ging een driejarig project van start voor vijf 
gezondheidscentra, dat was gebasserd op Result Based 
Financing. In april 2012 werd het project extern geëvalueerd. 
De resultaten mogen er zijn:

■■ De kwaliteit van de zorg verbeterde, evenals het bereik 
(van 123.334 patiëntcontacten in 2008/2009 naar 187.627 
contacten in 2010/2011);

■■ Het percentage gekwalificeerde zorgverleners ging van 
62% in 2008/2009 naar 74% in 2010/2011;

■■ Het aantal patiëntcontacten per jaar per stafmede
werker overtrof de target (1.400) met ruim 200%; 

■■ De score voor de patiënttevredenheid ging omhoog, zij 
het met een bescheiden 34 procentpunten;

■■ De ontvangen vergoedingen werden door de 
gezondheidscentra gebruikt voor o.m. verbetering van 
de infrastructuur (verbouwingen, nieuwe bedden); 
aankoop van computers, medische apparatuur 
en medicijnen; installatie van verlichting op 
zonneenergie, en aanschaf van motorfietsen voor 
preventieactiviteiten in de dorpen; 

■■ Hoewel de patiëntbijdrage de kosten van de zorg niet 
dekt, waren de centra toch in staat om gemiddeld 75% 
van hun kosten hieruit te financieren. 

Resultaten

Op 67 maart organiseerden Cordaid (met haar directeur 
als een van de sprekers), de EU, het Tanzaniaanse Ministry 
of Health and Social Welfare en het Christian Social Service 
Committee in Tanzania een zogeheten High Level RBF 
Conference. Cordaid ziet het als een succes dat daarbij 
ministers uit zeven Afrikaanse landen aanwezig waren, 
evenals beleidsmakers uit 18 landen en 
vertegenwoordigers van negen internationale organisaties 
(waaronder de WHO, Wereldbank, EU, het Global Fund en  
de Gates foundation). De bijeenkomst vormde een uitgelezen 
kans voor Cordaid om haar expertise op RBF onder  
de aandacht te brengen en relaties te versterken. 
De conferentie mondde uit in een verklaring waarin  
Result Based Financing werd erkend als een methode om  
de kwaliteit, effectiviteit, kostenefficiëntie en accounta
bility van gezondheidszorgsystemen te vergroten.  
De aanbevelingen zijn conform de RBFprincipes: 

■■ Alle stakeholders moeten worden betrokken bij RBF, 
dus ook maatschappelijke organisaties en lokale 
gemeenschappen;

■■ Scheiding van functies is essentieel. De ideeën en 
eventuele klachten van zorggebruikers verdienen 
alle aandacht; zorggebruikers moeten ook betrokken 
worden bij de verificatie van resultaten;

■■ RBF biedt een goede gelegenheid voor 
donorharmonisatie; donoren kunnen specifieke 
elementen of indicatoren van RBF ondersteunen;

■■ RBF dient gepaard te gaan met decentralisatie van het 
gezondheidssysteem, zodat zorgverlenende instellingen 
met de nodige autonomie kunnen functioneren;

■■ RBF vergt een goede balans van de intrinsieke en 
extrinsieke motivatie van zorgpersoneel;

■■ Het risico van verwaarlozing van nietgesubsidieerde 
diensten moet onderwerp zijn van monitoring; ethische 
vraagstukken dienen onder ogen te worden gezien. 

Indicator Geplande targets van 
de afgesloten projecten

Gerealiseerd

dab23_1: # mensen bereikt met reproductieve gezondheidszorg 412.660 65.810

dab23_3: # bevallingen begeleid door getraind personeel 43.300 10.050

dab23_4: # mensen dat thuis-/community zorg krijgt 15.540 7.650

Mo23_3:  # maatschappelijke organisaties dat participeert in beleids-
formulering of projecten (van instellingen, lokale overheden) voor 
gezondheidszorg en sociaaleconomische zekerheid

960 240

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)
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Overige samenwerking
Cordaid werkt samen met het Agri-ProFocus netwerk  
dat 35 leden uit Nederland telt en vooral actief is voor/ 
met de Afrikaanse boer (voor Cordaid: Zambia, Oeganda  
en Ethiopië), het MVOplatform (voor corporate social 
responsibility), en het Initiatief Duurzame Handel  
(voor de kruiden/specerijenketen).
Cordaid was medeoprichter van Microned en het 
Netherlands Platform for Microfinance, die in 2012 zijn gefuseerd; 
binnen het nieuwe Platform for Inclusive Finance wordt samen
gewerkt t.a.v. onderzoek, leren, lobby en de ontwikkeling 

Samenwerking

Binnen de alliantie ‘Samen voor verandering…’
Samen met Both ENDS werkt Cordaid aan een rechtvaardige 
en groene economie. Cordaid ondersteunt daarbij 
producentengroepen en associaties, lobbyorganisaties en 
netwerken, terwijl Both ENDS kennis inbrengt over 
ecologische duurzaamheid en vooral werkt op mondiale 
schaal. De activiteiten van Both ENDS ondersteunen 
Cordaid’s inzet via voorlichting/training van partners; 
omgekeerd voeden deze partners de lobby van Both ENDS 
met cases uit de praktijk. 

4.4.  Ondernemen

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (7 landen),  

Azië (4) en LatijnsAmerika (2) 
■ En werkte in 2012 samen met 119 partners in  

MDG en transitielanden
■ In 2012 werd € 15,4 miljoen gecommitteerd  

(buiten fragiele landen)
■ Waarmee 223.000 mensen direct werden bereikt  

en 1,1 miljoen indirect

Inleiding

Het programma heeft twee hoofdthema’s: 
Verbetering van de positie van kleine rurale producenten via farming 
as a business, versterking van producentenorganisaties en 
samenwerking met andere ketenactoren. Lokale/regionale 
markten vormen het afzetgebied, de empowerment van 
vrouwen krijgt voorrang. 
Ten aanzien van Toegang tot krediet kent Cordaid prioriteit 
toe aan rurale microfinancieringsinstellingen (MFI’s), de 
ontwikkeling van onder andere spaarproducten en (oogst)
verzekeringen, en leningen voor kleine/middelgrote 
bedrijven. Cordaid investeert in intermediaire wholesale-
fondsen en promoot ter bescherming van kredietnemers 
client protection principles. Er kan beschikt worden over een 
leningenfonds van € 60 mln ten behoeve van ca. 400.000 
cliënten. 

Het programma ontplooide activiteiten in Afrika  
(Ghana, Malawi, Kenia, Oeganda), Azië (Filippijnen,  
India, Indonesië, Vietnam) en LatijnsAmerika (Bolivia, 
Honduras). Daarnaast werden de eerste stappen gezet  
naar de opbouw van een programma in de fragiele landen 
DR Congo, Zuid Soedan en Sierra Leone. 

Gladis uit Honduras heeft een bakkerij. Ze zit vol plannen om haar zaak uit te breiden en nieuwe producten aan het assortiment toe te voegen. 
Via www.cordaidmicrokrediet.nl kan iedereen in haar onderneming investeren. 
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Oeganda
FIT Uganda, een kleine organisatie waarmee Cordaid sinds 
2005 samenwerkt, biedt advies, onderzoek en technische 
assistentie aan bedrijven, NGO’s en boerenorganisaties. 
Cordaid heeft FIT vooral ingezet om farming as a business te 
ontwikkelen. In 2008 ging FIT van start met Infotrade, een 
marktinformatiesysteem dat kleine boeren moet helpen 
om op basis van o.a. aanbod en marktprijzen gefundeerde 
besluiten te nemen en hun onderhandelingspositie binnen 
de keten te versterken. De marktinformatie wordt enige 
malen per week verzameld en aangeboden via internet, 
mobiele telefonie en in druk. Voor de verdere ontwikkeling 
van het systeem stelde Cordaid € 50.000 beschikbaar;  
op dit moment zijn er 1.500 gebruikers, waaronder ook 
bedrijven en banken.
(Zie ook de evaluatie van FIT onder ‘Resultaten’)

FIT Uganda won de e-Rural Services Award 
and Overall ICT Innovation Award 2012
from ACIA

FIT Uganda Ltd is an ISO 9001:2008 Certified Business 
Development Service (BDS) Consultancy Company. Our 
scope of supply covers Provision of Consultancy in 
Business Development.

The Rural e-Services Award (SME’s) & Overall  
Communication Innovation Award WINNER 2012

niseerde kleine boeren partnerschappen aangaan met 
tuinbouwbedrijven (het zogeheten Horticulture Partnership 
Support Program, waar Cordaid, de Rabobank Foundation en 
de Nederlandse ambassade in Jakarta bij betrokken zijn). 
Uit beide evaluaties blijkt dat Cordaid’s hulp heeft geleid 
tot verhoging van de productiviteit van kleine boeren, 
meer gestructureerde samenwerking met afnemers, en 
hogere inkomens. Beide evaluaties geven echter ook aan 
dat de initiatieven moeilijk opschaalbaar zijn en daardoor 
nog onvoldoende financieel duurzaam. Het is dan ook 
noodzakelijk om in het ontwerp van programma’s en 
projecten beide aspecten beter te verankeren. 

Inkomsten 

Het programma had financieringsbronnen in MFS  
(€ 10,1 mln), de herinzet van leningen & garanties (€ 5 mln), 
en de fondsen Vastenaktie, Microkrediet en Matching Funding.
De herinzet in de jaarrekening bevat vrijgevallen 
verplichtingen, die weer voor nieuwe financieringen zijn 
aangewend. Omdat vrijgevallen verplichtingen op oude 
projecten (decommitteringen) niet zijn opgenomen in 
onderhavig activiteitenverslag, is de herinzet in de 
jaarrekening voor een lager bedrag verantwoord. 

Strategisch financieren

Een totaal van € 15,4 mln werd gecommitteerd voor  
MDG en transitielanden. India (€ 3,5 mln), Honduras  
(€ 2,5 mln), Bolivia (€ 1,9 mln), Vietnam (€ 1,7 mln), Ghana  
(€ 1,4 mln) en Indonesië (€ 0,9 mln) waren financieel  
gezien het belangrijkst.

Karakteristiek voor het programma Ondernemen is de 
ruimte die wordt geboden aan zowel kleine financieringen 
(zoals een bijdrage van € 20.000 voor een kleine 
boerenorganisatie) als grote investeringen in 
kredietfondsen (€ 2,5 miljoen voor het eerdergenoemde 
Indiase fonds Dia Vikas).  Het palet van projecten is 
eveneens breed, zoals uit onderstaande cases blijkt.

van tools. Naast NGO’s maken ook banken en de Nederlandse 
overheid deel uit van het netwerk. 
 Ook is Cordaid lid van het European Microfinance Platform voor 
Europese samenwerking en kennisopbouw m.b.t. 
productontwikkeling, rurale/agrofinanciering en client 
protection. 
Cordaid is oprichter, aandeelhouder en bestuurslid van 
meerdere investeringsfondsen, zoals het Rabo Rural Fund 
(Nederland), InReturn (Kenia), Pyme Capital (Latijns
Amerika), Wholesale Microfinance Facility (Ghana),  
Equity for Africa (Tanzania), en Dia Vikas (India).
Er bestaan langlopende partnerschappen met o.a. MicroSave 
(in India, Indonesië en Afrika) en Opportunity International 
(India, Kenia) voor strategieontwikkeling, capaciteits
versterking, productontwikkeling en gezamenlijke 
investeringen/subsidies.

Geleerde lessen 

De microfinancieringssector in Sierra Leone is de laatste 
jaren gestaag gegroeid. De groei heeft ook een keerzijde:  
in 2012 werd duidelijk dat (te) veel klanten niet in staat  
zijn om hun lening terug te betalen. Dit komt vooral  
omdat kredietinstellingen nog niet de juiste systemen 
hebben voor de beoordeling van de kredietwaardigheid 
van potentiële klanten, en anderzijds klanten onvoldoende 
inzicht hebben in de kosten en risico’s van krediet. Ook 
bleek dat de bevolking soms meer behoefte heeft aan 
spaarproducten dan aan krediet. Cordaid is er daarom  
in samenspraak met lokale MFI’s toe overgegaan om 
medewerkers van MFI’s te trainen in het beoordelen en 
monitoren van kredietaanvragen, het opzetten van 
campagnes voor consumentenvoorlichting over financiële 
producten, en het inventariseren van de mogelijkheden 
om sparen aan te moedigen. 
In 2012 is een programmaevaluatie uitgevoerd naar de 
resultaten van het programma voor kleine producenten in 
Honduras, Bolivia en Peru. Ook is een evaluatie uitgevoerd 
naar een programma in Indonesië, waarin 3000 georga
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De Floriade van 2012
Van april tot oktober vond in Venlo de Floriade plaats. 
Cordaid was aanwezig in het bijenpaviljoen. Bezoekers 
werden uitgenodigd om al lopende door de tuin met  
een scanner virtuele nectar te verzamelen. Aan het 
einde van de route gaf Cordaid een gezicht aan imkers 
uit Indonesië, Zambia en Honduras, die op schermen 
vertelden over hun werk en de uitdagingen die ze 
daarin tegenkomen. Ook hadden bezoekers de moge
lijkheid om een USBstick te kopen met informatie over 
het werk van Cordaid. Meer dan 600.000 personen 
brachten een bezoek aan het bijenpaviljoen en bijna  
500 USBsticks werden verkocht.

Leningen en garanties
In het verslagjaar werden acht leningen verstrekt aan 
evenzoveel partners/fondsen in India, Vietnam, Honduras 
en Bolivia ter versterking van hun kredietportefeuille;  
er was een totaalsom mee gemoeid van bijna € 8,5 mln.  
Het aantal kredieten (voor overwegend agrarische 
doeleinden) neemt hiermee toe met rond de 60.000. 
Vermeldenswaard is dat twee fondsen zich uitsluitend op 
vrouwelijke kredietnemers richten: TYMfund in Vietnam 
en COMIXMUL in Honduras.
In Bolivia opereert FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunal) 
dat als een van de weinige financiële instellingen actief is 
op het platteland. De organisatie heeft haar hoofdkantoor 
in Santa Cruz de la Sierra, en telt daarnaast 15 bijkantoren  
en twee rijdende kantoren. Haar focus ligt op product
ontwikkeling voor de rurale sector en kredietverlening 
aan vrouwen. Cordaid financiert deze partner al elf jaar;  
in deze periode heeft FONDECO een excellente staat van 
dienst opgebouwd qua rentebetalingen en aflossingen. 
Met een achtergestelde lening van € 1 mln draagt Cordaid 
bij aan haar verdere expansie op het terrein van landbouw
krediet. De lening heeft een looptijd van zeven jaar. 

dat weer voortkomt uit het millennium akkoord Initiatief 
Duurzame Handel. In SSI participeren Both ENDS, KIT, 
Cordaid en bedrijven (Unilever, McCormick, Verstegen e.a.). 
De doelstelling is tweeledig: investeren in pilots en 
capaciteitsopbouw, en de ontwikkeling/toepassing van 
normen voor duurzaamheid om zo de exportkansen te 
vergroten.
 
Honing
Honing en bijenwas krijgen al enkele jaren de aandacht 
vanwege hun potentieel voor de lokale markt en 
ecologische waarde (biodiversiteit). In 2012 ontvingen  
bijna 6.000 imkers in Indonesië, Oeganda, Zambia, 
Honduras en Bolivia steun in allerlei vorm: krediet (voor 
aanschaf bijenkasten en voor verwerking van de deels 
wilde honing/was), organisatievorming, training en 
verhandeling.

■■ In Zambia financierde Cordaid een vereniging van 
10.000 imkers, twee trainingsinstituten en een 
organisatie voor bedrijfsondersteuning. Door moderne 
bijenkasten is de opbrengst/kwaliteit van de honing 
aanzienlijk verbeterd. Ook kunnen vrouwen nu honing 
produceren;

■■ Cordaid heeft imkers in India, Indonesië en de 
Filipijnen met elkaar in contact gebracht. Door 
kennisuitwisseling is de kwaliteit van hun honing 
sterk verbeterd; zo is in de supermarkten van Jakarta 
tegenwoordig biologische boshoning te vinden;

■■ In Honduras is de productie vanwege een (agressieve) 
Afrikaanse bijensoort in de jaren ‘80 drastisch 
gekelderd. Kleine boeren zijn de afgelopen jaren 
getraind om met deze nieuwe bijenvariant om  
te gaan; 

■■ Bijenhouders worden opgeleid voor de teelt van 
koninginnen. In de trainingen is ook aandacht voor 
herbebossing met planten en bomen die voldoende 
nectar opleveren voor de bijen.

Honduras
Honduras is voor zijn energievoorziening volledig 
afhankelijk van de olieimport, wat voor de rurale 
gebieden leidt tot dure en niet altijd verkrijgbare dieselolie. 
Jatropha biedt een alternatieve energiebron, die gecom
bineerd kan worden met voedselgewassen en ook helpt  
om geërodeerde gronden te herstellen. Met betrekkelijk 
eenvoudige technieken kan uit de Jatrophanoot olie 
worden gewonnen voor de eigen, lokale energie
voorziening.
In de provincie Yoro heeft partner FUNDER (Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural) 350 ha. met Jatropha beplant  
in samenwerking met een door 400 boeren en FUNDER 
gezamenlijk beheerd verwerkings bedrijf met als 
eindproducten olie, zeep en meststoffen. Het project heeft 
regionaal sterk de aandacht getrokken en wordt dan ook 
door veel deskundigen bezocht. Cordaid draagt bij aan  
de verdere ontwikkeling van de pilot, inclusief de kennis
ontwikkeling en de training/begeleiding van geïnteres
seerde boerengroepen. 

Specerijen 
Veel bijdragen hadden in 2012 betrekking op de productie 
van specerijen. In Orissa, India, gaan 1.500 Dalit en 
tribale boeren (waaronder 1.050 vrouwen) hun productie 
van kurkuma met 15% verhogen; ook krijgt de kurkuma  
het keurmerk van een organisch product. In Indonesië,  
de Molukken, krijgt de productie van nootmuskaat een 
impuls door research (door de Pattimura Universiteit op 
Ambon), demonstratieplots en ketenontwikkeling met 
lokale en Nederlandse afnemers. Op het Indonesische 
eiland Sumatra wordt met 3.500 boeren de kaneel productie 
verbeterd, in Vietnam krijgen boerenorganisaties (19.000 
leden), 20 exportbedrijven en 600 handelaren training/
begeleiding bij de productie en/of verhandeling van onder 
meer anijs, kaneel en kardemom.
Ook droeg Cordaid bij aan een Nederlands investerings
fonds als onderdeel van het Sustainable Spices Initiative (SSI), 
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een hogere temperatuur). Met haar project gaat HARC rond 
de 500 boeren ondersteunen om effectief met deze nieuwe 
ontwikkelingen en bedreigingen om te gaan. 

Er is een groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde, 
gecertificeerde landbouwproducten. De kosten van een 
internationale certificering kunnen door kleine boeren 
echter niet worden opgebracht. Samen met Both ENDS is 
Cordaid daarom op zoek gegaan naar een alternatief in  
de vorm van een certificering voor uitsluitend lokale 
markten. In februari 2012 organiseerden Both ENDS en 
Cordaid, ondersteund door deskundigen, een workshop 
met partners uit Bolivia en Honduras. De bijeenkomst 
leidde tot het voorstel om de mogelijkheden van een 
Participatory Certifying System in beide landen nader te 
onderzoeken. Met de uitkomsten van de studie in de hand 
gaat Both ENDS bijeenkomsten beleggen met de betrokken 
partijen om de volgende stappen in het proces te bepalen. 

Kennisontwikkeling 

Het programma Ondernemen streeft voor Honduras, Peru 
en Bolivia naar economische empowerment van armen,  
en met name vrouwen, en volgt daarbij twee sporen: 
capaciteitsversterking van kleine boeren/ondernemers;  
en meer gelijkwaardige relaties met andere actoren in de 
waardeketen (financiële dienstverleners, handelaren, 
supermarkten). Ongeveer 4.000 boeren/ondernemers in  
de drie landen zijn met de 13 betrokken Cordaidpartners 
onderwerp van een programmaevaluatie met als doel 
meer inzicht te krijgen in de bereikte resultaten inzake 
productievolume, markttoegang, kwaliteit, de positie  
van vrouwen, en de door Cordaid geïnitieerde capaciteits
versterking. 

Samen met Partners in Change (PiC) voerde Cordaid een pilot 
uit naar partnerschappen tussen drie NGO’s en evenzoveel 
Indiase bedrijven; het leverde een vracht aan kennis en 
lessen op. Het eerste partnerschap mislukte doordat 

Capaciteitsversterking 

De capaciteitsopbouw kent zowel inhoudelijk als 
procesmatig meerdere vormen. Inhoudelijk gaat het om 
elementen als management, strategieontwikkeling, 
duurzaamheid, gender en zo meer, maar ook om kennis 
rond ketenontwikkeling en de integratie van disaster risk 
reduction. Sinds enkele jaren krijgt de lobbycapaciteit meer 
aandacht; van recenter datum is de capaciteitsversterking 
ten aanzien van het werken in multistakeholder
verbanden c.q. communities of change. 
Procesmatig gezien vindt capaciteitsversterking plaats via 
collectieve dan wel individuele trainingen of trajecten,  
al dan niet gekoppeld aan een meer of minder intensief 
proces van begeleiding. 

De integratie van DRR kwam in 2012 prominent in beeld.  
Ter illustratie twee voorbeelden. 
Met een bescheiden som (nog geen € 20.000) droeg Cordaid 
bij aan de capaciteitsversterking van partner ASAP (A Self 
help Assistance Program) in Malawi. Het land wordt geplaagd 
door droogte en overstromingen, waardoor de 
voedselzekerheid in het gedrang komt. ASAP werkt in 
rampgevoelige gebieden en ervaart alsmaar duidelijker de 
noodzaak van beschermende maatregelen. ASAP start 
daarom met disaster risk reduction in twee pilotgebieden. Het 
project is een voorbeeld van getrapte capaciteitsopbouw: 
eerst wordt ASAP door ervaren Cordaidpartners 
(CADECOM en NASFAM) getraind, vervolgens draagt ASAP 
haar kennis over aan 70 dorpsleiders, die op hun beurt de 
dorpelingen informeren/trainen; op termijn wil ASAP 
2.700 leiders bereiken. 
HARC (Himalayan Action Research Centre) is uiterst succesvol 
met haar activiteiten. Daartoe mede aangemoedigd door 
de Indiase autoriteiten is zij in haar werkgebied actief met 
organische productie (fruit, groenten, specerijen) en met 
risicovermindering bij rampen en klimaatadaptatie. 
Tussen 2009 en 2011 is de landbouwopbrengst met 1020% 
gedaald door de klimaatverandering (hevige regenval en 

Biofuel partnerships: battleground  
or common ground? 
Het rapport met bovengenoemde titel, uitgebracht  
in maart 2012, is een coproductie van partners uit 
Honduras, Brazilië, de Filippijnen en Indonesië, 
Wageningen Universiteit en Cordaid. Wetenschappelijke 
literatuur werd geanalyseerd, zes cases in beeld 
gebracht. De aandacht ging uit naar overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties die kleine 
boeren helpen om hun landrechten veilig te stellen, 
controle te houden over hun land, en op gunstige 
voorwaarden te worden opgenomen in waardeketens. 

De afgelopen jaren is het gebruik van biobrandstoffen in 
vooral Europa en de VS snel toegenomen, tegelijk werd de 
verbouw van energiegewassen door ontwikkelings landen 
gestimuleerd met het oog op hun rurale ontwikkeling en 
exportvergroting. Cordaid besteedt sinds 2008 aandacht 
aan energiegewassen als bron voor een beter inkomen 
van kleine boeren en hun toegang tot lokale energie.  
In de afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd van 15 
partners in Azië, LatijnsAmerika en Afrika. Cordaid heeft 
oog voor de impact van grote biobrandstofonder ne mingen 
op kleine boeren en hun gemeenschappen; zo wordt 
steeds duidelijker dat zij alleen kunnen profiteren van 
biobrandstoffen als hun landrechten veilig zijn gesteld. 

Biobrandstofprojecten leiden vroeg of laat tot verande
ringen in landrechten en landgebruik. Voorheen stabiele 
landrechtsystemen staan onder druk door claims van 
commerciële partijen; traditionele landrechten zijn  
vaak niet geregistreerd. Er zijn ook lichtpunten: 
kleinschalige productie die succesvol wordt gelinkt  
aan middelgrote of grootschalige productie, sterke 
landrechten, en een goede (onderhandelings)positie  
voor kleine biobrandstofboeren binnen de waardeketen.



70cordaid jaarverslag 2012

4.  prograMMa’s

Een medewerker keert enthousiast terug  
van een bezoek aan de Filippijnen
‘Het gaat allang niet meer alleen over microkrediet, 
maar over een heel pakket van diensten. Partners 
helpen hun klanten met sparen en met verzekeringen 
bij bijv. overlijden; ook wordt er gewerkt aan mobile 
banking. Er is zelfs sprake van microfinancieringplus: 
het bieden van technische assistentie voor een betere 
bedrijfsvoering en productie. Zo krijgen kleine boeren 
advies over (rijst)teeltmethoden die de grond minder 
uitputten en ook minder water vergen, en waarbij de 
toegenomen risico’s door klimaatverandering worden 
beperkt.’

Kleine boeren – die monden voeden op plaatsen waar de 
honger groot is – zijn vaak het eerste slachtoffer van 
voedselspeculatie. Speculatie werkt prijsschommelingen 
in de hand, die kleine landbouwers niet kunnen dragen. 
Het gevolg is dat mensen in arme gebieden nóg moeilijker 
aan eten kunnen komen, zo blijkt uit onderzoek van CIDSE 
(Food Price Volatility. Consequences and impacts on the right to Food, 
2011). 

Aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over 
voedselprijzen en voedselspeculatie (29 maart) pleitte 
Cordaid in een brief aan de Kamer voor een regulering van 
financiële markten, die de voedselzekerheid vergroot en 
kleine boeren beter beschermt tegen prijsschommelingen, 
en daarnaast voor een wettelijk kader dat beleggen in 
voedsel door pensioenfondsen en andere institutionele 
beleggers tegengaat. 
Op 10 april vond het zogeheten vervolgdebat plaats met de 
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (ELI), waarbij de volgende motie werd aanvaard:

meer kwijt te raken. In een spraakmakende documentaire 
werd ingegaan op de groei van het aantal commerciële 
kredietverleners, die het belang van de investeerders/
aandeelhouders en het maken van winst centraal stellen 
en daarom woekerrentes vragen. In India zou dat zelfs  
tot een golf van zelfmoorden hebben geleid. 
Met commerciële ondernemingen doet Cordaid geen 
zaken. Zij werkt alleen samen met financiële instellingen/
MFI’s, die een sociale missie hebben en kleine boeren/
ondernemers in brede zin helpen met hun bedrijfsvoering 
en productie. De behaalde winsten komen weer ten goede 
van de kredietverlening.

Over een microkrediet moet rente worden betaald en die  
is verhoudingsgewijs aan de hoge kant. Een deel wordt 
verklaard door administratieve kosten, die bij kleine 
leningen relatief hoger zijn. Een andere reden is dat MFI’s 
vaak opereren in afgelegen en soms onherbergzame 
gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, wat lenen 
duur maakt. Daarom laten de traditionele banken het  
hier doorgaans afweten. Zonder MFI is de bevolking 
aangewezen op loansharks, kredietverstrekkers die 
woekerrentes tot wel 300% vragen. 
Cordaid hanteert een Social Performance Assessment om MFI’s 
te screenen op klantvriendelijkheid, klachtenprocedure, 
preventie van oververschuldiging, incassopraktijk etc. 
Cordaid ondersteunt MFI’s bij het vergroten en zichtbaar 
maken van de sociale effecten van microfinanciering, en 
ontplooit ook initiatieven om arme mensen, de potentiële 
klanten van MFI’s, financiële basiskennis bij te brengen: 
wat is een lening, wat is rente, wat zijn de voorwaarden 
van een lening, wat zijn betalingstermijnen?  
Cordaid behoort tot de eerste financiers van MicroFinance 
Transparency (zie hierboven); ook heeft zij de internationale 
Principles for Investors in Inclusive Finance ondertekend.

partijen divergerende doelen hadden, het tweede was een 
gedeeltelijk succes doordat in de loop van de tijd de 
pioriteiten anders kwamen te liggen, het derde (tussen 
AIDA en de Rangdoi Tea Factory) kan als een succes worden 
aangemerkt, hoewel de beoogde schaal van samenwerking 
nog niet is gerealiseerd. De pilot leerde in elk geval dat 
NGO’s dringend hun kennis ten aanzien van samen
werking met bedrijven moeten vergroten. Daarom heeft 
Cordaid PiC gevraagd om de lessen van de pilot in een 
handzame publicatie te gieten voor een breed gebruik  
door NGO’s in India en elders; het boek biedt een road map 
voor het aangaan van partnerschappen met bedrijven.

Voor veel kredietnemers is het onduidelijk hoeveel hun 
lening kost. Om hierin verandering te brengen, richtte een 
aantal betrokkenen in 2008 Microfinance Transparency (MFT) 
op. MFT ziet transparentie en vergelijking van prijzen/
rentetarieven als middel om de markt efficiënter te doen 
werken en de kosten voor cliënten te verlagen. In vier jaar 
tijd heeft MFT aan 45 miljoen klanten in bijna dertig 
landen over honderden leenproducten informatie 
verschaft, en waar nodig druk uitgeoefend op partijen  
om meer transparantie te betrachten. Met haar nieuwe 
project gaat MFT de dataverzameling verbeteren en  
zowel inhoudelijk (vastleggen van trends) als geografisch 
uitbreiden (meer landen). De presentatie van de data  
op de eigen website wordt vernieuwd en gebruiksvrien
delijker gemaakt. 

Lobby en advocacy 

Bij twee gelegenheden kwam Cordaid in het geweer:  
bij een tvdocumentaire over misstanden binnen de 
microfinancieringssector (februari), en bij het Tweede 
Kamerdebat over voedselprijzen en voedselspeculatie 
(maart).

Ooit gepresenteerd als dé oplossing voor het armoede
probleem, dreigt microkrediet zijn positieve imago steeds 
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hebben kosteloos te adviseren. En via Cordaid Microkrediet 
steun ik ook ondernemers in ontwikkelingslanden, die in 
nog veel moeilijkere omstandigheden leven. Je wordt met 
verhalen van de ondernemers op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen. Dat maakt het heel persoonlijk. Ik ben 
vereerd met het eerste certificaat. Met vele kleine bedrijven 
kunnen we veel bereiken. In het komende jaar wil ik gaan 
kijken hoe ik meer samen met Cordaid Microkrediet kan 
gaan doen’.

Twee minder geslaagde projecten

Na overlegging van het 2011verslag aan de nationale 
Registrar of Cooperatives nam de Centrale Bank van Malawi 
het besluit om het management van een kredietpartner 
in handen te leggen van de Malawi Union of Savings and Credit 
Cooperatives. De belangrijkste reden daarvoor was dat de 
cijfers over 2011 aantoonden dat de partner sinds enkele 
jaren onvoldoende reserves had aangehouden en bijna de 
helft van haar portfolio in 2011 moest afschrijven (door 
vooral een tegenvallende markt voor tabak, waardoor 
kleine tabaksboeren hun leningen niet konden aflossen). 
Daarop verleende CCA (Canadian Co-operative Association) 
technische assistentie voor een herstelplan; medio 2012 
riep CCA de hulp in van Cordaid om de implementatie van 
het herstelplan veilig te stellen. 

De doelgroep van een microfinancieringsinstelling in  
Peru bestaat uit kleine ondernemers op het platteland  
en in semiurbane gebieden. Samen met OikoCredit (als 
penvoerder) verschafte Cordaid een meerjarige lening aan 
de MFI. De resultaten over de afgelopen twee jaar waren 
niet bevredigend. Door onvoldoende controle werden 
zwakheden in de leningenportefeuille en fraude in een 
van de bijkantoren niet tijdig onderkend. Met steun van 
OikoCredit en Cordaid werden maatregelen getroffen:  
een nieuw managementinformatiesysteem, nieuwe 
procedures en controlesystemen, en sluiting van zwak 
presterende bijkantoren. E.e.a. bood echter onvoldoende 

Zilveren SpinAward voor Cordeals.nl 
De campagne www.cordeals.nl heeft deze Award 
gewonnen voor de betoonde creativiteit in digitale 
communicatie. 
Volgens de jury is het idee van Cordeals een niet 
alledaagse manier om met doneren om te gaan.  
Op 13 januari ging Cordaid hiermee van start. Cordeals 
zijn fun deals: een tattoo van Henk Schiffmacher, een 
Valentijnsboodschap, of trouwen voor één dag, met 
Cordeals is het mogelijk. Als er genoeg deelnemers  
zijn of het doelbedrag is bereikt, gaat de deal door.  
De opbrengst gaat naar projecten van Microkrediet.  
Het initiatief leverde Cordaid veel naamsbekendheid op, 
maar helaas viel de financiële opbrengst tegen. 

De ASN Bank ondersteunt behalve de fondsen Kinderstem 
en Memisa ook het fonds Microkrediet via het ASN 
Vrouwenspaardeposito (deelnemers stellen hun rente 
beschikbaar) en de ASN Creditcard. Met de bijdrage  
(€ 250.000 in 2012) worden onder meer in Honduras in 
Choluteca en Santa Barbara 630 vrouwelijke ondernemers 
gesteund bij hun (landbouw)productie, organisatie en 
commercialisatie door middel van productverbetering,  
een eigen winkel en marktstudies. 

Op 29 augustus werd het eerste Duurzaam Ondernemen 
Certificaat uitgereikt aan Hokken Management & Advies 
vanwege hun investering in een microkredietproject in 
Honduras. Onder het motto ‘Alle kleine bv’tjes helpen’ 
vraagt Cordaid Nederlandse ondernemers in het  
midden en kleinbedrijf te investeren in collega’s in 
ontwikkelingslanden. 
Bert Hokken: ‘Ik heb een goed lopend bedrijf. Juist daarom 
vind ik het belangrijk om handen en voeten te geven aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doe ik hier 
in Nederland door kleine ondernemingen die het moeilijk 

De Kamer (…) verzoekt de regering binnen één maand 
een openbare ronde tafel te organiseren, waarbij het 
ministerie van ELI een gesprek organiseert met banken 
(waaronder ook kritische banken als Triodos en ASN), 
pensioenfondsen, belanghebbenden als LTO en Unilever 
en maatschappelijke organisaties als SOMO, Cordaid  
en Oxfam Novib over hoge en instabiele voedselprijzen, 
de rol die voedselderivaten en andere speculatieve 
instrumenten hierin spelen en de mogelijkheden om 
dit terug te dringen; en verzoekt de regering tevens 
binnen zes maanden hierover een (tussentijds) verslag 
uit te brengen aan de Kamer. 

De toezegging van de staatssecretaris om met een aantal 
partijen, waaronder Cordaid, vóór de zomer rond de tafel  
te gaan, werd doorkruist door de kabinetsformatie. Pas op 
30 januari 2013 was er in de Tweede Kamer een ronde tafel 
over voedsel en voedselprijzen, waar Cordaid helaas niet 
voor was uitgenodigd. Op 6 februari volgde een Algemeen 
Overleg over voedsel en voedselprijzen, dat meer in het 
teken stond van het beleid van de nieuwe minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
en slechts in beperkt mate ging over voedselspeculatie. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Cordaid werkt al enige jaren samen met Day for Change,  
dat zich richt op de promotie van microkrediet onder 
jongeren door middel van lespakketten en praktisch 
ondernemerschap. Per klas krijgen leerlingen een krediet 
van € 20, waarmee ze een eigen ‘bedrijfje’ opzetten (een 
wasstraat, boodschappendienst). De winst van hun 
‘Klasse! Actie’ gaat via organisaties als Cordaid naar 
microkredietprojecten in ontwikkelingslanden. 



72cordaid jaarverslag 2012

4.  prograMMa’s

overbevolkte wijken, voor een ander deel met een overheid 
die weinig middelen heeft en vaak ook onvoldoende 
interesse. En de bewoners hebben te weinig macht, 
middelen en inspiratie om hun wijk aan te pakken.
Cordaid (Urban Matters) brengt daarom overheid, lokale 
(nuts)bedrijven en bedrijven uit Nederland, en bewoners  
bij elkaar om een gezamenlijke agenda op te stellen, een 
wijkplan te ontwikkelen en daarvoor financiering aan te 
trekken, om vervolgens tot uitvoering over te gaan. 

Urban Matters was actief in steden in Kenia (Kisumi en 
Nairobi), ZuidAfrika (Kaapstad), Ethiopië (Addis Abeba),  
El Salvador (San Salvador), Haïti (PortauPrince) en 
Guatemala (GuatemalaStad).

Samenwerking

Urban Matters (UM) heeft geen partners met wie een 
financieringsrelatie bestaat. Haar partnernetwerk omvat 
private en publieke partners uit het Noorden (i.c. Nederland) 
en stakeholders uit het Zuiden, zoals buurtorganisaties, 
NGO’s, nutsbedrijven en (lokale) overheden – in totaal gaat 
het om rond de 30 samenwerkingspartners. Er wordt een 
multistakeholderaanpak gevolgd met een gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid voor de planning, financiering 
en uitvoering. Cordaid is niet meer de financier, maar 
degene die het proces stuurt en faciliteert. 

■■ een groeiende belangstelling vóór en verspreiding ván 
de gegevens via email en de website; 

■■ publicatie van een jaarlijkse analyse van de markt; 
■■ opbouw van een systeem met informatie over gewassen 

(door boeren aan te leveren) om kleine boeren te steunen 
in hun bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen.

4.5. Sloppenwijken / Urban Matters

Kerngegevens
■ Het programma was actief in Afrika (3 landen) en 

LatijnsAmerika (3) 
■ En werkte gedurende 2012 samen met 30 partners  

in zeven steden
■ In 2012 werd € 2,6 miljoen gecommitteerd 
■ In de focuswijken wonen om en nabij 620.000 

mensen

Inleiding 

Sloppenwijkbewoners hebben onvoldoende toegang tot 
huisvesting, water & sanitatie, onderwijs, gezondheid
heidszorg en werkgelegenheid. Voor een deel heeft dit  
te maken met de ongecontroleerde groei van toch al 

soelaas, waarop het bestuur van de MFI besloot om  
de organisatie om te vormen tot een rurale spaar en 
kredietcoöperatie. Hoewel Cordaid haar relatie met de 
partner uit beleidsmatige overwegingen gaat beëindigen, 
waren er sterke argumenten om deze in de komende 
transitie met een laatste kleine bijdrage voor trainingen  
te ondersteunen. De organisatie toonde vervolgens een 
beter management en efficiency, en ontwikkelde verder  
op de behoeften van de cliëntèle afgestemde producten, 
zoals verzekeringen, mobile phone banking en verlichting/
radio’s op zonneenergie. 

Resultaten

Fitch Rating
Comultrasan is een microfinancieringsorganisatie in 
Colombia, met wie Cordaid al jarenlang samenwerkt.  
Voor het aantrekken van additioneel leenkapitaal is een 
onafhankelijke rating onontbeerlijk. Een rating geeft aan 
hoe professioneel de financiële instelling is en in hoeverre 
een investeerder risico loopt als hij hierin investeert.  
Fitch Rating, een gerenommeerd ratinginstituut, kende 
Comultrasan hoge ratings toe, die aangeven dat de 
instelling zeer professioneel werkt. Voor het uitzetten van 
leningen scoort Comultrasan in vergelijking met andere 
Colombiaanse microfinancieringsorganisaties het best. 

FIT Uganda
Zoals eerder vermeld heeft FIT een door Cordaid onder
steund marktinformatiesysteem in uitvoering. In februari 
werd het verslag ontvangen van de externe evaluatie over 
20102011, die als resultaten onder meer melding maakt 
van: 

■■ een toegenomen beschikbaarheid van marktinformatie 
uit twintig districten met wekelijkse analyses; 

■■ opbouw van een netwerk van 22 medewerkers voor het 
stelselmatig verzamelen van marktprijzen; 

■■ verbetering van de interne systemen en procedures;  
FIT heeft de ISO 9001:2008 certificering; 

Indicator Geplande targets van 
de afgesloten projecten

Gerealiseerd

dab24_1: # kleine boeren met hogere productievolumes 155.890 105.050

dab24_2: #  aantal mensen op het platteland dat gebruik maakt van 
microfinanciering

14.400 10.620

DAB24_3: # kleine boeren dat gebruik maakt van agrifinanciering 9.560 6.300

Mo24_1:  # gevormde en versterkte boerenassociaties 130 140

Mo24_4:  # MFis die spM (Client protection, incl. gender) toepassen 1 1

bron: Cordaid’s monitoringssysteem (priMa, afgesloten projecten)
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dings fase moeten partners aan bod komen die kunnen 
bijdragen aan capaciteitsversterking van lokale stake
holders en de planvorming. Bij het uitwerken van de 
plannen gaat het om partners die met innovatieve 
concepten het proces richting kunnen geven. Voor partners 
die deze innovatieve oplossingen moeten realiseren, dient 
een initiatief zich al in de fase van uitvoering te bevinden.

De ervaring in o.m. Kisumu, Kenia (zie verderop) leert  
dat kleinschalige oplossingen niet interessant zijn voor 
overheidsdiensten, bedrijven en banken. De multistake
holderbenadering moet alle betrokkenen voordelen  
bieden, waarvoor weer een zekere schaalgrootte vereist  
is. Lokale overheden versterken graag hun legitimiteit  
en electoraat; lokale bedrijven en banken winnen 
naamsbekendheid, doen goede zaken en versterken  
hun marktpositie; en Nederlandse bedrijven doen  
kennis op van nieuwe markten, verstevigen hun  
MVOprofiel, en krijgen commerciële kansen. 

Inkomsten

Het programma kon beschikken over MFSgelden  
(€ 1,1 mln), een bijdrage van de EU (€ 1,3 mln) en bijdragen 
van andere organisaties (€ 0,2 mln).

Strategisch financieren

Voor de zeven steden werden middelen vrijgemaakt om  
het proces naar wijkverbetering te faciliteren. Daarbij  
gaat het om verschillende stappen: van een mapping  
van de uitgangssituatie via overleg en veldbezoeken 
naar formele afspraken (MoU’s), en vervolgens naar 
capaciteitsversterking en de uitwerking in financie rings
voorstellen, en bij goedkeuring ten slotte de gezamenlijke 
uitvoering. Het hele proces kan meerdere jaren beslaan. 
De grootste committeringen waren bestemd voor  
Haïti (€ 1,2 mln) en ZuidAfrika (€ 1,0 mln).

■■ Cordaid mag het UN Habitatlogo voeren, dat 
tevens fungeert als een keurmerk waarmee andere 
partijen kunnen worden bewogen tot deelname aan 
UMinitiatieven.

Geleerde les
Het is belangrijk om in elke fase de juiste partners te 
betrekken en te vermijden dat door een voortijdige 
introductie partijen hun interesse verliezen. In de startfase 
wordt gewerkt aan lokaal draagvlak en wordt de aanzet 
gegeven tot een gezamenlijk initiatief. In de voorberei

Op 4 mei ondertekenden UN Habitat en Cordaid een 
akkoord over de rol van UM als leading partner van UN 
Habitat in de World Urban Campaign (WUC). Met deze 
campagne wil UN Habitat duurzame stedelijke 
ontwikkeling (groener, veiliger, schoner) hoger op de 
mondiale ontwikkelingsagenda krijgen. 
De samenwerking biedt UM concrete voordelen:

■■ Als partner kan UM voortaan via de websites van 
UN Habitat haar successen en ervaringen onder de 
aandacht brengen van donoren, investeerders en 
overheden;

Urban Matters zoekt slimme oplossingen voor sloppenwijken. 
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Lobby en advocacy

Er werd deelgenomen aan het World Urban Forum (september 
2012) in Italië. De burgemeester van Kisumu heeft namens 
Urban Matters gesproken. Ook is het door Cordaid mede
gefinancierde boek Sustainable cities gepresenteerd.  
In gesprekken met donoren als USaid, Wereldbank en de 
Inter-American Development Bank werden de smart solutions  
van Urban Matters onder de aandacht gebracht.

Resultaten

UM’s kennis en ervaring worden door UN Habitat erkend 
gezien het gesloten partnerschap en gezien ook de 
uitnodiging om mee te denken over samenwerking  
en uitwisseling rond de langetermijn UN Habitat 
slumverbeteringsprogramma’s.
In Kaapstad wordt in de wijk Philippi een huisvestings
project ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt er aandacht 
besteed aan de empowerment van jongeren en aan 
werkgelegenheid. Jongeren zijn/worden geschoold in  
het coachen van sportteams. Samen met UM heeft de 
gemeente Kaapstad een aanvraag ingediend voor een 
publiek transportsysteem in de wijk Philippi. 
In San Salvador wordt in de wijk Mejicanos een 
multifunctioneel stadspark ontwikkeld dat educatieve, 
sportieve, culturele en landbouwactiviteiten combineert. 
In PortauPrince, Haïti, worden muurtjes en afwaterings
kanalen aangelegd om landverschuivingen te voorkomen. 
Ook worden acht km paden/straatjes aangelegd, en 
waterpunten en latrines. Eind 2012 waren ruim honderd 
woningen gerepareerd. 

project voor wijkverbetering van start, dat door Cordaid 
samen met de autoriteiten van het district Turgeau en 
lokale organisaties wordt uitgevoerd. Er zijn twee doelen: 
versterking van de samenwerking tussen de gemeentelijke 
overheid en het maatschappelijk middenveld, en 
verbetering van de leefomstandigheden van 24.000 
wijkbewoners. Alleenstaande moeders, mensen met een 
handicap, jongeren en kleine ondernemers genieten 
voorrang. Na drie jaar hebben 5.000 huishoudens toegang 
tot basisvoorzieningen, zijn er procedures voor het 
verkrijgen van eigendomsrechten op de grond, biedt de 
infra structuur bescherming tegen natuurrampen, en zijn 
er voor kwetsbare gezinnen rampbestendige woningen 
gebouwd. 

Kennisontwikkeling 

Het onderwerp van de stedelijke drinkwatervoorziening 
werd besproken op een conferentie in Den Haag (The State in 
a Globalizing World: Providing Water in Africa, 14 september). De 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de algemeen 
directeur van Cordaid, en deskundigen uit de publieke en 
particuliere sector gaven actedeprésence. Drie conclusies 
werden algemeen gedeeld:

■■ de watervoorziening mag niet aan de overheid worden 
overgelaten, omdat dit leidt tot verspilling, slechte 
kwaliteit, corruptie en wanbetaling;

■■ om te voorkomen dat bedrijfjes al dan niet veilig 
drinkwater in zakjes/flesjes tegen woekerprijzen gaan 
verkopen, moeten drinkwaterbedrijven huisgezinnen 
zoveel mogelijk aansluiten op het waterleidingnet en 
deze service in rekening brengen; 

■■ de Nederlandse drinkwatervoorziening kan een 
voorbeeld zijn. In Nederland zijn drinkwaterbedrijven 
publicly owned, but privately operated. Gemeentelijke en 
provinciale overheden zijn aandeelhouder, maar laten 
de bedrijfsvoering over aan een professioneel bedrijf. De 
ervaringen in Mozambique en Kenia met privatisering 
van de watervoorziening zijn uitgesproken positief. 

Hoe kijkt Urban Matters naar sloppenwijken?  
Als naar experimentele markten waar deskundigen, 
bedrijven en investeerders uit Noord en Zuid rendabele 
en praktische oplossingen bedenken voor de dagelijkse 
behoeften van bewoners. Een voorbeeld. Wat willen de 
duizenden inwoners van Kisumu, de derde grootste stad 
van Kenia? In elk geval een schone wc en betaalbare 
energie voor een mobiel, wat lampen en een koelkast. 
Voor die wc’s is UM om de tafel gaan zitten met lokale 
banken, wcbouwers, energiespecialisten en lokale 
autoriteiten. Maar in een project van honderd 
ecotoiletten was niemand geïnteresseerd, wel als het 
gaat om wc’s voor tienduizenden mensen die ook nog 
eens gekoppeld worden aan bioenergie.

Het plan werd gegoten in een business model. 
Twintigduizend mensen krijgen via lokale banken  
een lening voor een ecowc; ze betalen 100 USD en  
de rest wordt afgelost via hun eigen ontlasting, die 
wordt opgehaald door een commercieel bedrijf voor 
verwerking tot biogas. De biogasinstalllaties zijn 
afkomstig van het Nederlandse Ecofys, een bedrijf  
dat gespecialiseerd is in vergisting en biogas. En het 
werkt! Mensen betalen voor hun wc’s, stadsdiensten  
en bedrijven draaien mee omdat ze er winst mee 
maken, lokale financiers hebben nieuwe klanten,  
en Nederlandse experts toetsen en verbeteren de 
technologie – want er zijn nog twee miljard 
wachtenden. 

De fase van uitvoering is bereikt in Kisumu (huisvesting, 
afval en sanitatie), Kaapstad (urbane landbouw, 
werkgelegenheid voor jongeren, transport), San Salvador 
(huisvesting, parkaanleg, veiligheid, beroepsopleidingen), 
en PortauPrince. In deze laatste stad ging met een 
bijdrage van de EU in de wijk Canapé Vert een driejarig 
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Cordaid en My World, een logisch 
bondgenootschap  

Met My World heeft Nederland er een online platform 
voor Ontwikkelingssamenwerking bijgekregen. Dit 
initiatief van Wilde Ganzen en NCDO werd door Cordaid 
verwelkomd. Als forum voor ontmoeting en leren 
versterkt het Cordaid’s eigen loket voor particuliere 
initiatieven. Cordaid is dan ook partner geworden van 
www.myworld.nl. Particuliere projecten in Nederland 
werken vanuit een diepe betrokkenheid, maar missen 
soms de nodige kennis en netwerken. Cordaid beschikt 
over beide en kan dan ook de schakel zijn tussen 
particuliere initiatieven in Nederland en organisaties 
in ontwikkelingslanden. 
Zo werkt Cordaid al jaren samen met de overheden  
van Burundi en Rwanda aan een beter en betaalbaar 
gezondheidssysteem. In Nederland zet een groep 
tandartsen zich in voor tandheelkundige opleidingen 
in de twee landen. Cordaid heeft hun initiatief 
gekoppeld aan het eigen programma met als doel 
tandzorg opgenomen te krijgen in het basiszorgpakket 
van Rwanda en Burundi. 

Geleerde lessen

Cordaid Bond Zonder Naam heeft een lange traditie in het 
lenigen van individuele noden. Daarbij lag de toetsing van 
aanvragen en de monitoring grotendeels in eigen hand. 
Het blijkt een bewerkelijke procedure, die ook als inefficiënt 
kan worden aangemerkt. Daarom heeft Cordaid ervoor 
gekozen om deze vorm van hulp uit te besteden aan 
partners die direct in contact staan met de doelgroep, wat 
de verificatie, uitvoering en monitoring vergemakkelijkt. 
Cordaid heeft de taak om signalen vanuit de praktijk te 
verzamelen en te duiden, en in te zetten binnen het 
lobbywerk op landelijk niveau. 

Samenwerking

Ten aanzien van particuliere initiatieven vindt samen
werking plaats met serviceclubs, stichtingen, scholen, 
parochiële groepen en migrantenorganisaties/netwerken. 
Daarnaast wordt samengewerkt met Impulsis en met 
Wilde Ganzen, onder meer binnen het verband van  
My World.

Ten aanzien van armoedebestrijding in Nederland neemt 
Cordaid in beleidsmatig opzicht deel aan meerdere 
kerkelijke overlegorganen. Voor de individuele hulp
verlening wordt samengewerkt met o.a. de Stichting 
Samenwerking Urgente Noden, Fonds Bijzondere Noden  
en het Dekker Fonds. 

Voor de lobby werd opgetrokken met o.m. de Sociale 
Alliantie, Justitia & Pax, en Disk/Arme kant van Nederland. 
De jarenlange samenwerking met Justitia & Pax Neder land 
werd bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst  
tot eind 2013 rond migratie & ontwikkeling, armoede
bestrijding en sociale uitsluiting, en mensenrechten in 
Nederland. De activiteiten van Justitia & Pax (onderzoek  
en lobby) vullen die van Cordaid (financiering en 
capaciteitsopbouw) goed aan. Voor 2012 lag de gezamen
lijke focus op de positie van ongedocumenteerden en 
(alternatieven voor) vreemdelingendetentie. 
Ook tekende Cordaid een overeenkomst met de Stichting 
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) rond de 
ondersteuning van maatschappelijke instellingen die 
ongedocumenteerden bijstaan (het zogeheten ‘digitaal 
loket’), de monitoring van de strafbaarstelling illegaal 
verblijf, en beleidsbeïnvloeding. 
Met Maatwerk bij Terugkeer/ERSO (European Reintegration 
Support Organisations) vindt samenwerking plaats rond de 
terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

4.6. Programma Nederland

Kerngegevens
■ Het programma droeg bij aan de financiering van  

303 particuliere initiatieven; 
■ In 2012 werd € 12,1 mln gecommitteerd (deze som is 

verwerkt in de committeringen van de programma’s); 
■ 578 mensen kwamen in aanmerking voor  

individuele hulp 

Inleiding

Het programma Nederland onderscheidt de werkgebieden: 
■■ (mede)financiering van particuliere initiatieven (PI’s)  

van Nederlandse organisaties met projecten in 
ontwikkelingslanden. 

■■ armoedebestrijding in Nederland door samenwerking/
ondersteuning van sociale organisaties en individuele 
hulpverlening.

Bij de PI’s wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de landen/
thema’s van Cordaid; meer dan 90% van de projecten had 
Cordaid’s prioriteitslanden als werkgebied. 
De ondersteuning van en samenwerking met migranten
organisaties in Nederland verloopt eveneens langs deze 
lijn; met migrantenorganisaties en netwerken wordt ook 
samengewerkt ten aanzien van kennisopbouw en leren,  
en de lobbyagenda in zowel Nederland als internationaal. 

Cordaid is de enige ontwikkelingsorganisatie met een 
programma voor bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting in Nederland van daklozen, (ongedocumen
teerde) vluchtelingen/asielzoekers, slachtoffers van 
huiselijk geweld, en vrouwen/kinderen in uitzichtloze 
armoedesituaties. Maatschappelijke organisaties worden 
daartoe ondersteund in hun (individuele) hulpverlening  
en beleidsbeïnvloeding. 
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Voor de uitvoering van het armoedeprogramma gaat 
Cordaid meer en meer werken met een beperkt aantal 
partners, die lokale initiatieven kunnen ondersteunen  
en signalen uit de samenleving aandragen voor lobby
acties. Gezien Cordaid’s achtergrond is het katholiek 
maatschappelijk activeringswerk een voor de hand 
liggende partner. Het betreft zogeheten tweedelijnswerk, 
dat als doel heeft om maatschappelijke uitsluiting en 
armoede te bestrijden, en solidariteit tussen mensen  
te stimuleren. Vrijwilligersorganisaties vormen de 
belangrijkste doelgroep. In 2012 verstrekte Cordaid 
bijdragen aan de vier regionale instellingen voor 
maatschappelijk activeringswerk. Zij gaan zich richten  
op beleidsontwikkeling, kwaliteitsverbetering, 
gemeenschappelijke lobby en innovatie. 

Nogal wat serviceclubs (Lions, Rotary, Kiwanis) trekken 
zich het lot aan van kinderen uit arme gezinnen. Zij doen 
het minder goed op school, hebben vaker gezondheids  
en psychosociale problemen en vertonen vaker regel
overtredend gedrag. In het verslagjaar verstrekte Cordaid 
zes bijdragen aan serviceclubs, waarmee hun eigen 
bijdrage met maximaal 100% werd aangevuld. Het geld 
komt ter beschikking van plaatselijke organisaties 
(Stichtingen Leergeld); het werk wordt gedaan door 
vrij willigers en bestaat uit het geven van advies t.a.v. 
bestaande voorzieningen en indien nodig aanvullende 
hulp (financiële steun voor schoolexcursies, sportclubs,  
een fiets). 

Aanvragen voor individuele noodhulp uit het fonds Bond 
Zonder Naam komen van maatschappelijke organisaties 
en hulpverleners. Bijdragen worden vooral toegekend aan 
vrouwen (met kinderen) en migranten die op of onder de 
armoedegrens leven. Cordaid werkt hierbij samen met 
gespecialiseerde stichtingen/fondsen voor urgente noden; 
zij ontvangen van Cordaid financiële steun voor de 
uitvoering van de individuele hulpverlening. Zo werden  

gedachte van de tolerante islam bijdragen aan een 
harmonieuze wereld. SMHO kan rekenen op een groot 
partnernetwerk, ook in gebieden waar gevestigde 
ontwikkelingsorganisaties niet (kunnen) komen  
(zoals Somalië). SMHO en Cordaid delen de kosten  
van het jaarprogramma 2012, waarvan onder andere de 
Ramadan en Offerfeestactie, bewustwording inzake 
mondiaal burgerschap, uitbreiding van de achterban,  
en armoedebestrijding in Nederland deel uitmaken. 

In 2012 vond ondersteuning en (mede)financiering plaats 
van 82 projecten voor armoedebestrijding in Nederland; 
hiervan waren 17 projecten afkomstig van een serviceclub. 
Daarnaast werden 231 gezinnen  geholpen met een klein, 
eenmalig bedrag om te kunnen voorzien in een acute 
noodsituatie. 

Bonded Labour in Nederland/FairWork
De organisatie, opgericht in 1999, is in de loop der jaren 
dermate geprofessionaliseerd dat zij in 2011 zelfstandig 
kon worden; bij die gelegenheid werd de naam veranderd 
in FairWork. Bij de organisatie werken 13 medewerkers en 
een zestigtal vrijwilligers. Cordaid steunt het project 
‘Empowerment achter de tralies’, dat gericht is op 
slachtoffers van mensenhandel in detentie centra  
 niet alleen slachtoffers van vrouwenhandel, maar ook 
van uitbuiting in de horeca, tuinbouw en het huis
houdelijk werk. Het gaat doorgaans om ongedocumen
teerden, die nergens rechten aan kunnen ontlenen.  
Het project betrekt detentiemedewerkers, politie, 
advocatuur, de Immigratie en Naturalisatiedienst, en 
maatschappelijke organisaties als Amnesty International 
bij de activiteiten. FairWork schenkt in het bijzonder 
aandacht aan beleidsbeïnvloeding; waar mogelijk zal 
Cordaid zich bij de lobby aansluiten.

Inkomsten

De inkomsten waren overwegend afkomstig uit MFS
gelden (€ 6,3 mln), Vastenaktie (€ 2,7 mln) en de eigen 
bijdrage van PI’s via zogeheten matching funding (€ 2,4 mln). 

Strategisch financieren

In 2012 vond (mede)financiering plaats van 95 particuliere 
initiatieven: 63 van Nederlandse organisaties/stichtingen, 
13 van migrantenorganisaties/netwerken, 15 van service
clubs en 4 van parochiële groepen/bisdommen. Binnen de 
samenwerking met Vastenaktie werden 123 projecten 
gesteund. Bij de financiering werd aangesloten bij de landen/
thema’s van Cordaid; thematisch gezien lag de focus op 
gezond heidszorg en welzijn voor kwetsbare groepen (rond de 
50%). In de financiële overzichten is de financiering via het 
programma Nederland verwerkt in de overige programma’s.  

In hoofdstuk 4. zijn onder de noemer ‘Maatschappelijke 
betrokkenheid’ voorbeelden van particuliere initiatieven 
al ruimschoots aan bod gekomen. Daaraan dient het  
Dutch Consortium of Migrant Organisations (DCMO), een 
samenwerkingsverband van twaalf migranten
organisaties, te worden toegevoegd. De meeste 
lidorganisaties zijn op het land van herkomst gericht 
(Burundi, Filippijnen, Somalië, Marokko, Ghana, 
Indonesië), andere zijn breder gericht (Hoorn van Afrika, 
Azië) of hebben een thematische oriëntatie (kennis
overdracht, ICT). DCMO doet aan capaciteitsopbouw  
van de leden, leren, lobby, en fondsenwerving en 
projectfinanciering. De samenwerking tussen Cordaid  
en DCMO is vastgelegd voor drie jaar (tot eind 2013); een 
externe evaluatie van DCMO staat gepland voor 2013.   

Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties (SMHO) is  
een van de leden van DCMO. De organisatie heeft projecten 
in ontwikkelingslanden (Turkije, Afghanistan, Kenia, 
Tanzania, Soedan, Palestijnse gebieden), doet aan 
armoedebestrijding in Nederland, en wil vanuit de 
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Justitia & Pax en verschillende Haagse organisaties een 
bijeenkomst over het voornemen van het kabinet om 
illegaal verblijf strafbaar te stellen. De bijeenkomst leidde 
tot een niet mis te verstane slotverklaring: 
De voorgenomen strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ door dit kabinet is 
naar onze mening buitenproportioneel. Het beperkt fundamentele 
rechten, marginaliseert de meest kwetsbare groepen, werkt uitbuiting 
in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, heeft een 
negatieve invloed op de veiligheid en openbare orde, en vergroot de 
spanningen tussen groepen in de samenleving.

Begin mei begon de eindfase van de Europese onder
handelingen over de opvang van asielzoekers. Maar liefst 
166 Europese organisaties, waaronder Cordaid, grepen dit 
moment aan om essentiële rechten en vrijheden van 
gedetineerde asielzoekers onder de aandacht te brengen. 
Hun appèl ging vergezeld van een lijst uitgangspunten 
voor de detentie van asielzoekers:

■■ niemand mag worden gedetineerd met als enige reden 
dat hij/zij asielzoeker is; 

■■ detentie mag alleen als alle alternatieven zijn uitgeput, 
detentie in gevangenissen mag niet; 

■■ kinderen, ouderen en zwangere vrouwen mogen nooit 
worden gedetineerd;

voorgangers en bestuurders van gebedshuizen (in het 
bijzonder islamitische) en aanverwante organisaties 
toerusten voor het herkennen en bespreekbaar maken  
van armoedeproblemen onder hun achterban.  

Kennisontwikkeling 

Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) is het 
overleg tussen de bisdommen en organisaties die zich met 
diaconie bezighouden. Cordaid is lid van dit beraad. Het 
‘Oecumenisch Onderzoek Armoede in Nederland 2012’ 
maakt deel uit van de agenda van LKDB en volgt op eerdere 
onderzoeken (2008, 2010). Het nieuwe onderzoek wil 
in beeld brengen of er sprake is van een stijging van het 
aantal aanvragen vanwege de economische crisis. Doordat 
het om de twee jaar wordt uitgevoerd, geeft het inzicht in 
de armoedetrends; belangrijke signalen vinden direct hun 
weg naar landelijke en lokale bestuurders, kerkbesturen  
en parochiële groepen. Binnen Caritas Europa is de 
armoedesituatie in 22 Europese landen geïnventariseerd 
en zijn voor elk land aanbevelingen geformuleerd, die in 
2013 voor lobby en advocacy zullen worden gebruikt. 

Lobby en advocacy

De lobby stond in het teken van migratie en asiel, toe
gespitst op de thematiek van ongedocumenteerden.  
Elk jaar worden tussen de acht en tienduizend mensen 
opgesloten omdat ze ‘illegaal’ zouden zijn. In het huidige 
klimaat is het steeds minder vanzelfsprekend om te 
pleiten voor de rechten van asielzoekers en migranten; 
waarden zoals medemenselijkheid, samenredzaamheid  
en gastvrijheid staan onder druk.

Eind maart uitten Cordaid en Justitia & Pax in een oproep 
aan kabinet en samenleving hun zorgen over de voor
genomen jacht op ongedocumenteerden. Aanleiding 
waren de met de politie gemaakte ‘quotumafspraken’ 
(4.800 ongedocumenteerden moeten jaarlijks worden 
uitgezet). Op 21 maart organiseerde Cordaid samen met 

in 2012 fondsen in Friesland, Rotterdam en Nieuwegein 
ondersteund. Cordaid behandelt zelf ca. 70 individuele 
aanvragen per jaar voor communicatiedoeleinden. 

De Stichting Urgente Noden Nieuwegein zet zich  
samen met bedrijven, donateurs, maatschappe lijke 
organisaties en de gemeente in voor de hulpverlening 
aan cliënteninnood. Aanvragen worden voorgelegd 
door instanties als het maatschappelijk werk, de 
jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. 
Omdat de Stichting goed op de hoogte is van de 
plaatselijke regelingen en situaties, heeft Cordaid haar 
individuele hulp gedelegeerd aan de Stichting. Cordaid 
stelt € 7.500 beschikbaar; de werkgroep Diaconie/
Caritas Nieuwegein draagt € 5.000 bij en de lokale 
rabobank € 2.500; de apparaatskosten van de Stichting 
worden gedragen door de gemeente. 

Capaciteitsversterking

Voor particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden 
wordt sinds enkele jaren samengewerkt met lokale 
consultants. Zij ondersteunen partnerorganisaties met de 
uitvoering, monitoring en evaluatie van projecten, doen 
pre-assessments en geven training en advies op het terrein 
van (financieel) projectmanagement. In september werd 
met acht consultants een kader uitgewerkt voor hun inzet 
en de rol en taakverdeling met Cordaid.

Voor armoedebestrijding is het belangrijk dat het taboe op 
het armoedevraagstuk in migrantengemeenschappen 
wordt doorbroken; het idee van eigen schuld en de vrees 
voor roddel belemmert dat armoede bespreekbaar wordt 
gemaakt. Veel moskeeën doen met de ‘armenbelasting’ 
weliswaar aan armoedebestrijding, maar deze is vooral  
op het buitenland gericht. Daarom wil de Stichting 
Samenwonen  Samenleven sleutelfiguren, religieuze 

In de mede door Cordaid Mensen in Nood gefinancierde documentaire 
Justice for Sale strijdt mensenrechtenadvocaat Claudine tegen 
straffeloosheid in de DR Congo.
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■■ maatschappelijke organisaties en de VN moeten altijd 
toegang krijgen tot detentiecentra. 

Voor beleidsbeïnvloeding richting de EU en lidstaten 
participeert Cordaid in de migratie en asielwerkgroepen 
van Caritas Europa; zij is verder voorzitter van de 
CONCORD werkgroep voor migratie.  Inzake het thema 
migratie & ontwikkeling is Cordaid verder actief binnen 
een Community of Practice, waartoe alle migranten
organisaties, PSO, Oxfam Novib, Vluchtelingenwerk en  
de universiteiten van Nijmegen en Maastricht behoren;  
in 2012 voerde de Community PSOleertrajecten uit rond 
mobiliteit en rond geldovermakingen. Op 15 december 
organiseerde Cordaid samen met andere een publieksdag 
ter gelegenheid van de VNMigratiedag. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Op 13 februari was de uitreiking van de Women Inc. 
Cordaid Stimuleringsprijzen voor een stampvolle zaal  
in Amsterdam. Drie vrouwenorganisaties, die zich onder  
scheiden door hun creativiteit en betekenis voor arme en 
buitengesloten vrouwen in Nederland, werden in de 
bloemen gezet. Nummer één was Tientjes, nummer twee 
Fanga Musow, en Femmes for Freedom sleepte de derde 
prijs in de wacht. De winnaars kregen een geld bedrag en 
een training op maat om nog slagvaardiger en professio
neler te worden. En de winnaar Tientjes ging met Cordaid 
naar Guatemala om ervaringen, kennis en inspiratie uit te 
wisselen met een vrouwenorganisatie daar.

Resultaten

In 2012 werd de stichting Vrienden van Nyakibale Hospital 
ondersteund. De stichting heeft inmiddels meerdere keren 
geholpen met verbetering van de faciliteiten van dit 
ziekenhuis, dat een capaciteit heeft van 165 bedden en  
ook de supervisie heeft over 23 gezondheidsposten. 
Daarmee voorziet het in de gezondheidszorg van ongeveer 
170.000 mensen. Om de watervoorziening te verbeteren is 

Vrouwenorganisatie Tientjes, winnaar van de Women Inc. Cordaid Stimuleringsprijzen 2011, reisde met Cordaid mee naar Guatemala om met 
andere vrouwenorganisaties ervaringen, kennis en inspiratie uit te wisselen. 
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huishoudbudget en het aanleren van een andere omgang 
met geld en consumeren), maar zeker ook in morele, 
bemoedigende zin. Cordaid financiert het landelijk  
bureau SchuldHulpmaatje in Leiden (voor de training  
van vrijwilligers en begeleiding van lokale organisaties)  
en ondersteunt daarnaast plaatselijke initiatieven.
Een rapport van het onderzoeksbureau Regioplan  
uit december 2011 toonde aan dat de werkwijze van 
Schuldhulpmaatje er werkelijk toe doet. Onderzoek in 
Delft door Regioplan wijst uit dat iedere geïnvesteerde 
euro in het SchuldHulpmaatjeproject zich drie keer 
terugverdiende. 

instellingen van diverse gezindten. Samenwerking vindt 
plaats met financiële adviesbureaus. Via het project 
worden vrijwilligers getraind om mensen in schulden  
te ondersteunen in praktische zin (controle van het 

vorig jaar met hulp van Cordaid een eigen watervoorziening 
met zuiveringssysteem gerealiseerd; het afvalwater wordt 
gereinigd en voor agricultuur gebruikt. Beheer en onder
houd van de voorzieningen komen voor rekening van het 
ziekenhuis. 

Cordaid droeg bij aan een project voor leiderschap van 
vrouwen van The Hunger Project in Nederland. Sinds 1992 is 
in India éénderde deel van de politieke zetels bestemd  
voor vrouwen, wat de deelname van vrouwen in de (lokale) 
politiek sterk heeft bevorderd. Er is echter ook gebleken  
dat de meeste gekozenen geen ervaring hebben in de 
politiek en ook de nodige vaardigheden missen. Het project 
versterkte de capaciteiten van vrouwelijke politici via 
trainingen in onder meer spreken in het openbaar en 
monitoring van de overheid. Ook mannen werden bij het 
project betrokken voor het wegnemen van de barrières die 
vrouwen verhindert hun stem te laten horen. 

De Weekend Academie is een vrijwilligersinitiatief van 
rond de honderd jonge Amsterdammers, die gemotiveerde 
kinderen huiswerkbegeleiding, training in sociale 
vaardigheden, en sport en spel als ontspanning bieden.  
De Academie is nu vijf jaar actief. De leerlingen hebben 
vaak ouders met een laag opleidingsniveau en worden 
mede daardoor onvoldoende gesteund in hun school
loopbaan. De ouders worden via oudercomités betrokken 
bij de Academie, evenals de scholen van de kinderen.  
De gemeente Amsterdam neemt een deel van de vaste 
kosten voor haar rekening.
De Universiteit Utrecht stelde in een onderzoek vast dat  
de Weekend Academie ‘een structureel positief effect  
heeft op de leerprestaties, de schoolprestaties, de sociale 
vaardig heden, het zelfvertrouwen en de toekomstige 
maat schappelijke kansen van haar doelgroep’.

Het landelijke project SchuldHulpmaatje is actief in 
veertig gemeenten en wordt gedragen door kerkelijke 

Resto VanHarte 
Resto VanHarte is het gastvrije en betaalbare 
restaurant, dat buurtgenoten met verschillende 
achtergronden gelegenheid biedt voor nieuwe 
contacten. Dat is hard nodig, gezien de vele 
Nederlanders die zich eenzaam voelen. Regelmatig 
schuiven de wijkagent, maat schappe lijk werker, 
dominee en imam aan om gezamenlijk te werken  
aan de leefbaarheid in de wijk. Resto VanHarte biedt 
vrijwilligers en stagiaires kansen om aan het werk te 
gaan. Er zijn nu dertig VanHarterestaurants, die 
jaarlijks meer dan 100.000 maaltijden serveren en 
tegelijk de entree vormen voor contact, nieuwe prikkels 
en soms vrienden voor het leven.

Met het project SchuldHulpmaatje ondersteunt Cordaid mensen in 
Nederland met financiële problemen. 



Filipijnen: Rolito Ibanez heeft een naaiatelier in New Bataan, in het oosten van Mindanao. Met een bijdrage van Cordaid Microkrediet kan hij een extra naaimachine kopen, zodat zijn zoon met hem kan komen werken om het vak te leren. 
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Aan deze kantoren waren 252 medewerkers verbonden:  
228 lokale medewerkers en 24 expats. 

Medewerkers

Eind december 2012 telde de personele formatie op het 
hoofdkantoor 271 medewerkers, 181 vrouwen en 90 
mannen. Zij vertegenwoordigen 240 fulltimeeenheden. 
Van de medewerkers was 87% in vaste dienst en 13% 
werkzaam op basis van een tijdelijk contract. 
Het percentage vrouwen in een hogere functie (schaal 10 
en hoger) bedroeg 60%. Voor de Raad van Toezicht/
Directieraad was het percentage 27%, voor het (sector) 
management 57%. Het streefpercentage bedroeg voor beide 
laatste 50%.
Cordaid heeft een evenredige vertegenwoordiging van 
medewerkers van allochtone afkomst als doel. De zoge
heten nieuwe Nederlanders maakten ruim 12% uit van de 
personeelsbezetting (tegenover een streefwaarde van 14%). 
Het percentage van deze medewerkers binnen de hogere 
functies (schaal 10 en hoger) bleef met 8,2% opnieuw boven 
het streefpercentage van 7,5%.
Het ziekteverzuimpercentage kwam uit op 4,4%, boven de 
streefwaarde van 3,5% en ook hoger dan de 3,8 % over 2011. 
Het hoge verzuimpercentage werd vooral veroorzaakt door 
middellang en langdurig verzuim en niet door frequent 
kortdurend verzuim, zoals blijkt uit de verzuimfrequentie; 
deze bedroeg 1,4 (iets beter dan de streefwaarde van 1,5). 

Veiligheidsbeleid

Met het oog op de veiligheid van medewerkers van 
veldkantoren en dienstreizigers, werkt de interne 
Commissie Veiligheid met ondersteuning van de 

specifieke opdrachten, zoals de afbouw van projecten die 
niet gecontinueerd worden. 

Buitenlandse vestigingen

Cordaid heeft verschillende methoden voor de uitvoering 
van projecten. Projectvoorstellen van lokale partners 
worden ondersteund, voor de uitvoering tekenen de 
partners; deze voorkeursoptie voor lokale partners sluit 
niet uit dat Cordaid ook projecten uitvoert in eigen beheer. 
Dit is het geval als bij conflicten en rampen de lokale 
capaciteit (tijdelijk) ontoereikend is of als internationale 
donoren de aanwezigheid van Cordaid ter plaatse 
verlangen. Bij uitvoeringen in eigen beheer laten zich twee 
modellen onderscheiden, één waarbij Cordaid lokale 
partners betrekt bij de uitvoering, en één waarbij Cordaid’s 
veldkantoor de uitvoering volledig op zich neemt. 

In 2012 werd besloten om de veldkantoren een andere 
positie te geven. Vanaf 2013 gaan de kantoren Cordaid  
voor al haar activiteiten in het betreffende land vertegen
woordigen; tegelijk krijgen zij ook een actieve rol te 
vervullen in het leggen van relaties met nieuwe, ter 
plaatse opererende financiers en in de communicatie en 
verantwoording over Cordaid’s werk. De managers van  
de kantoren (Heads of Mission) worden daarmee integraal 
verantwoordelijk voor de buitenlandse vestiging;  
zij leggen verantwoording af aan de manager van de 
verantwoorde lijk gestelde Business Unit in Den Haag.  
Eind 2012 beschikte Cordaid over kantoren in Kenia, 
Ethiopië, DR Congo (Kinshasa en Bukavu), Burundi,  
Zuid Soedan en Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek, 
Zimbabwe, Afghanistan en Haïti. 

Onder de naam Ubuntu, een Zuluwoord dat ‘Ik ben omdat 
wij zijn’ betekent, werd de reorganisatie voorbereid naar een 
sociale onderneming met Business Units rond een tiental 
focusthema’s.

5.1.  Structuur en personeel
De voorbereiding werd geleid door een Stuurgroep; een 
externe transitiemanager werd aangesteld. In de eerste 
fase van het traject werden businessplannen geschreven, 
die vervolgens door een extern bureau werden beoordeeld. 
De directie bepaalde of het plan uiteindelijk voldoende 
kwaliteit had. 

Op basis van de plannen voor de business units en de 
overige onderdelen van de organisatie werd een zogeheten 
personeel functiehuis gemaakt, waarbij alle functies door 
een gespecialiseerd bureau werden gewaardeerd en 
ingeschaald. Vervolgens werd een formatieplan opgesteld. 
Met de vakbonden werd een Sociaal Plan overeengekomen, 
dat in oktober in een ledenraadpleging door de meerder
heid van de vakbondsleden werd goedgekeurd. Het Sociaal 
Plan voorziet in een transparante plaatsings procedure en 
faciliteiten voor begeleiding van boventallig verklaarde 
personeelsleden van werk naar werk. Op grond van het 
afspiegelingsprincipe werden medewerkers vervolgens 
geplaatst op passende functies. 

Er werden 23 medewerkers boventallig verklaard en van 15 
medewerkers werd het tijdelijke contract per 1 januari 2013 
niet verlengd. Van 8 van de 23 boventallige medewerkers 
werd de boventalligheid uitgesteld voor het afronden van 

5. organisatie
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Transparant Prijs 2012

De uitslag van de Transparant Prijs was voor Cordaid 
een bittere pil. Na een gestage verbetering van de 12e 
positie (met de score 7,8) in 2008 naar de 1e plaats in 
2010 (met de score 8,6), was er nu sprake van een 
terugval naar de 18e positie en een score van 7,5. 
Om een nadere toelichting gevraagd aan de beoordelaar 
(mede om te voorkomen dat het volgende jaarverslag 
dezelfde omissies zou vertonen), werd in elk geval 
duidelijk dat meerdere factoren in het spel zijn:

■■ een gewijzigde beoordelingssystematiek zijdens de 
Transparant Prijs;

■■ het thema van de ‘vindbaarheid’ van tekstgedeelten 
en documenten.

Wel was er waardering voor het feit dat Cotrdaid de 
omvang van haar jaarverslag had weten te halveren.
Als sportieve deelnemer aan de Transparant Prijs 
accepteert Cordaid de uitslag, neemt zij goede nota van 
de opmerkingen en verbeterpunten, en doet zij weer vol 
vertrouwen mee aan de volgende ronde.

Kwaliteitsstandaarden

Cordaid behield haar ISOcertificering, zij het niet zonder 
een extra inspanning. Bij de audit van eind 2011 waren 
onvolledigheden/achterstanden geconstateerd bij de 
gegevensvastlegging en de handhaving in het primaire 
proces. In 2012 is hard gewerkt om de achterstanden in te 
lopen, betere rapporten te maken voor de operationele 
sturing van het proces, en enkele vereenvoudigingen in 
het proces door te voeren. 
Bij de ISOaudit van november kon geconstateerd worden 
dat de achterstand weer was ingelopen. Het leidde ook tot 
een hernieuwde inzet voor een betere inrichting van het 
Kwaliteitshandboek, in combinatie met aanpassing van  
de regels vanwege de reorganisatie. 
Het CBFkeurmerk werd verlengd t/m december 2015.

5.2. Kwaliteitssysteem
Cordaid hanteerde tot en met 2012 het INKmodel voor 
sturing van de organisatie en de interne management
rapportage. In het kader van de transitie naar een sociale 
onderneming, vond intern beraad plaats over een ander 
sturingsmodel met nieuwe KPI’s (key performance indicators). 
Ingaande 2013 is de centrale sturing van de organisatie 
voortaan gebaseerd op vijf dimensies: Reputatie – 
Fondsen werving – Programmaresultaten  Personeel & 
Organisatie – Financiën.

De eerste drie dimensies sluiten direct aan op de 
prioriteiten van de organisatie en representeren de 
primaire processen van Cordaid. Het Kwaliteitshandboek 
met de beschrijving van de werkprocessen, en de 
managementinformatie worden langs deze dimensies 
georganiseerd. Met het oog op de nieuwe organisatie, 
functies en rollen zijn de werkprocessen waar nodig 
aangepast.

Voor het overige wordt het bestaande kwaliteitssysteem 
gehandhaafd. De gegevensvastlegging, procedures en 
verantwoording worden extern gecontroleerd via o.m.  
de controle op de jaarrekening en de ISOaudit, en intern 
door eigen operational auditors (in samenwerking met de 
externe auditors). Cordaid heeft een onafhankelijke 
Auditcommissie, waarin auditplannen en verslagen en  
de jaarlijkse begroting en jaarrekening besproken worden. 
Organisatiebrede risicoanalyses zijn inmiddels een vast 
onderdeel van het strategisch management.

Veiligheidsadviseur aan protocollen, afspraken en 
maatregelen op dit terrein. Ook in 2012 werden trainingen 
gegeven voor iedereen die naar onveilige gebieden reist. 
Waar nodig werd het handboek Safety First aangepast. 
Maandelijks werden de veiligheidsrapportages van de 
kantoren in risicolanden besproken en nodig geachte 
maatregelen getroffen voor verbetering van de veiligheid. 
Er werden 34 veiligheidsincidenten gerapporteerd uit 
Afghanistan, Haïti, Zuid Soedan, DR Congo, Burundi en  
de Centraal Afrikaanse Republiek. De ernst ervan werd 
vast gelegd, waarbij 28 incidenten in de categorie ‘laag’ vielen 
(inconvenience), vijf in de categorie ‘middel’ (loss of property),  
en één in de categorie ‘hoog’ (physical and/or mental hurt). 

Ondernemingsraad (OR)

De OR is als wettelijk voorgeschreven instrument voor 
medezeggenschap onderdeel van de checks & balances van  
de organisatie. De OR telt negen zetels, die sinds de 
verkiezingen van april 2012 worden ingenomen door vijf 
vrouwen en vier mannen uit alle geledingen van Cordaid. 
Het verslagjaar stond voor het grootste deel in het teken 
van de geplande reorganisatie. Al in de eerste helft van 
2012 heeft de OR zich daarop voorbereid. In juli ontving  
de nieuw aangetreden OR de adviesaanvraag over de 
reorganisatie. De OR werd in staat gesteld om de nodige 
tijd te besteden aan het adviestraject, waarbij slagvaardig 
werd samengewerkt met de directie. Inmiddels werkten de 
vakbonden en directie aan een sociaal plan. Het personeel 
is op verschillende momenten door de OR geïnformeerd en 
geconsulteerd. Uiteindelijk heeft de OR noch positief noch 
negatief over de reorganisatie geoordeeld, maar een aantal 
adviezen gegeven over de wijziging van de organisatie, de 
nieuwe organisatiestructuur en de personeelsreductie. 
Tijdens het adviestraject zijn afspraken gemaakt over 
onder andere het opstellen van een risicoanalyse, een 
regelmatige monitoring van de voortgang en resultaten 
van de reorganisatie, en een in 2013 te houden onderzoek 
naar werkbelasting en werkdruk. 
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fraude vastgesteld. Alle gevallen werden conform de 
Cordaidprocedures in behandeling genomen c.q. 
afgewikkeld.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De zorg voor mens en leefomgeving ligt besloten in 
Cordaid’s missie. Het MVObeleid is uitgewerkt aan de 
hand van de internationale ISO 26000richtlijnen voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, 
wat betekent dat Cordaid gehouden is aan een aantal 
basisprincipes, zoals transparantie, afleggen van reken
schap, en ethisch gedrag. Cordaid is in Nederland de eerste 
NGO met een MVOzelfverklaring volgens ISO 26000 
(december 2012), die is geplaatst op het publicatieplatform 
van het Nederlands Norminstituut NEN. 

Cordaid behoorde tot de zeven organisaties in Nederland 
die in januari 2012 het nieuwe keurmerk ‘klimaatneutraal 
gegarandeerd’ mochten ontvangen. Het is het eerste 
keurmerk voor organisaties die controleerbaar hun 

Fraude en risicobeleid 

Er deden zich tien gevallen van (vermoedelijke) fraude 
voor. Het betreft de aanwending van fondsen voor 
activiteiten die buiten het financieringscontract vallen of 
diefstal door medewerkers. De cases betroffen acht landen, 
met alleen in Oeganda meer dan twee cases. In twee 
gevallen werd fraude vastgesteld, zes partners werden 
hangende het onderzoek op de ‘zwarte lijst’ geplaatst. 
Waar mogelijk werden (juridische) acties gestart voor 
terugvordering. 
Opvallend is dat het in vijf gevallen om kleine particuliere 
projecten ging, waarbij kerkelijke partners in het Zuiden 
betrokken zijn; in drie van de tien gevallen betrof het 
fraude binnen een Cordaidproject. 
Begin 2012 waren 18 zaken uit voorgaande jaren nog in 
behandeling, terwijl zich in het verslagjaar tien nieuwe 
cases aandienden. Van dit totaal van 28 zaken konden er  
12 worden afgesloten, zodat 2012 werd beëindigd met  
16 nog lopende zaken. 
Van de 12 afgewikkelde zaken werd in zeven gevallen 

Voor 2012 stond een INK self-assessment geagendeerd,  
maar in het licht van de op handen zijnde fundamentele 
verande ringen werd besloten deze te annuleren. Wel  
is eind 2012 een risicoanalyse gehouden, waarvan de 
resultaten met het bijbehorend actieplan begin 2013 
worden vastgesteld. 
Cordaid volgt de VFIgedragscode. In Caritasverband heeft 
Cordaid zich verbonden aan de Caritas Management Standard 
(CMS).

Monitoring van processen: audits

In 2012 zijn door Cordaid’s interne auditunit acht audits 
uitgevoerd, waarvan twee op het hoofdkantoor en zes op 
veldkantoren. Bij de selectie van audits en in voorkomende 
gevallen ook bij de uitvoering wordt samengewerkt met de 
huisaccountant. De selectie van audits van veldkantoren 
vindt plaats op basis van een risicoanalyse. De audit
uitkomsten worden besproken met de Directie en de Raad 
van Toezicht; verbeterpunten worden opgenomen in een 
takenoverzicht, waarvan de realisatie per kwartaal in 
beeld wordt gebracht, besproken en gevolgd. 

In het najaar werd een nieuwe procedure vastgesteld voor 
het beheer en ontvangen van nalatenschappen om een 
striktere functiescheiding binnen dit proces te realiseren. 
Als extra controle werd een audit over nalatenschappen 
van 2012 uitgevoerd. 

Zes veldkantoren (2x DR Congo, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Kenia, Afghanistan en Zimbabwe) werden  
op onderdelen als strategie, financieel en personeels
management, monitoring, logistiek en veiligheid onder de 
loep genomen. De bevindingen ontvingen de kwalificatie 
not in control (3%); partially in control (30%); mainly in control (37%) 
of in control (30%). In algemene zin stemmen de uitkomsten 
tot tevredenheid; uit de commentaren van de veldkantoren 
werd duidelijk dat zij in de meeste gevallen al doende zijn 
met verbeteringen. 

Begin 2011 werd van de Sudanese Catholic Bishops’ Conference 
(SCBC) bericht ontvangen over hun vermoeden van 
financiële onregelmatigheden. Cordaid blokkeerde 
daarop alle overmakingen. Kort daarna installeerde 
SCBC een eigen onderzoekscommissie, waarvan het 
rapport leidde tot ontslag of op nonactiefstelling van de 
gehele financiële staf. Ter aanvulling van het werk van 
de onderzoekscommissie werd CORAT Africa door SCBC 
gevraagd om de vollledige financiële admini stratie te 
controleren en te reconstrueren; dit bleek een tijdrovende 
klus doordat de voormalige stafleden niet konden worden 
geraadpleegd. De volgende stap bestond uit een audit 
door een internationaal gecertificeerde accountant;  
SCBC verzocht Cordaid om deze audit in technische en  

financiële zin te ondersteunen. De accountant kon geen 
goedkeurende verklaring afgeven, omdat de admini
stratie na de reconstructie nog grote leemtes vertoonde. 
De uitkomsten van de audit en te nemen maatregelen 
worden in 2013 besproken tijdens de plenaire vergadering 
van bisschoppen. 
Met de onafhankelijkheid van Zuid Soedan is een nieuw 
secretariaat opgezet in Juba, waaraan Cordaid voorlopig 
alleen kleine financieringen zal toekennen. Het 
secretariaat zal strikt gemonitord worden op de door de 
audits gesignaleerde zwakheden. De betrokkenheid en 
inzet van de Bisschoppen conferentie voor een degelijk 
financieel beheer geven vertrouwen voor de toekomst.
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5.3. Doelmatigheid 
Het streven naar doelmatigheid is verankerd in 
indicatoren en streefwaarden ten aanzien van input, 
output en outcome, die elk kwartaal worden vastgelegd in 
rapportages en besproken door de Directie/Management 
en de Raad van Toezicht. 

Cordaid hanteert meerdere indicatoren voor haar 
doelmatigheid (zie ook de Jaarrekening): 

■■ Het percentage eigen fondsenwervende kosten, excl. Beheer 
& Administratie, kwam uit op 22,1% (begroot: 19,6%).  
Dit hogere percentage wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het wegvallen van de baten uit de fondsenwerving 
van de Vastenaktie.

■■ Het percentage uitvoeringskosten hulpverlening (excl. 
Voorlichting/bewustmaking) bedroeg 12,0% 
(begroot: 9,2%). Het percentage is lager dan in 2011. 
Voor 2013 worden lagere kosten en hogere bestedingen 
verwacht, waardoor het percentage beduidend 
gunstiger uit zal komen.

■■ Het percentage Beheer & Administratie (uitgedrukt 
als percentage van de Lasten) kwam op 3,8% uit 
(begroot was 2,4%), wat werd veroorzaakt door de 
voorbereidingskosten van de transitie en lagere 
bestedingen. Ook voor deze indicator wordt voor 2013 
een aanmerkelijk gunstiger percentage verwacht.

5.4. Planning & control
In 2012 zijn geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd 
in het Planning & Controlproces. Cordaid streeft ernaar in 
al haar activiteiten de plan-do-check-act cycle te doorlopen. 
Afwijkingen worden periodiek gerapporteerd, 
actiehouders en deadlines voor verbeteracties vastgesteld en 
de afgesproken – maar nog niet afgesloten  verbeteracties 
komen bij de volgende rapportage opnieuw aan de orde. 
In de aanloop naar de nieuwe organisatie (zie ook 
hoofdstuk 6.) zijn maatregelen genomen die van invloed 

pensioen ook bij PFZW hebben ondergebracht, een gesprek 
met het bestuur van PFZW, waarbij werd afgesproken om 
gezamenlijk een expert meeting te organiseren over de 
effecten van investeringen in voedselderivaten op voedsel
prijzen en voedselprijsvolatiliteit. De meeting staat 
gepland voor april 2013.

Volledigheidshalve zij ook vermeld dat de Vereniging  
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en 
Cordaid op 30 juni in Den Haag een bijeenkomst hebben 
georganiseerd over beleggen en voedselzekerheid voor  
de VBDOachterban van pensioenfondsen, banken en 
verzekeraars.

CO2 voetafdruk reduceren tot nul. Het keurmerk wordt 
uitgegeven door de Climate Neutral Group, die al tien jaar 
ijvert voor een klimaatneutrale wereld. 

Ter versterking van MVO binnen de organisatie werd per  
1 februari 2012 een coördinator aangesteld.
In Nederland is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
de grootste voedselspeculant, zo bleek uit een tv
documentaire die eind 2011 werd uitgezonden. Cordaid, 
aangesloten bij PFZW, was onaangenaam verrast en 
verzocht het pensioenfonds dan ook direct om zich terug 
te trekken uit beleggingen in agrarische grondstoffen. 
Daarop volgde, samen met acht andere NGOs die hun 

Cordaid’s MVO-beleid 

Bestuur: Niet alleen in de eigen organisatie streeft 
Cordaid naar transparantie en accountability, ook bij 
partnerorganisaties en binnen multistake holder
verbanden en Communities of Change wordt goed bestuur.
bevorderd en waar nodig ondersteund. 
Arbeidspraktijk: Binnen Cordaid is sprake van een 
diversiteitsbeleid, opleidingsbeleid en een actieve OR. 
Ook in de programma’s krijgt de arbeidspraktijk 
aandacht bijv. via samenwerking met vakbonden binnen 
projecten rond natuurlijke hulpbronnen/extractives.
Consumenten: In de relatie met donateurs volgt Cordaid 
de normen van CBF en VFI. Ook van partners wordt 
hiervoor aandacht verwacht (zo dienen krediet
instellingen hun klanten alle benodigde informatie te 
verstrekken). 
Ontwikkeling van de gemeenschap: Deze staat in 
Cordaid’s beleid centraal (Flourishing communities) via het 
bevorderen van o.a. veiligheid, bestrijding van sociale 
uitsluiting, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Mensenrechten: Deze krijgen aandacht in projecten rond 
o.a. discriminatie van vrouwen, minderheden of mensen 
met een handicap. Overheden worden ertoe aangezet om 
mensenrechten te waarborgen in wetgeving en effectief 
te beschermen. Er is aandacht voor de veiligheid van 
mensenrechtenverdedigers en voor de politieke ruimte 
voor ngo’s.
Eerlijk zakendoen: Cordaid hanteert strikte normen voor 
anticorruptie binnen de eigen organisatie en bij 
partners. In projecten voor bijv. landbouwketen
ontwikkeling worden MVO en duurzaamheid 
gestimuleerd.
Milieu: Cordaid’s hoofdkantoor kreeg het klimaat
neutraallogo van de Climate Neutral Group door een 
combinatie van energiebezuinigingsmaatregelen en 
compensatie van de resterende uitstoot van broeikas
gassen. Het programma Disaster Risk Reduction werkt aan 
versterking van de weerbaarheid van gemeenschappen 
ten aanzien van klimaatverandering. Bij de aankoop van 
noodhulpgoederen vormt milieuvriendelijkheid een 
belangrijk criterium.  
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begunstiger van de Nationale Postcode Loterij (à € 2,25 mln 
per jaar) en mag bovendien vaak aanspraak maken op extra 
bijdragen. Zo werd in 2012 een extra bijdrage ontvangen van 
€ 1,3 mln voor rampenpreventie in Bangladesh. Van de vaste 
contribuant Sam’s Kledingactie ontving Mensen in Nood € 
374.000, waarmee projecten in Kenia, India en DR Congo 
werden ondersteund. Een opbrengst van € 300.000 werd 
gerealiseerd op de boven verwachting scorende noodhulp
mailings voor de Sahel en Syrië.

Mensen in Nood streeft naar meer betrokkenheid van 
donateurs. Zo werd een campagne met Lieke van Lexmond 
gehouden met een documentaire over Ethiopië. Daarnaast 
figureerde zij met het werk in Ethiopië in bekende tv
programma’s als Koffietijd, Life4U, Shownews en RTL 
Boulevard. Er was ook een uitzending Kanjers van Goud op 
RTL4 met Quinty Trustfull, ambassadeur van de Nationale 
Postcode Loterij, die over projecten ging van Mensen in 
Nood in Kenia.

Het aantal actieve donateurs bedraagt 106.000. Het 
donateursmagazine verscheen viermaal in een oplage van 

tot eenmalige giften, en is het goedkoper om bestaande 
donateurs te behouden dan nieuwe te werven. 
Op grond van deze lessen is de strategie aangepast. Bij de 
investeringen en marketing genieten Memisa en Mensen 
in Nood voorrang gezien hun relatief hoge naamsbekend
heid en fondswervende potentieel. De investeringen in de 
overige merken zullen beperkt zijn. Wel wordt voor alle 
merken ingezet op het vergroten van de loyaliteit van 
donateurs. 

Mensen in Nood 
Mensen in Nood is Cordaid’s oudste merk; in 2014 wordt 
het honderdjarig bestaan herdacht. De inkomsten komen 
ten goede van het programma Risicovermindering bij 
rampen/Noodhulp. Mensen in Nood maakt deel uit van de 
Samenwerkende Hulporganisaties en deelt derhalve in de 
opbrengst van nationale giro 555acties bij rampen (die in 
2012 overigens niet plaatsvonden). Mensen in Nood is vaste 

zijn op het toekomstige proces. Zo zijn nieuwe key 
performance indicators gedefinieerd, die in de vorm van een 
Balanced Scorecard m.i.v. 2013 gehanteerd gaan worden. Een 
rolling forecast-methodiek wordt ingevoerd als onderdeel van 
het planningsproces. Tevens worden veranderingen 
doorgevoerd in de controlorganisatie: de nieuwe afdeling 
Finance & Control wordt versterkt met drie controllers om 
de vorming van resultaatverantwoordelijke business units 
adequaat te kunnen begeleiden. 

5.5. De merken van Cordaid
Bij haar particuliere fondsenwerving handelt Cordaid 
volgens de regels van het CBFkeurmerk en de gedragscode 
voor fondsenwervers van het Nederlands Genootschap voor 
Fondsenwervers. Op de donateursmarkt is Cordaid actief 
met de merken Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, 
Microkrediet en Bond Zonder Naam. 

De wervingsresultaten staan onder druk door de leeftijd
gebonden uitstroom van donateurs en de concurrentie van 
jonge, alternatieve goededoelenorganisaties. Nieuwe 
wet en regelgeving (zoals het ‘BelMeNietregister’) 
bemoeilijkt de traditionele fondsenwerving. Het aantal 
actieve donateurs liep terug van 396.000 eind 2011 naar 
382.000 eind 2012. De uitstroom manifesteerde zich vooral 
bij Kinderstem en Vastenaktie; Memisa mocht rond de 
2.500 nieuwe donateurs verwelkomen. Door de verzelf
standiging van de Vastenaktie en de bijbehorende 
overdracht van donateurs (66.000) telde Cordaid ultimo 
2012 nog 316.000 vaste donateurs. 

De analyse van Cordaid’s marketingstrategie leverde 
belangrijke lessen op. Zo boeken merken met een grotere 
brand awareness en een bredere achterban meer inkomsten, 
kan de uitstroom van donateurs niet worden gecompen
seerd met nieuwe donateurs, liggen de wer vings kosten 
voor donateurs op een hoog niveau terwijl ze vaak leiden 

Cordaid voerde in opdracht van de Stichting 
Bisschoppelijke Vastenaktie sinds 2000 de jaarlijkse 
Vastenaktiecampagne uit. Beide partners hebben 
besloten om de samenwerking vanaf medio 2012 in 
gewijzigde vorm te continueren: de Stichting voert de 
campagne voortaan in eigen beheer uit, terwijl Cordaid 
steun verleent ten aanzien van het donateursbeheer en 
de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden. 
Deze vorm van samenwerking moet voordelen bieden: 
Cordaid beschikt over een uitgebreid internationaal 
netwerk en over de expertise voor effectieve project
bestedingen, terwijl de Stichting zich als kerkelijke 
organisatie gemakkelijker kan richten op het versterken 
van het draagvlak voor de Vastenaktie binnen de 
katholieke kerk en het katholiek onderwijs. Vanaf 2012 
worden de inkomsten van de Vastenaktie onder de 
noemer ‘Acties van derden’ (i.p.v. eigen fondsenwerving) 
gerubriceerd. 

Quinty Trustfull zag met eigen ogen hoe wij de droogteproblemen 
aanpakken in Kenia. 
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In 2012 werden zogeheten Cordeals georganiseerd, aan
trekkelijke deals waaraan iedereen mee kon doen, in vraag 
én aanbod, en waarmee ondernemers in ontwikkelings
landen werden gesteund. De Cordeals leverden veel 
publiciteit op, bij voorbeeld de ‘gelukstattoo’ van Henk 
Schiffmacher en de Bootcamp XXL. Tevens werd in 
samenwerking met zakenblad Quote een magazine 
gemaakt met de ‘Top 100 Micronairs’ en met reisverslagen 
naar projecten. De campagnesite www.cordeals.nl kreeg 
78.253 unieke bezoekers. 

Op de website van Cordaid Microkrediet kunnen specifieke 
projecten worden ondersteund en de betrokken onder
nemers worden gevolgd in hun ontwikkeling. De site 
ontving 16.964 unieke bezoekers. De Facebookpagina van 
Cordaid Microkrediet is actief gepromoot, wat resulteerde 
in inmiddels ruim 5.000 fans.  
Uit de grote response via sociale media en de sites blijkt 
dat er veel belangstelling is voor de activiteiten van 
Cordaid Microkrediet. Met onorthodoxe samenwerking, 
zoals die met Quote, oogstte het merk waardering, maar die 
waardering vertaalt zich (nog) niet in financiele bijdragen.  

Memisa
Memisa heeft in 2012 haar positionering aangescherpt op 
gezondheidszorg voor (aanstaande) moeders. Het centrale 
thema was het voorkomen van moedersterfte. De website 
en het donateursblad werden vernieuwd conform deze 
thematische aanscherping.
Memisa ontving als vaste begunstigde van de Nationale 
Postcode Loterij een bijdrage van € 0,5 mln.

Er werden in het verslagjaar twee grote acties uitgevoerd:
‘Voor je Moeder’ rondom Moederdag. Centraal stond een 
tvprogramma, dat gepresenteerd werd door Jochem van 
Gelder en Paulien Huizinga en vergezeld ging van een 
tvcommercial en cross-mediale aandacht. 
Een tweede editie van het tvprogramma ‘Babyboom in 
Afrika’ werd uitgezonden. Nederlandse stellen met een 
kinderwens reisden af naar Kameroen en brachten daar  
de moeder en kindzorg in beeld; het leverde bijna 3000 
nieuwe donateurs op. 
Memisa organiseerde twee goed bezochte donateurs
bijeenkomsten (Den Bosch en Leiden). Het (papieren) 
donateursblad werd driemaal verstuurd aan circa 120.000 
donateurs. Daarnaast ontvingen donateurs digitale 
nieuwsbrieven. De website telde 45.875 bezoeken en  
36.775 unieke bezoekers.

Het jaar werd afgesloten met ruim 132.000 donateurs: een 
lichte groei die tot tevredenheid stemt gezien de moeilijke 
tijd. De inkomsten van donateurs namen toe ten opzichte 
van 2011; de totale inkomsten (dus inclusief nalaten
schappen en het zakelijke segment) daalden echter licht 
vergeleken met 2011. 

Cordaid Microkrediet 
Met Cordaid Microkrediet wordt aandacht gevraagd voor 
kleine ondernemers/boeren, die geen of alleen in zeer 
beperkte mate toegang hebben tot krediet, verzekeringen 
of spaarregelingen. 

90.000; daarnaast werden negen digitale nieuwsbrieven 
verstuurd. De website telde 31.773 bezoeken en 24.278 
unieke bezoekers. Ook werden er twee donateurs
bijeenkomsten georganiseerd, zoals op 14 juni in het 
Volkenkundig Museum in Leiden. Tweehonderd donateurs 
waren aanwezig bij een middagvullend programma over 
Cordaid’s werk in Haïti, Kenia en Ethiopie. De vele vragen 
en gesprekken maakten nog eens duidelijk dat Mensen in 
Nood een zeer betrokken en kritische achterban heeft, die 
voor een groot deel ook al vele jaren donateur is. 

Midden augustus presenteerde Mensen in Nood zich met 
tvspots, die een ander en nieuw gezicht van het merk 
lieten zien. Mensen in Nood loopt vooraan op het gebied 
van voorbereiding en preventie van rampen onder de 
slogan ‘Nieuwe rampen, nieuwe oplossingen’. Niet langer 
wordt de ramp als uitgangspunt genomen, maar de 
dreiging, en dus de versterking van de zelfredzaamheid 
van mensen. Al blijft in geval van een ramp noodhulp 
uiteraard geboden. 

Op deze donateursbijeenkomst mocht Cordaid Mensen in Nood meer 
dan 200 donateurs verwelkomen om vragen te beantwoorden over ons 
werk in Haïti, Kenia en Ethiopië. 

http://www.cordeals.nl
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Bond Zonder Naam
De Bond zet zich in voor armoedebestrijding in Nederland 
en mag daarbij rekenen op ca. 20.000 donateurs, die 
viermaal het donateursmagazine ‘Krant zonder Naam’ 
kregen toegestuurd. De ‘Spreukenkalender’ werd door 
ruim 10.000 mensen besteld. De website werd 10.260 keer 
bezocht door 8.420 unieke bezoekers. 

Cordaid beraadt zich over de toekomst van het fonds.  
Een koppeling met armoedebestrijding in Nederland ligt 
voor de hand. Medio 2013 is hierover meer bekend; 2013 is 
overigens ook het jaar waarin de Bond Zonder naam haar 
75jarig bestaan viert. 

Vastenaktie
Op 22 februari ging de 52e Vastenaktie van start; zo’n 5000 
vrijwilligers in meer dan 1000 parochiële werkgroepen 
zetten zich in om de vastentijd een tijd van soberheid, 
spiritualiteit en solidariteit te laten zijn. Het werk van de 
Daughters of Charity in de sloppenwijken van Addis Abeba, de 
hoofdstad van Ethiopië, stond daarbij in het brandpunt.

De campagne had dit jaar als thema ‘de Vastenaktie van…’ 
Groepen en individuen werd gevraagd hun eigen 
Vastenaktie te maken. Deze persoonlijke aanpak heeft 
geresulteerd in een geslaagde campagne. Zo zijn er 54.318 
unieke bezoekers op vastenaktie.nl geweest (totaal aantal 
bezoeken: 81.828).
Ook financieel heeft Vastenaktie het goed gedaan. Naast 
een goede respons op de collecte en direct mail, waren ook 
nieuwe middelen succesvol, zoals de onlineactie en de 
Pelgrimstocht, een vierdaagse sponsor en bezinnings
wandeling in ZuidLimburg. De eigentijdse aanpak 
resulteerde in een ruime mediaaandacht via media
partners KRO en RKK. Zo reisde campagneambassadeur 
Hella van der Wijst af naar Ethiopië voor een wandeling  
en gesprek met Olympisch kampioen marathon Haile 
Gebreselassie. 

van Amnesty International). Eind 2012 werd weer een begin 
gemaakt met door-to-door werving. 
De internetsite, die in 2012 als low profilecommunciatie
middel is ingezet, werd 7.339 keer bezocht door 6.171  
unieke bezoekers. In 2013 wordt de site vernieuwd,  
de onlinecommunicatie prominenter ingezet.
 
De samenwerking met de ASN Bank wordt via ‘ASN 
Jeugdsparen’ gecontinueerd. Voor elke nieuwe spaarder 
doneert de ASN € 10, daarnaast ontvangt Cordaid een 
percentage van de totale inleg op de spaarrekening.

Kinderstem 
In 2012 werd besloten tot het oprichten van de Business Unit 
Child & Education. Kinderstem wordt gekoppeld aan deze 
Business Unit, waardoor de focus verschuift van kinderen in 
sloppenwijken naar zorg en educatie voor kinderen.  

De 55.000 actieve donateurs van Kinderstem ontvingen 
twee nieuwsbrieven; daarnaast werden twee mailings 
verstuurd (in mei over de moeilijke situatie van kinderen 
zonder ouders in Ethiopië, en in november over straat
kinderen in Kameroen). In december werden twee inserts 
geplaatst: in de KRO-gids en in Wordt Vervolgd (het ledenblad 

Cordaid Kinderstem en partner AFSR steunen kwetsbare kinderen in Hawassa, Ethiopië. Kinderen op deze pre-school kunnen later doorstromen 
naar regulier onderwijs. 



Cordaid Memisa biedt gezondheidszorg aan moeders en baby’s in Afrika. En we helpen moeders aan kennis om goed voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. 
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standaard (open data). Sociale media worden ingezet; 
jongeren zijn als belangrijke doelgroep aangemerkt. 

Fondsenwerving

De fundingstrategie wordt verbreed. Naast de traditionele 
fondsenwerving via de eigen merken (Memisa, Mensen in 
Nood etc.) in Nederland, wordt nu ook meer werk gemaakt 
van institutionele donoren, internationale stichtingen en 
filantropen. Een tenderdesk biedt daarbij ondersteuning. 
Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van eigen pro
posities door de BU’s.
Op de middellange termijn wordt gestreefd naar een 
grotere donordiversificatie en een optimale mix van 
unrestricted, semi-restricted en restricted funds; unrestricted funds 
zijn daarbij extra belangrijk, omdat zij ruimte bieden voor 
innovatieve strategieën en projecten.

Programma’s algemeen

Cordaid’s partnerbeleid richt zich meer dan voorheen op 
multistakeholderverbanden, wat een grotere diversiteit 
aan partners inhoudt (naast NGO’s bij voorbeeld ook 
overheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven).  
Dit impliceert ook een bredere rol van Cordaid (niet alleen 
financier en capaciteitsversterkende organisatie, maar  
ook initiator, facilitator, makelaar). 

Het aantal partners met wie een financieringsrelatie 
bestaat, wordt vooral bepaald door de beschikbare finan
ciële middelen en zal dus sterker gaan fluctueren. De 
capaciteitsversterking van zuidelijke partners wordt 
aangepast op basis van evaluatie van de bestaande praktijk 
en de groeiende samenwerking binnen multistakeholder

Synergie

Cordaid is zich ervan bewust dat een organisatie met 
autonome BU’s met elk hun eigen specialisme ook moet 
werken aan onderlinge samenhang en synergie om haar 
potentiële meerwaarde als multiactor te kunnen 
realiseren. Daarvoor worden meerdere instrumenten 
ingezet: 

■■ Cordaid’s identiteit en missie bieden op het hoogste 
niveau samenhang en sturing. Het missiedocument 
Building flourishing Communities definieert het bewerk
stelligen van sociale impact als ultiem doel. 

■■ Een algemene Theory of Change wordt in 2013 geformu
leerd en dient mede als basis voor de BUspecifieke 
veranderingstheorieën. 

■■ Jaarlijks te beschrijven landenstrategieën bundelen 
de inzet van de BU’s, waarbij de mogelijkheden voor 
synergie worden verkend en vastgelegd. Dit vindt voor 
de eerste keer plaats in 2013. 

Communicatie

De publieke en politieke steun voor ontwikkelings
samenwerking is aan erosie onderhevig. De loyaliteit van 
donateurs spreekt niet langer vanzelf, de competitie op de 
charimarkt groeit. Deze situatie vergt van Cordaid een 
scherp profiel met een grotere zichtbaarheid. Met haar 
nieuwe communicatiestrategie wil Cordaid de aandacht 
vragen, betrokkenheid creëren en vertrouwen wekken. De 
inhoud daarvan is geënt op het missiedocument en op de 
activiteiten en vooral resultaten van de BU’s. In 2013 wordt 
een vernieuwde website gelanceerd, waarop informatie 
wordt gegeven over partners, projecten, resul taten, studies, 
evaluaties etc. volgens de internatio naal erkende IATI

6.1. Inhoudelijk

Een nieuwe koers

In 2012 werden fundamentele besluiten genomen ten 
aanzien van Cordaid’s koers: 

■■ Cordaid wordt een sociale onderneming met 
thematisch gespecialiseerde Business Units (BU’s);

■■ Cordaid’s focus komt in toenemende mate op fragiele 
staten en conflictgebieden te liggen; 

■■ Met de BU’s is een brede, multisectorale aanwezigheid 
mogelijk; 

■■ De trits communicatie  fondsenwerving  programma’s 
vormt een onlosmakelijk geheel en vergt dan ook een 
geïntegreerde strategie op zowel corporate niveau als op 
dat van de BU’s. 

Cordaid’s heroriëntatie werd ingegeven door verande
ringen binnen de internationale samenwerking, die alleen 
maar met succes tegemoet kunnen worden getreden door 
een flexibele, ondernemende en effectieve organisatie. De 
wereldvraagstukken van uitputting van de natuurlijke 
hulpbronnen, voedsel en energieschaarste, toenemende 
ongelijkheid en klimaatveranderingen, maar ook de 
gereduceerde (en onzekere) overheidssubsidie en de 
concurrentie om schaarse fondsen vragen om een gepast 
antwoord. 
Als gevolg van de aanscherping van de focus wordt van een 
groep partners en hun projecten afscheid genomen; zij 
worden voor afhandeling ondergebracht  in een aparte 
unit. Naar verwachting wordt deze operatie medio 2014 
beëindigd. 

6. vooruitbLik 2013 



90cordaid jaarverslag 2012

6.  vooruitbLik 2013 

5.  De BU Healthcare gaat werken aan een kwalitatief betere, 
toegankelijke gezondheidszorg via vooral resultaat
gericht financieren. Extra aandacht is er voor seksuele 
en reproductieve gezondheid/rechten van vrouwen en 
de betrokkenheid van de bevolking; 

6.  Met Child & Education wordt via resultaatgericht 
financieren de toegang van kinderen tot onderwijs 
vergroot; via zorgstructuren op gemeenschapsniveau 
wordt kinderen een veilige omgeving geboden; 

7.  Met Food Security wil Cordaid kleine boeren in conflict
gebieden helpen hun productie en voedselzekerheid te 
verbeteren. Technische steun, organisatievorming, 
landbouwinputs, markten en financiële diensten, en 
gelegaliseerd grondbezit zijn hiervoor voorwaarden; 

8.  Voor Entrepreneurship is uitzichtloze armoede een 
belangrijke aanjager van conflict en fragiliteit. Via 
financiële dienstverlening aan actieve armen en kleine/
middelgrote bedrijven worden werk en inkomen 
gecreëerd, wat op lokaal niveau weer bijdraagt aan 
sociale cohesie en onderling vertrouwen; 

9.  De BU Investments werkt ten behoeve van sociaal 
georiënteerde microfinancieringsinstellingen in de 
rurale (landbouw)sector en in fragiele regio’s. Ook 
vinden investeringen plaats in SMEfondsen (small and 
medium enterprises); nieuwe fondsen gaan van start voor 
gezondheidszorg, stedelijke ontwikkeling en onder
nemen in fragiele landen;

10. Urban Matters bouwt aan bloeiende gemeenschappen in 
sloppenwijken door partijen uit Nederland en het 
zuiden te verenigen rond smart solutions op het gebied 
van huisvesting, water en sanitatie, en jongeren en 
werkgelegenheid; 

11. Het Programma Nederland steunt Nederlandse 
organisaties bij het realiseren van projecten in het 
Zuiden, en maatschappelijke organisaties die in 
Nederland aan armoedebestrijding doen door hulp te 
bieden aan o.m. slachtoffers van huiselijk geweld, 
kwetsbare kinderen en ongedocumenteerden. 

verbanden. Direct funding van partners wordt gestimuleerd; 
Cordaid biedt hiervoor diensten in de vorm van adviezen, 
training en best practices. 

Kennisontwikkeling vindt plaats binnen de BU’s en op 
corporate niveau (met als onderwerpen Communities of 
Change, machtsverhoudingen, fragiliteit en de rol van 
opkomende machten). Een flourishing communityindex wordt 
ontwikkeld om de impact van de programma’s duidelijk in 
beeld te brengen. 

Flourishing communities zijn ondenkbaar zonder gender
gelijkheid; aan de inzet daarvoor wordt dan ook niets 
afgedaan. 
Gezien Cordaid’s katholieke identiteit en haar lidmaat
schap van de wereldnetwerken van CIDSE en Caritas blijft 
ook de intensieve en brede samenwerking met kerkelijke 
partners/instellingen.

Business Units 

Cordaid gaat 2013 in met tien BU’s en daarnaast het 
Programma Nederland.
1. De BU Women’s Leadership heeft als doel om de rol van 

vrouwen binnen (lokale) processen van vrede en 
veiligheid te versterken, en de levensomstandigheden 
in conflictgebieden te verbeteren;

2.  Ten aanzien van Security & Justice wordt gewerkt aan 
empowerment van lokale gemeenschappen om hun 
recht op bescherming/veiligheid te claimen op lokaal  
en (inter)nationaal niveau; 

3.  De BU Disaster Risk Reduction & Disaster Response richt zich 
op het vergroten van de weerbaarheid van gemeen
schappen ten aanzien van rampen, en op humanitaire 
hulp bij een rampsituatie; 

4.  Extractives helpt gemeenschappen die worden gecon
fronteerd met de gevolgen van grondstofwinning door 
hen toe te rusten voor onderhandelingen met overheid 
en bedrijven en een evidence based lobby; 

De wereld ís veranderd en gáát veranderen:

■■ de meeste armen (70%) wonen in midden
inkomenslanden, waar armoedebestrijding het 
meest gediend is met een herverdeling van de 
groeiende rijkdom;

■■ de allerarmsten worden vooral aangetroffen in 
fragiele lageinkomenslanden in Afrika; 

■■ de groeiende schaarste aan voedsel, water, 
ernergiebronnen en grondstoffen vormt in 
combinatie met klimaatverandering een hoog 
conflictpotentieel;

■■ emerging powers als China, India en Brazilië 
veranderen de mondiale verhoudingen ingrijpend en 
nieuwe actoren (multinationals, maatschappelijke 
organisaties en bewegingen) betreden het domein 
van internationale samenwerking;

■■ veranderingsprocessen die worden gedragen 
door betrokken burgers manifesteren zich 
vooral in repressieve staten, maar zijn als latente 
veranderkracht in elke samenleving aanwezig. 

Daarom moet de Nederlandse ontwikkelingssector  

de bakens verzetten:

■■ met als prioriteit de veiligheid en rechten van één 
miljard mensen in fragiele staten, waar de overheid 
afwezig is of geen legitimiteit en capaciteit bezit om 
haar burgers te beschermen, basisvoorzieningen te 
leveren en de rechtsorde te handhaven;

■■ met als prioriteit de herverdeling van welvaart in 
middeninkomenslanden als China en india door  
het probleem bij de bron aan te pakken: bestrijding 
van de ongelijkheid;

■■ met als prioriteit het veiligstellen en beschermen 
van collectieve publieke goederen als veiligheid, 
voedsel, water en klimaat via samenwerking  
tussen meerdere landen en actoren:
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& Administratie zijn eveneens beduidend lager dan in 2012 
door het wegvallen van de hoge eenmalige kosten van 
reorganisatie en van het transitieproces naar een nieuw 
bedrijfsmodel. 

De ratio’s (zie de cijfers onder de Staat van Baten en Lasten) 
voor 2013 vallen over het algemeen positief uit. Dit heeft 
alles te maken met de (eenmalig) hogere kosten in 2012, 
maar meer nog met de relatief lage bestedingen. In de 
Jaarrekening wordt dit verder toegelicht. 

Het aandeel van MFS neemt verder af, waardoor het 
percentage nietMFS fondsen stijgt tot boven de 50%.  
Zoals eerder vermeld, worden de inkomsten van de 
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie als ‘Inkomsten  
van derden’ in de begroting verwerkt met als gevolg 
struc tureel lagere inkomsten uit de particuliere fondsen
werving. Daarnaast is rekening gehouden met een 
terug val in het aantal donateurs. Daar staat tegenover  
dat er groei verwacht wordt in het segment bedrijven en 
foundations. Per saldo wordt rekening gehouden met  
een stijging, maar de eerder voor 20112015 geplande 
groei verwachting is wel naar beneden bijgesteld met 
uiteindelijk zo’n € 2,6 mln in 2015.

De schatting voor inkomsten van internationale 
institutionele donoren is naar boven bijgesteld (+€ 3 mln  
in 2015) in verband met financieringsmogelijkheden voor 
Result Based Financing in gezondheidszorg en de doelstelling/
verwachting dat ook voor andere business units succesvol in 
dit segment kan worden geworven.
De subsidie van de Nederlandse Overheid (MFS) is conform 
het meerjarenplan, maar excl. de bijdrage naar 
Alliantiepartners en inclusief MFSmiddelen die Cordaid 
uit twee andere allianties (C4C en PfR) ontvangt. In de 
meerjarenplanning werd uitgegaan van een frontloading 
van + € 5 mln in 2012, maar deze is niet opgevraagd en op 
verzoek van Cordaid door het ministerie doorgeschoven 
naar 2013.
De Programma Management Kosten dalen in 2013 met  
ca. € 1 mln door het wegvallen van de eenmalige kosten én 
de doorgevoerde personeelsreductie. De kosten van Beheer 

   

6.2.  Financieel
Op het moment dat de begroting 2013 werd opgesteld 
(september/oktober 2012), konden nog niet alle  besluiten 
en aanpassingen met betrekking tot de business units 
worden verwerkt; daarom wordt na het eerste kwartaal 
2013 de begroting herijkt en zo nodig gewijzigd. 

Op basis van nieuwe (meerjaren)inzichten uit de BU
plannen en de laatste prognoses van de eigen afdelingen 
voor marketing en funding zijn de plannen voor 2014  
en 2015 bijgesteld t.o.v. de plannen uit de vorige twee 
jaarverslagen (die gebaseerd waren op het meerjarenplan 
20112015). 

De Business Units zijn in onderstaand overzicht vermeld 
onder het programma waar ze het meest bij betrokken 
zijn. Verder worden in het overzicht de zgn. Programma 
Management Kosten apart vermeld. Hoewel het in de 
formele verslagleggingsrichtlijn (RJ650) onderdeel is van 
de Besteding aan Doelstelling hecht Cordaid eraan om 
deze kosten apart te (blijven) monitoren. 

■■ met als prioriteit de inzet van de krijgsmacht 
voor bescherming van burgers in fragiele staten 
en conflictgebieden, en binnen het kader van de 
3Dbenadering (diplomacy, defence, development).

Met als bijkomend voordeel dat Nederland zijn plaats  

in de voorhoede van internationale samenwerking 

herovert, en OS weer als mondiaal visitekaartje gaat 

fungeren.

(uit ‘internationale samenwerking: de enige weg naar de toekomst’  

van rené grotenhuis & Jan gruiters; internationale spectator,  

november 2012)
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bedragen * € 1.000 werkelijk 2011 werkelijk 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Baten  

 eigen fondsenwerving       37.419       30.388 39.965 41.165 42.265

 gezamenlijke fondsen/inkomsten van derden       20.926         9.847 11.537 11.500 11.500

 additionele fondsen       14.506       12.174 21.717 23.000 25.000

 Subtotaal niet-MFS       72.851       52.409         73.218         75.665         78.765 

 MFs-subsidie       36.844       70.217 69.169 64.170 59.169

 Resultaat uit financiële vaste activa              -           3.966  

 overig         1.998         2.753 2.475 2.500 2.650

 Som der Baten     111.694     129.345       144.862      142.335       140.584 

  

Lasten  

 voorlichting         6.637         6.260         6.032         6.340         6.760 

 Resultaat uit financiele vaste activa         1.934  

 overige bestedingen             (80)            335  

 ■■ Conflicttransformatie / Urban Matters       12.988       21.329       25.347       24.500       23.500 

 BU Women’s Leadership  

 BU Security & Justice  

 BU Extractives  

 BU Urban Matters  

 ■■ rampenpreventie & noodhulp       28.093       17.406       26.313       26.500       25.700 

BU Disaster Risk Reduction & Disaster Response

 ■■ gezondheid & welzijn       35.199       29.624       35.320       33.500       34.000 

 BU Healthcare  

 BU Child & Education  

 ■■ ondernemen         1.157       11.990       21.985       21.000       20.300 

 BU Food Security  

 BU Entrepreneurship  

 BU Investments  

 ■■ programma nederland         9.354       12.290         8.533         7.500         6.500 

 programme Management       12.492       12.719       11.773       11.908       12.045 

 subtotaal besteed aan doelstellingen     107.774     111.951     135.303     131.249     128.805 
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bedragen * € 1.000 werkelijk 2011 werkelijk 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

 ■■ wervingskosten  

 eigen fondsen     5.899         6.707         6.223         7.384         7.581 

 subsidies overheden            743           490            338            400            400 

 overig           38             43  

 subtotaal wervingskosten         6.680        7.240         6.562         7.784         7.981 

 beheer & administratie         3.553        4.676         3.265         3.331         3.397 

 Totaal Lasten     118.007    123.867     145.130     142.363     140.184 

Overschot/tekort       (6.313)        5.478          (268)            (28)            400 

  

Ratio’s:      

% niet MFS (excl. herinzet) 66,4% 42,7% 51,4% 54,1% 57,1%

% Programme management/doelstelling 12,4% 12,0% 9,1% 9,5% 9,9%

% Wervingskosten alle baten 6,0% 5,6% 4,5% 5,5% 5,7%

% Wervingskosten eigen fondsen 15,8% 22,1% 15,6% 17,9% 17,9%

% Beheer & Administratie 3,0% 3,8% 2,3% 2,3% 2,4%

% Besteding aan doelstellingen/Lasten 91,3% 90,4% 93,2% 92,2% 91,9%

% Besteding aan doelstellingen/Baten 96,5% 86,6% 93,4% 92,2% 91,6%
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verantwoordingsversLag

van beide organen, de (neven)functies van de leden en 
hun benoemingstermijn, en de besproken onderwerpen. 

2.  Onder belanghebbenden schaart Cordaid donoren en 
donateurs, de eigen medewerkers, Alliantiepartners,  
de r.k. kerkprovincie, partnerorganisaties en multi
stakeholdercoalities of Communities of Change, 
doelgroepen, overheden, maatschappelijke instellingen 
en bedrijven, en toekomstige generaties. De omgang 
met deze belanghebbenden wordt nader beschreven; 
ook verwijst de Verantwoordingsverklaring in veel 
gevallen naar het jaarverslag voor aanvullende 
informatie. 

 In de Verantwoordingsverklaring wordt ook ingegaan 
op de verantwoording die Cordaid richting de verschil
lende stakeholders (Nederlands publiek en donateurs, 
Nederlandse overheid, SHO en internationale donoren) 
aflegt over onder meer de besteding van de ontvangen 
middelen. Ook de verschillende keurmerken van 
Cordaid komen aan bod, evenals tevredenheids
onderzoeken (onder donateurs, partners en eigen 
medewerkers) en de klachtenregeling. 

3.  De effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen wordt gewaar
borgd door een uitgebreid programmabeheersysteem, 
voortgangsrapportages van partners, accountants
controles/management letters van partners, en een 
corruptie/sanctiebeleid. Voor projecten in eigen beheer 
geldt een uitgebreid Field Manual, waarin aspecten van 
beleid en beheer, management en verantwoording zijn 
vastgelegd. Cordaid heeft streefwaarden voor 

In de Verantwoordingsverklaring leggen het Bestuur en de 
Raad van Toezicht van de organisatie verantwoording af 
over: 

■■ de gescheiden functies van toezicht houden, besturen 
en uitvoeren; 

■■ de omgang met belanghebbenden;
■■ de effectiviteit en efficiency van bestedingen.

Het Verantwoordingsverslag staat integraal op:  
www.cordaidjaarverslag.nl

Hier wordt daarom volstaan met een beknopte samen
vatting c.q. inhoudsopgave. 

1. Conform de door Cordaid onderschreven code Wijffels 
kent de organisatie een scheiding tussen bestuur en toezicht. 
De tweehoofdige directie is bestuurlijk verantwoorde
lijk, terwijl de Raad van Toezicht (negen leden) daarop 
toeziet. Een door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
Good Governance Code omvat alle relevante aspecten van 
bestuur en toezicht. 

 Bij benoemingen voor Cordaid’s toezichthoudende en 
bestuurlijke organen gelden criteria van professiona
liteit, relevante (complementaire) kennis en ervaring, 
betrokkenheid en netwerken. Bij de bepaling van het 
bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning 
volgt Cordaid de Adviesregeling Beloning Directeuren 
van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels.

 De Verantwoordingsverklaring gaat uitgebreid in op de 
taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van de 
Raad van Toezicht en de Directieraad, de samenstelling 

verantwoordingsversLag  

doelmatigheid, voert organisatiebrede risicoanalyses 
uit, en hanteert een (nieuw) model voor sturing van de 
organisatie. 



Wereldwijd lijkt het klimaat te veranderen. Het Museon, een educatief museum in Den Haag, wijdde er een tentoonstelling aan. In Kenia bezochten de zogeheten ‘klimaatreporters’ projecten van Cordaid Mensen in Nood om de Samburu 
te vragen wat zij voor veranderingen ervaren. 
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€ 1,6 miljoen, is eind 2012 overgemaakt ten gunste van de 
Vastenaktie. Daarnaast betekent dit dat Vastenaktie niet 
langer is opgenomen in de jaarrekening van Cordaid. Voor 
wat betreft de projectuitvoering blijft Cordaid wel met 
Vastenaktie samenwerken. De ontvangen baten voor uit te 
voeren Vastenaktieprojecten, heeft Cordaid derhalve niet 
meer verwerkt onder de baten eigen fondsenwerving maar 
zijn nu opgenomen als baten acties derden. De totale 
daling in de baten eigen fondsenwerving van € 7,0 miljoen 
wordt daarmee voor € 4,7 miljoen (2011) verklaard doordat 
inkomsten van Vastenaktie nu geclassificeerd zijn als 
baten acties derden.

Een daling van € 0,8 miljoen is te verklaren door een 
daling van het aantal actieve donateurs dat per saldo met 
9.298 (3%) is gedaald. Tegenover hogere inkomsten van 
Cordaid Mensen in Nood staan tegenvallende inkomsten 
van Cordaid Memisa en Cordaid Microkrediet. Op basis van 
acties die in december 2012 hebben plaatsgevonden wordt 
overigens weer een vergelijkbare aangroei in het begin  
van 2013 verwacht. Naast deze dalingen zijn de baten uit 
nalatenschappen gestegen met 0,7 miljoen naar € 11,0 
miljoen (2011: € 10,3 miljoen). De verklaring voor de daling 
van de resterende € 2,2 miljoen betreft de inkomsten uit 
het matching fund van Programma NL, die verschoven 
zijn naar ‘baten acties derden’.

Gezamenlijke acties
In 2012 hebben conform de begroting geen gezamenlijke 
acties plaatsgevonden.

voor Cordaid (als grootste beneficiant in dergelijke acties): 
in tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2012 geen 
SHO actie. 

Baten

De totale bruto baten beschikbaar voor doelstelling zijn in 
deze verslagperiode € 129,3 miljoen. Dit is – conform de 
verantwoordingsrichtlijn RJ650 – vóór aftrek van de 
wervingskosten. Daarnaast is € 1,5 miljoen voor herinzet 
uit het Leningen & Garantieprogramma beschikbaar 
gekomen. De totale baten 2012 zijn € 17,7 miljoen hoger  
dan de baten in 2011 (met name het gevolg van boven
genoemd restrictieve beleid met betrekking tot het 
medefinancieringsfonds) en € 11,5 miljoen lager dan 
begroot voor 2012. 

Eigen fondsenwerving
De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn uitge
komen op € 30,4 miljoen, € 8,8 miljoen lager dan begroot 
en € 7,0 miljoen lager dan in 2011. 

De daling à € 7,0 miljoen wordt als volgt verklaard:
In 2012 heeft het bestuur van de Stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie Nederland (hierna: Vastenaktie) de verant
woordelijkheid voor de uitvoering van de Vastenaktie 
campagne op zich genomen. Tot en met 2011 was deze 
uitvoering gedelegeerd aan Cordaid en maakte Vasten
aktie hierdoor organisatorisch deel uit van Cordaid. Als 
gevolg van deze transitie van verantwoordelijkheid zijn 
alle bezittingen minus schulden (zijnde: eigen vermogen) 
ontvlecht uit de Cordaid organisatie en overgegaan naar  
de Vastenaktie. Het eigen vermogen, voor een bedrag van  

Inleiding

Algemeen

De jaarrekening is onderdeel van het Cordaid jaarverslag. 
In het jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan over  
de activiteiten en resultaten van Cordaid en haar 
programma’s. De jaarrekening bevat de financiële 
verantwoording. 

De financiële verantwoording geeft enkele forse 
verschuivingen ten opzichte van 2011 te zien. Dit is 
enerzijds het gevolg van de wijzigingen die Cordaid 
ondergaat, waarbij – zoals in het jaarverslag vermeld – 
geanticipeerd wordt op een toekomst waarin Cordaid  
via een ander bedrijfsmodel werkt, meer en andere 
geldbronnen zal moeten aanboren en met een kleinere 
organisatie zal moeten werken. De investeringen in de 
wijziging van het bedrijfsmodel en de kosten van de 
reorganisatie hebben geleid tot relatief hoge kosten
percentages. Daarnaast hebben we – in overleg met  
de accountants – gewerkt aan een (nog) nauwkeuriger 
verantwoording van nalatenschappen (bijv. toezeggingen 
van nagelaten activa en boedel) en van projecten die we  
in eigen beheer uitvoeren (bijv. via onze veldkantoren).  
Dit heeft geleid tot enkele grote wijzigingen in de 
financiële cijfers. Verder was 2011 als vergelijkingsjaar  
een uitzonderlijk jaar, omdat we toen bewust zeer 
terughoudend zijn geweest in het aangaan van 
verplichtingen ten laste van het medefinancieringsfonds 
van de Nederlandse overheid. 
En tenslotte spelen de schommelingen in inkomsten en 
activiteiten van landelijke SHOacties een belangrijke rol 

7. Jaarrekening 2012
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beperking van de gevolgen van HIV/AIDS in 6 provincies 
in D.R. Congo; 

■■ Wereldbank voor een totaal bedrag van $ 7,5 miljoen 
waarvan € 2,7 miljoen aan 2012 kan worden toegerekend 
voor de verbetering beschikbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit van de gezondheidscentra in Oost
Kameroen, Republiek Congo en Zimbabwe. 

■■ Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een 
totaal bedrag van € 34 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen 
aan 2012 kan worden toegerekend. Het betreft een 
beschikking voor een bedrag van € 29,6 miljoen, voor 
het verzorgen van effectieve seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten voor de volgende generaties in 
Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek 
Congo, en een beschikking van € 4,4 miljoen voor het 
resultaatgericht financieren van overheidsdiensten 
in Burundi en de Democratische Republiek Congo 
dat in samenwerking met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en het Center for International Legal 
Cooperation (CILC) wordt uitgevoerd.

De achterstand van € 9,8 miljoen op de begroting is te 
verklaren doordat geplande grote bestedingen en de 
samenhangende toegezegde projectsubsidies van de 
Wereldbank, GlobalFund en de Nederlandse Overheid 
verplaatst zijn naar 2013.

Resultaat financiële vaste activa verstrekt in het kader 
van de doelstelling
Onder deze post worden de operationele resultaten uit het 
leningen en garanties programma verantwoord. In 2012 is 
deze € 4,0 miljoen positief voornamelijk veroorzaakt door 
het restrictieve beleid in 2011 voor het aangaan van nieuwe 
verplichtingen uit het MFS II programma dat toentertijd 
leidde tot een terug storting uit het MFS van per saldo € 1,5 
miljoen. Dit heeft in 2012 weer ruimte gegeven voor het 
aangaan van nieuwe verplichtingen van € 3,8 miljoen ten 
gunste van in 2012 goedgekeurde sociale investeringen.  
De bestaande portefeuille heeft € 1,7 miljoen aan verkoop, 

Subsidies van overheden
De totale inkomsten van overheden komen met € 82,4 
miljoen in dit jaar € 31,0 miljoen hoger uit dan in 2011, en 
zijn € 9,8 miljoen lager dan de begroting van € 92,2 miljoen. 

De inkomsten uit subsidies van overheden bestaan uit 
programmainkomsten van de Nederlandse Overheid 
inzake het medefinancieringsstelsel (MFSII) én uit 
projectfinancieringen van onder andere de Europese Unie, 
de Nederlandse Overheid, het GlobalFund, en verschillende 
organen van de Verenigde Naties.
De subsidie die Cordaid ontvangt uit het MFSII programma 
van de Nederlandse overheid is, hoewel nog steeds 
beduidend lager dan die bij MFSI, met ruim € 33,4 miljoen 
gestegen ten opzichte van 2011. Om voldoende financiële 
middelen beschikbaar te hebben voor de betalings
verplichtingen in 2011 en 2012 die in voorgaande jaren zijn 
aangegaan, heeft Cordaid in 2011 bewust een restrictief 
beleid gevoerd bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. 
In 2012 konden de bestedingen weer op een hoger niveau 
gebracht worden, en dat heeft ertoe geleid dat de MFSII 
bestedingen in 2012 in lijn met de subsidie ongeveer € 30 
miljoen hoger zijn dan die in 2011. Met betrekking tot het 
MFSII programma wordt – conform afspraken in een 
monitoringprotocol  een gescheiden verantwoording  
voor de Nederlandse Overheid opgesteld.

Met betrekking tot andere institutionele donoren heeft 
Cordaid in 2012 enkele zeer grote contracten afgesloten. 
Daarvan zijn in de jaarrekening slechts die bedragen 
opgenomen, waartegenover een besteding of een 
betalingsverplichting staat. De aldus verantwoorde 
inkomsten uit additionele projectfinanciering zijn in  
2012 totaal € 12,1 miljoen. De belangrijkste toezeggingen 
betreffen: 

■■ GlobalFund met een totaal twee en een halfjarig 
contract van $ 60 miljoen, waarvan € 8,8 miljoen aan 
2012 toegerekend kan worden voor de bestrijding en de 

Acties van derden 
De baten uit acties van derden zijn met € 9,8 miljoen,  
€ 1,3 miljoen hoger dan begroot en ruim € 11,1 miljoen  
lager dan in 2011. 

Dit is grotendeels te verklaren wegens het in 2012 
ontbreken van een grote landelijke SHO actie. In 2011  
vond de SHO campagne over de droogte in de Hoorn  
van Afrika plaats waarvoor een bijdrage ontvangen was 
van € 6,5 miljoen. Daarnaast is in dat jaar nog ruim € 4,4 
miljoen ontvangen voor de in 2010 gestarte SHO actie 
‘Aardbeving Haïti’. Beiden acties zijn in 2012 volledig 
afgerond. Voor de complete overzichten van inkomsten en 
bestedingen van deze twee acties zie verder deze 
jaarrekening.

De inkomsten via SAN! zijn in 2012 € 0,5 miljoen (2011:  
€ 0,8 miljoen) en de reguliere bijdrage uit de Nationale 
Postcode Loterij (NPL) bedroeg € 2,8 miljoen (2011:  
€ 2,8 miljoen). Daarnaast is een extra bijdrage van NPL 
ontvangen ad € 1,3 miljoen voor het ondersteunen van  
de Bengaalse bevolking met het project “Waterdruppels”  
in de grote strijd voor en tegen water. 

Onderdeel van de acties van derden betreffen de 
inkomsten uit het matchingfund van het Programma  
NL ter hoogte van € 2,4 miljoen. Diverse Nederlandse 
maatschappelijke organisaties werven gelden ten bate van 
dit matchingfund, waarbij Cordaid de donatie verdubbelt. 
Cordaid en de Nederlandse maatschappelijke organisatie 
gaan vervolgens samen aan de slag om dit geld te besteden 
aan een gezamenlijk goed doel.

Onder de baten acties derden zijn in tegenstelling tot  
2011 de inkomsten die zijn ontvangen ten behoeve van 
Vastenaktieprojecten opgenomen. Dit betrof een bedrag 
van € 2,6 miljoen.
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■■ De bestedingen voor Programma NL zijn € 3,0 miljoen 
hoger dan in 2011. De inkomsten uit matching van 
particuliere initiatieven met Cordaid waren hoger dan 
verwacht. Daarnaast werden, in tegenstelling tot 2011, 
alle bestedingen in het kader van Vastenaktie bij deze 
sector ondergebracht en kwamen deze bestedingen 
hoger uit. 

Wervingskosten
De kosten voor werving baten zijn ten opzichte van 2011 
gestegen met € 0,6 miljoen (i.v.m. in 2011 uitgestelde 
investeringen) en € 1,3 miljoen lager dan begroot (in lijn 
met achterblijvende inkomsten).

Kosten Beheer & Administratie
De kosten voor Beheer & Administratie zijn € 1,1 miljoen 
hoger dan begroot en dan de realisatie in 2011. Deze hogere 
kosten worden grotendeels veroorzaakt door de kosten  
van het zogenoemde traject UBUNTU, dat voorziet in een 
nadere profilering en positionering van Cordaid en de 
transformatie van Cordaid naar sociaal ondernemerschap.

Kostenratio’s
■■ Percentage werving (alle wervingskosten, excl. Beheer 

& Administratie, uitgedrukt als percentage van alle 
inkomsten): 5,6% (begroot: 6,0%). De daling wordt 
veroorzaakt door een relatief hogere daling van de 
kosten werving baten (14%) ten opzichte van de daling 
van de som der baten (8%). 

■■ Percentage eigen fondsenwerving (eigen fondsen
wervende kosten, excl. Beheer & Administratie, 
uitgedrukt in inkomsten eigen fondsenwerving): 
22,1% (begroot: 19,6%). Dit hogere percentage wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van  
de baten uit fondsenwerving voor de Vastenaktie.

■■ Percentage uitvoeringskosten hulpverlening (excl. 
Voorlichting/bewustmaking, uitgedrukt als percentage 
van de Lasten): 12,0% (begroot: 9,2%). Conform de 

zogenoemde UBUNTU traject en het opgestelde Sociaal Plan. 
(zie toelichting voorzieningen verder in de jaar rekening)

Per doelstelling zijn de afwijkingen in bestedingen ten 
opzichte van 2011 als volgt:

■■ De bestedingen voor Conflict Transformation/Urban 
Matters komen € 8,9 miljoen hoger uit dan in 2011. In 
2011 zijn diverse lopende verplichtingen en bestedingen 
voor Urban Matters uit het MFS I fonds gedeeltelijk 
komen te vervallen resulterend in een negatieve 
besteding. Het bestedingenpeil bij zowel Conflict 
Transformation en Urban Matters komen daarmee in 
2012 hoger uit.

■■ De bestedingen voor Disaster Risk Reduction waren  
€ 11,2 miljoen lager dan voorgaand jaar. In 2011 waren 
de Noodhulp & wederopbouw bestedingen voor grote 
landelijke SHO acties zoals Haïti, Pakistan en de Hoorn 
van Afrika € 9,0 miljoen hoger. Het restant wordt 
verklaard door het achterblijven op de begroting van 
institutionele donoren.

■■ De bestedingen op het gebied van Health & Wellbeing 
komen € 5,6 miljoen beneden de realisatie van 2011. 
Dit jaar zijn substantiële financieringen gevonden 
bij Institutionele Donoren voor in het bijzonder 
Performance Based Financing in de gezondheidszorg 
van DR Congo en Zimbabwe. De projecten zijn echter 
met vertraging op gang gekomen, resulterend in een 
daling ten opzichte van 2011.

■■ De bestedingen voor Entrepreneurship zijn met € 10,9 
miljoen gestegen ten opzichte van 2011. De herinzet van 
financieel vast actief, die geen besteding via de staat 
van baten & lasten inhoud maar een balansmutatie, 
van het Entrepreneurship programma zijn afgelopen 
jaar gedaald met € 6,1 miljoen. Dit betekent met een 
globaal gelijkblijvend volume aan investeringen een 
stijging van de bestedingen. Het restant van de stijging 
is grotendeels te verklaren door hogere bestedingen op 
donatieprojecten.

dividend en renteopbrengsten geboekt ter dekking van de 
€ 1,6 miljoen aan herwaarderings en afschrijvingskosten 
en koersverliezen. 

Beleggingen
De baten uit beleggingen zijn ten opzichte van 2011 – mede 
door een ongerealiseerd koersresultaat van € 0,8 miljoen – 
gestegen tot een bedrag van € 2,8 miljoen in 2012. 

Lasten

In overeenstemming met de verantwoordingsrichtlijn 
RJ650 zijn de lasten onderverdeeld in:

■■ Besteding aan doelstellingen (inclusief uitvoerings  
kosten);

■■ Wervingskosten van de Baten; en
■■ Kosten Beheer & Administratie.

Besteding aan doelstellingen 
De bestedingen aan de doelstelling bedragen € 111,9 
miljoen in 2012 (2011: € 107,8 miljoen). De bestedingen 
lopen € 26,2 achter op de begroting (€ 138,2 miljoen) doordat 
grootschalige projecten in eigen beheer in 2012 minder 
snel zijn opgestart dan initieel verwacht. Een opstart  
van een project in eigen beheer vergt veel voorbereidings 
en planningstijd die moet zorgen voor een betrouwbare 
beheersorganisatie waarlangs de hulp effectief kan 
worden besteed. Deze achterstand op de begroting kan  
nu de beheersorganisatie zorgvuldig is ingericht in de 
komende jaren worden ingehaald. Zie ook de ‘niet uit  
de balans blijkende rechten’ voor een overzicht van de 
geplande projecten.

De uitvoeringskosten voor projecten zijn met € 0,2 miljoen 
gestegen ten opzichte van 2011 en € 0,7 miljoen hoger  
dan begroot. De stijging ten opzichte van de begroting is  
een resultante van de kosten die voortkomen uit het 
veranderproces van Cordaid als vorm gegeven in het 



99cordaid jaarverslag 2012

7. jaarrekening 2012

De liquide middelen komen uit op € 72,4 miljoen en nemen 
relatief licht toe met € 2,4 miljoen. Een deel van de liquide 
middelen (€ 6,4 miljoen) bestaat uit garantstellingen 
betreffende Europese Unie programma’s.

Balans passiva

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en fondsen
De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer om bij het 
onverhoopt wegvallen van een of meer belangrijke 
financieringsbronnen en met inachtneming van 
bestaande juridische en morele verplichtingen, lopende 
programma’s op een correcte manier te kunnen voltooien, 
inclusief de daarvoor benodigde inzet van eigen personeel. 
De berekende continuïteitsreserve bedraagt initieel  
€ 11,4 miljoen (2011: € 11,2 miljoen). In 2012 zijn nadere 
maatregelen, sociaal plan en UBUNTU, genomen om de 
afhankelijkheid van de subsidies van de Nederlandse 
Overheid te verkleinen. De kosten (€ 2,3 miljoen) van  
deze maatregelen zijn gezien het resulterende lagere 
risicoprofiel, na aftrek van een bijdrage van € 0,8 miljoen 
van de Nederlandse Overheid ten laste van de continuï
teits reserve gebracht. De continuïteitsreserve komt voor 
2012 uit op € 9,9 miljoen.

De fondsen bestaan uit bestemmingsfondsen mét en 
zonder beperkte doelstelling. Tot de eerste categorie 
behoren de projectfondsen met een duidelijk vooraf 
bestemd doel, zoals opbrengsten SHOacties, en tot de 
laatste categorie behoren eigen fondsen, die een lichte 
mate van bestemming hebben (bijvoorbeeld Memisa > 
Gezondheidsprogramma’s). De bestemmingsfondsen mét 
beperkte doelstelling zijn gestegen met € 1,6 miljoen.  
In 2011 zijn op een aantal fondsen als adopties, Ineke Feitz, 
en overige bestemmingen meer besteed dan ontvangen in 
dat jaar. In 2012 zijn door aanvullende inkomsten van de 
fondsen zelf en door interne boekingen uit de algemene 
middelen deze fondsen weer aangevuld. De bestemmings

Balans activa

De waarde van de materiele vaste activa is met € 0,5 
miljoen gedaald, van € 1,4 miljoen naar € 0,9 miljoen.  
Deze daling wordt grotendeels verklaard door de reguliere 
boekhoudkundige afschrijvingen. De investeringen 
bedroegen € 0,1 miljoen i.v.m. vervanging van computers 
en optimalisatie van het tijdschrijfsysteem. 

De financiële vaste activa verstrekt in het kader van de 
doelstelling weerspiegelen de leningen, participaties en 
garanties verstrekt aan partnerorganisaties ter 
financiering van kleinschalige sociaaleconomische 
activiteiten in Afrika, Zuid Amerika en Azië. De waarde 
van de portefeuille is in 2012 licht gestegen met € 0,2 
miljoen. De samenstelling van de portefeuille toont ten 
opzichte van 2011 een verschuiving van garanties naar 
participaties. De uitstaande garanties nemen af met  
€ 1,9 miljoen tot € 0,3 miljoen en de participaties stijgen 
door tot € 21,0 miljoen (2011: € 18,9 miljoen). De beleg
gingen zijn door een positief ongerealiseerd koersresultaat 
(stijging: € 0,8 miljoen) en voor € 7,8 miljoen aan per saldo 
aangekochte en verkochte obligaties – vrije kasmiddelen 
zijn uit rendementsoverwegingen vastgezet in obligaties 
 gestegen tot € 37,1 miljoen (2011: € 28,5 miljoen). 

De vorderingen zijn afgenomen met € 25,3 miljoen. Dit is 
vooral te verklaren door een lagere vordering op subsidies 
van overheden door een lager dan begroot bestedings
volume. De vorderingen nalatenschappen komen in 2012 
uit op € 9,8 miljoen (2011: € 9,1 miljoen). De waarderings
grondslagen van de vorderingen nalatenschappen 
inclusief de vergelijkende cijfers over 2011 zijn dit boekjaar 
aangepast. Het cumulatieve effect van deze stelsel
wijziging betreffende € 7,0 miljoen is gemuteerd in de 
beginbalans van de bestemmingsfondsen zonder beperkte 
doelstelling. Zie verder grondslagen voor de jaarverslag
geving.

verantwoordingsrichtlijn voor fondsenwervende 
instellingen (RJ650) zijn deze kosten onderdeel van de 
categorie “Besteed aan doelstellingen”. Vanwege het 
relatieve belang van deze kosten in de totale kosten  
van Cordaid, hecht Cordaid er aan om dit percentage  
als doelmatigheidsindicator te blijven volgen.  
Het percentage uitvoeringskosten 2012 is iets lager  
dan in 2011, dit komt door iets hogere bestedingen  
(+ € 2,7 miljoen) en iets lagere uitvoeringskosten  
(/ € 140 duizend). Voor 2013 worden lagere kosten en 
hogere bestedingen verwacht, waardoor het percentage 
beduidend gunstiger uit zal komen.

■■ Beheer & Administratie (uitgedrukt als percentage van 
de Lasten): 3,8% (streefcijfer Cordaid: < 2,5%). De stijging 
boven het streefcijfer van Cordaid wordt enerzijds 
veroorzaakt door de UBUNTU kosten (+ 0,5%) en ander
zijds doordat de bestedingen lager zijn uitgevallen 
dan begroot. Voor 2013 worden lagere kosten en hogere 
bestedingen verwacht, waardoor het percentage 
beduidend gunstiger uit zal komen.

■■ Bestedingsratio (totaal besteed aan doelstelling  
t.o.v. totale baten): 86,6%. Dit is een stuk lager dan het 
percentage in 2011 (96,5%), en lager dan het begrote 
percentage van 98,1%. De belangrijkste factor van 
invloed op dit percentage is de eerder genoemde 
achterstand op de begroting van € 26,2 miljoen voor 
projecten in eigen beheer. En tenslotte is er de invloed 
van de eenmalige kosten van de reorganisatie en het 
sociaal plan, waardoor voornamelijk de kosten van 
Beheer & Administratie hoger zijn dan begroot. Voor 
2013 wordt een beduidend hoger percentage verwacht.

Saldo van baten en lasten

Het verschil tussen baten en lasten is € 5,5 miljoen positief. 
Dit positieve saldo wordt veroorzaakt doordat een begroot 
bedrag uit de vrije middelen in 2012 nog niet besteed kon 
worden, maar is doorgeschoven naar 2013. 
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fondsen zonder beperkte doelstelling komen uit op  
€ 26,3 miljoen. Het effect van de stelselwijziging ‘vordering 
nalatenschappen’ van € 7,0 miljoen is gemuteerd in de 
beginbalans van dit bestemmingsfonds en heeft tot  
gevolg dat de vergelijkende cijfers in 2011 uitkomen op  
€ 26,4 miljoen. De overig mutaties zijn de ontvlechting 
Vastenaktie (onttrekking van € 1,6 miljoen) en de dotatie 
uit de saldobestemming van € 1,5 miljoen. 

Het bestemmingsfonds leningen en garanties omvat  
het vermogen dat is opgebouwd in het kader van het 
programma Leningen en Garanties. De middelen voor het 
bestemmingsfonds leningen en garanties zijn initieel 
afkomstig uit het Medefinancieringsprogramma, uit eigen 
middelen en uit renteloze leningen verkregen van enkele 
verwante organisaties. Verder bestaat het uit middelen  
die al eerder via een lening verstrekt zijn, en inmiddels 
afgelost en opnieuw voor herinzet gebruikt zijn. Het 
bestemmingsfonds is in 2012 gestegen met € 4,1 miljoen.

Schulden en voorzieningen
De voorzieningen zijn gestegen door de kosten van  
het sociaal plan van € 1,4 miljoen resulterend in een 
inkrimping van het personeelsbestand vooral vanaf  
01 januari 2013. De daling van de projectverplichtingen 
met € 33,3 miljoen hangt samen met het achterblijven  
van de projectbestedingen ten opzichte van de begroting.  
De overige schulden zijn met € 13,6 miljoen gestegen door 
een hoger saldo van € 8,6 miljoen (2011: € 6,7 miljoen) aan 
niet uitbetaalde sociale participaties, een bedrag van  
€ 8,7 miljoen (2011: nihil) aan vooruitontvangen subsidies 
overheden en een hoger saldo aan crediteuren van  
€ 4,2 miljoen (2011: € 1,5 miljoen).

‘sGravenhage, 17 april 2013
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x € 1.000 Ref 31 december 2012 31 december 2011

Activa

Materiële vaste activa: 01 942 1.398

Financiële vaste activa:

- verstrekt in het kader van de doelstelling 02 42.703 42.497

- beleggingen 03 37.148 28.514

vorderingen 04 43.687 69.037

Liquide middelen 05 72.378 70.014

Totaal activa 196.858 211.460

Passiva

reserves en fondsen 06

- reserves

    - continuiteitsreserve 9.944 11.209

    - overige reserves 942 1.398

10.886 12.607

- Fondsen

    - bestemmingsfondsen beperkte doelstelling 07 1.623 70

    - bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling 26.329 26.390

    - bestemmingsfonds Leningen en garanties 08 80.625 76.518

108.577 102.978

119.463 115.585

voorzieningen 09 1.397 120

Langlopende schulden 10

   - projectverplichtingen 2.864 33.687

kortlopende schulden 10

   - projectverplichtingen 48.759 51.268

   - overige kortlopende schulden 24.375 10.800

73.134 62.068

Totaal passiva 196.858 211.460

baLans 
na voorgestelde saldobestemming
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x € 1.000 Ref. Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011

Baten:

- baten uit eigen fondsenwerving 01 30.388 39.176 37.419

- baten uit acties van derden 02 9.847 8.500 20.926

- subsidies van overheden 02 82.391 92.169 51.350

- Resultaat uit financiele vaste activa 03 3.966 0 0

- baten uit beleggingen 04 2.753 1.000 1.998

Som der baten 129.345 140.845 111.694

Lasten:

besteed aan doelstellingen

- voorlichting/bewustmaking 05 6.260 6.879 6.637

- Resultaat uit financiele vaste activa 03 0 1.934

- overige bestedingen 05 335 -80

- hulpverlening door:

- Sector Conflict Transformation/Urban Matters 05 25.219 35.848 16.362

- sector drr/emergency aid 19.495 26.018 30.687

- sector health& wellbeing 32.710 35.873 38.264

- sector entrepreneurship 14.568 23.641 3.634

- programma nL 13.364 9.905 10.336

111.951 138.164 107.774

Werving Baten

- kosten eigen fondsenwerving 05 6.707 7.688 5.899

- kosten verkrijging subsidies overheden 05 490 767 743

- kosten van beleggingen 05 43 40 38

7.240 8.495 6.680

Beheer en administratie

- kosten beheer en administratie 05 4.676 3.602 3.553

som der lasten 123.867 150.261 118.007

Saldo van baten en lasten 5.478 -9.416 -6.313

pM: herinzet middelen Leningen & garanties 1.473 7.500 7.528

- Ratio Bestedingen (% doelbesteding t.o.v. baten) 86,6% 98,1% 96,5%

- Ratio Bestedingen (% doelstelling t.o.v. lasten) 90,4% 91,9% 91,3%

-  Ratio Uitvoeringskosten (% t.o.v. bestedingen excl. Voorlichting/
bewustmaking)

12,0% 9,2% 12,4%

- Ratio Wervingskosten (% wervingskosten t.o.v. baten) 5,6% 6,0% 6,0%

- Ratio kosten Eigen fondsenwerving (% kosten EFW t.o.v. baten EFW) 22,1% 19,6% 15,8%

- Ratio B&A (% B&A t.o.v. lasten) 3,8% 2,4% 3,0%

staat van baten en Lasten
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 x € 1.000 Werkelijk 2012 Werkelijk 2011

bestemming saldo van baten en lasten

het saldo is toegevoegd aan:

reserves

-continuiteistreserve -1.265 1.571

-overige reserves -456 -253

-1.721 1.318

Fondsen

-bestemmingsfondsen beperkte doelstelling 1.553 -4.697

-bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling 1.539 -1.089

-bestemmingsfonds leningen & garanties 4.107 -1.845

7.199 -7.631

resultaat uit operationele activiteiten 5.478 -6.313

-overdracht vermogen bisschoppelijke vastenaktie nL -1.600 0

3.878 -6.313

besteMMing saLdo 
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x € 1.000 2012 2011

A. Kasstroom uit operationele activiteiten

exploitatie saldo 5.478 -6.313

aanpassen voor:

- afschrijving voor materiële vaste activa 588 556

- mutaties voorzieningen 1.277 -135

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 7.343 -5.892

Mutatie beleggingen -8.634 1.334

Mutatie financiële vaste activa -206 664

Mutatie vorderingen 25.350 57.414

Mutatie schulden 13.575 -609

Mutatie projectverplichtingen -33.332 -65.078

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 4.096 -12.167

b. kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -132 -303

ontvlechting bisschoppelijke vastenaktie -1.600 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.732 -303

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

ontvangsten uit langlopende schulden 0 0

Aflossing uit langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiteiten 0 0

Mutatie liquide middelen A+B+C 2.364 -12.470

Liquide middelen einde boekjaar 72.378 70.014

Liquide middelen begin boekjaar 70.014 82.484

Mutatie liquide middelen 2.364 -12.470

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

kasstrooMoverZiCht
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Kasstroom uit operationele activiteiten

De hoogte van de bruto kasstroom uit operationele activiteiten wordt gedreven door het positieve operationele saldo  
van € 5,5 miljoen. De afschrijvingen materiele vaste activa zijn in lijn met 2011. Een andere factor is de mutatie 
voorzieningen door de dotatie als gevolg van het sociaal plan.

De mutatie beleggingen bestaat uit € 8,7 miljoen aangekochte obligaties, € 0,9 miljoen aan verkochte obligaties en de 
resterende € 0,8 miljoen betreft het ongerealiseerde koersresultaat. De mutatie in financiële vaste activa is in 2012 
beperkt gebleven tot € 0,2 miljoen. De mutatie vorderingen en projectverplichtingen vertonen een zelfde patroon, een 
daling ten opzichte van 2011 door de achterblijvende bestedingen en samenhangende project subsidies ten opzichte van 
de begroting. De mutatie schulden bestaat voornamelijk uit een stijging van € 1,9 miljoen aan niet uitbetaalde sociale 
participaties, € 2,7 miljoen meer aan crediteuren en voor € 8,7 miljoen aan vooruitontvangen subsidies overheden. 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De investeringen in materiele vaste activa en financiële vaste activa zijn in 2012 beperkt gebleven tot € 0,1 miljoen.  
De € 1,6 miljoen aan desinvestering betreft de overmaking van het eigen vermogen aan de stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie Nederland, zie toelichting in de inleiding.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Cordaid heeft geen langlopende schulden ten behoeve van het financieren van haar bedrijfshuishouding. De lang  
lopende schulden op de balans betreffen langlopende projectfinancieringen, die zijn verantwoord onder de kasstroom  
uit operationele activiteiten.
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De Directieraad bestaat uit:

Dhr. R.B.M. Grotenhuis, Algemeen directeur
Dhr. H.L. van Eeghen, Directeur 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. F.C.H. Slangen, Voorzitter
Dhr. J.C.M. Bentvelzen
Dhr. G.H.O. van Maanen
Mw. C.E.G. van Gennip
Dhr. L.C. Zevenbergen
Mw. T.C. Fogelberg 
Dhr. A.M. Oostlander
Mw. M.S. Menéndez 
Dhr. M. van de Coevering

Het adres van voornoemde stichtingen is:
Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag

De Directieraad van Cordaid is eindverantwoordelijk voor 
de gehele gang van zaken van de Stichting Cordaid. De 
Directieraad is samen met de Raad van Toezicht 
verantwoordelijk voor de corporate governance structuur 
van Cordaid en de naleving van het good governance 
reglement. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld 
dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directieraad en 
welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op 
de Directieraad en op de algemene gang van zaken van 
Cordaid. De Directieraad is belast met het besturen, tevens 
inhoudende de dagelijkse leiding van Cordaid en de 
uitvoering van haar programma’s en activiteiten. De Raad 
van Toezicht stelt de, daartoe door de Directieraad 
opgestelde begroting vast evenals het Jaarverslag en de 
Jaarrekening. De Raad van Toezicht stelt het 
meerjarenbeleidsplan, opgesteld door de Directieraad vast. 
De Raad van Toezicht keurt het Jaarplan goed.

Aard van de activiteiten
Vanuit christelijke inspiratie staat Cordaid voor duurzame 
maatschappijopbouw en het verlenen van humanitaire 
hulp middels professionele en efficiënte 
ontwikkelingssamenwerking. Cordaid richt zich op 
duurzame ontwikkelingsrelaties met partnerorganisaties, 
wereldwijd, ongeacht hun religie, herkomst of politieke 
overtuiging. Cordaid is in dat kader tevens werkzaam op 
het gebied van educatie, voorlichting, beleidsbeïnvloeding 
en fondsenwerving in Europa. Cordaid staat open voor 
samenwerking met collegaorganisaties.

De statutaire doelstelling van de Stichting Cordaid luidt:
‘… om in overeenstemming met de evangelische boodschap en 
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap in Nederland, 
activiteiten te ondernemen gericht op:
a.  het verstrekken van nood- en vluchtelingenhulp;
b.  het verstrekken van hulp aan bijzondere doelgroepen zoals ouderen, 

gehandicapten en kinderen;
c.  het verstrekken van medische hulp;
d.  alle aspecten samenhangend met structurele armoedebestrijding 

van achtergestelde groepen, met name in ontwikkelingslanden en in 
Midden- en Oost-Europa’.

De geconsolideerde jaarrekening bevat de gegevens van  
de volgende stichtingen1:

■■ Stichting Cordaid (Den Haag)
■■ Stichting Cordaid Logistics (Rotterdam)

toeLiChting aLgeMeen

1 Met tussen haakjes de statutaire vestigingsplaats.
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Bijzondere waardeverminderingen van  
vaste activa
Cordaid beoordeelt op iedere balansdatum of er aan
wijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseer
bare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en  
de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een 
bijzondere waardevermindering die in het verleden 
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan 
wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald 
zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord.

Grondslagen voor de waardering en 
presentatie van activa en passiva

■■ Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigings
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de 
winstenverliesrekening zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

■■ De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de 
functionele als de presentatievaluta van Cordaid.

■■ Transacties in vreemde valuta gedurende de verslag
periode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum.

(bijna) is afgewikkeld. Vanaf het boekjaar 2012 heeft 
Cordaid voor de toegezegde maar nog niet ontvangen 
nalatenschappen de grondslagen voor waardering 
veranderd teneinde beter aan te sluiten op de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving. In de jaarrekening 2012 heeft 
Cordaid de waardering van de vordering nalatenschappen 
bepaald vanaf het moment dat de nalatenschap is toe
gezegd en een voorlopige boedelbeschrijving aanwezig is.

2012 2011

waardering nalatenschappen met 

toepassing nieuwe stelsel

€ 9,8 miljoen € 9,1 miljoen

waardering nalatenschappen met 

toepassing oude stelsel

€ 1,9 miljoen € 2,1 miljoen

Verschil in waardering nieuwe en 

oude stelsel

€ 7,8 miljoen € 7,0 miljoen

Het cumulatieve effect van deze stelselwijziging ter 
hoogte van € 7,0 miljoen – zijnde het verschil tussen de 
vordering 2011 berekend met het oude stelsel en het 
nieuwe stelsel  wordt direct gemuteerd in de reserves  
en fondsen. De 2011 cijfers zijn in de jaarrekening 2012 
aangepast voor de vergelijkbaarheid. Ten opzichte van  
de 2011 jaarrekening is het bestemmingsfonds zonder 
beperkte doelstelling en de vordering nalatenschappen in 
de vergelijkende cijfers van deze jaarrekening toegenomen 
met € 7,0 miljoen. Het effect op de baten is als volgt: 

2012

baten nalatenschappen met toepassing nieuwe stelsel € 11,0 miljoen

baten nalatenschappen met toepassing oude stelsel € 10,2 miljoen

Effect op baten uit nalatenschappen €  0,8 miljoen

Algemene grondslagen
Voor de financiële verslaglegging is de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen 
(RJ650) gevolgd. De gehanteerde grondslagen van 
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de 
toegepaste stelselwijzigingen zoals onderstaand zijn 
toegelicht.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
directie van Cordaid schattingen maakt die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in  
art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Stelselwijziging vorderingen nalatenschappen
Het afwikkelen van een nalatenschap heeft vaak een 
langdurig en onzeker karakter aangezien de onderlig
gende waarde naast liquide middelen kan bestaan  
uit bijvoorbeeld onroerende goederen en effecten.  
De onroerende goederen en effecten worden tijdens de 
afwikkeling van de nalatenschap verkocht en omgezet  
in liquide middelen. 

In de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 
2011 werden de baten uit nalatenschappen verwantwoord 
indien de exacte omvang bekend was en de nalatenschap 

grondsLagen voor de versLagLegging
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Voor zover goederen uit giften in natura direct naar 
noodgebieden worden verzonden, wordt de waarde 
daarvan als gift en als besteding verantwoord.

■■ De baten uit subsidies van overheden worden 
verantwoord op het moment dat besteding van de 
subsidie plaatsvindt.

■■ Vervallen subsidiebedragen worden in mindering 
gebracht op de subsidiebaten in het jaar waarin de 
subsidie is komen te vervallen.

■■ De ontvangen rente is als opbrengst beleggingen 
verantwoord (m.u.v. de ontvangen rente op verstrekte 
leningen en garanties, in het kader van het Leningen & 
Garantieprogramma die in zijn geheel bij het resultaat 
op financiële vaste activa verstrekt in het kader van de 
doelstelling verantwoord zijn).

■■ Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 
toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast.

■■ Transacties in vreemde valuta gedurende de 
verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers op transactiedatum.

■■ Monetaire activa en passiva in vreemde valuta 
worden omgerekend in de functionele valuta tegen 
de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling 
en omrekening voortvloeiende koersverschillen 
komen ten gunste of ten laste van de staat van baten 
en lasten. Nietmonetaire activa die volgens de 
verkrijgingprijs worden gewaardeerd in een vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de 
transactiedatum (of de benaderde koers). 

■■ Als bestedingen worden opgenomen de in het 
verslagjaar voor goedgekeurde projecten toegekende 
bedragen. De overige bestedingen worden als last 
opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan Cordaid 
is geleverd.

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld.

■■ Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe 
te rekenen aan de verwerving van de schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten.

■■ Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

■■ Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

■■ Projectverplichtingen worden verwerkt op het moment 
van het uitsturen van een contract en gewaardeerd 
tegen de reële waarde zoals vermeld in het contract. 
Betalingen worden hierop in mindering gebracht.

 
Grondslagen voor de bepaling en presentatie 
van baten en lasten

■■ Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop 
zij betrekking hebben.

■■ De bijdragen van begunstigers worden verantwoord in 
het jaar van ontvangst.

■■ Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in 
het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 

■■ De giften in natura worden verantwoord tegen de 
waarde in het economische verkeer in Nederland. 

■■ Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening 
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of 
ten laste van de winstenverliesrekening.

■■ De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingprijs verminderd met lineaire afschrijvingen 
die zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur.

■■ Participaties worden gewaardeerd tegen de 
lagere van verkrijgingprijs of (schatting van de) 
marktwaarde. Bij deze participaties is geen sprake van 
duurzame verbondenheid ten diensten van de eigen 
werkzaamheden.

■■ Leningen en garanties worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid die direct verantwoord wordt in de staat 
van baten en lasten. 

■■ Obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. 
Waardeveranderingen en transactiekosten 
worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 
Transactiekosten worden rechtstreeks verwerkt in de 
staat van baten en lasten.

■■ Onroerend goed (beleggingen) wordt gewaardeerd 
tegen verkrijgingprijs inclusief BTW, verminderd met 
afschrijvingen.

■■ Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing 
(zoals huur kantoorpand) worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 
basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de 
looptijd van het contract.

■■ Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
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■■ Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers.

■■ Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva.

■■ Alle kosten, met uitzondering van bijzondere baten en 
lasten, worden toegerekend aan de te onderscheiden 
activiteiten.
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Activa

(ref.01) Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden afgeschreven in 10 (gebouwen), 5 (inventaris) of 3 jaren (overige activa).

x € 1.000 Aanschaf-

waarde 

31.12.11

Cum.  

afschrijvingen

 t/m 2011

Boekwaarde 

31.12.11

Desinves te - 

ringen 2012

Investeringen 

2012

Afschrijvingen  

desinves-

teringen

Afschrijvingen  

2012

Aanschaf-

waarde 

31.12.12

Cum.  

afschrijvingen

 t/m 2012

Boekwaarde 

31.12.12

Materiële vaste activa

gebouwen 1.513 -1.304 209 -11  - 11 -27 1.502 -1.320 182

automatiseringsmiddelen 4.081 -2.908 1.173 -256 114 256 -555 3.939 -3.207 732

inventaris 1.330 -1.314 16  -  -  - -6 1.330 -1.320 10

transportmiddelen 10 -10  -  - 18  -  - 28 -10 18

overige bedrijfsmiddelen 331 -331  -  -  -  -  - 331 -331  - 

7.265 -5.867 1.398 -267 132 267 -588 7.130 -6.188 942

Het totaal van de investeringen in 2012 bedraagt € 132 duizend. De belangrijkste investeringen betreffen de vervanging 
van een bedrijfsauto van € 18 duizend in Haïti, aanschaf van 48 computers van € 28 duizend, een computer unit server
ruimte van € 5 duizend, de optimalisering en invoering van een tijdschrijfapplicatie van € 57 duizend, de aanschaf van 
twee servers en een access point voor het nieuwe werken van € 13 duizend en de aanschaf van een management 
informatie systeem voor Cordaid Financial Services van € 11 duizend.

(ref.02) Financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling

Als financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling zijn opgenomen de uitstaande leningen, 
participaties en garanties. Dit betreft leningen en garanties verstrekt aan en enkele participaties in partnerorganisaties 
ter financiering van veelal kleinschalige economische activiteiten, bijvoorbeeld via microfinancieringsinstellingen, 
waarvoor door partnerorganisaties geen of moeilijk financiering bij commerciële banken kan worden verkregen. De 
rentevergoedingen op deze leningen worden rekening houdend met het sociale karakter per land en klant bepaald.

toeLiChting op de baLans 
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Het verloop van de leningenportefeuille was in 2012 als volgt:

x € 1.000 Leningen Garanties Participaties Totaal

Waarde van de portefeuille per 1-1-2012 25.397 3.336 18.938 47.671

voorziening per 1-1-2012 -4.107 -1.067 0 -5.174

Boekwaarde per 1-1-2012 21.290 2.269 18.938 42.497

Mutaties

uitgezette leningen en garanties 6.114 0 0 6.114

afgeloste leningen en garanties -5.013 -2.083 0 -7.096

aangekochte / toegezegde participaties 0 0 3.206 3.206

verkochte / ingetrokken toezeggingen participaties 0 0 -402 -402

afgeschreven leningen en garanties -1.005 0 0 -1.005

herwaardering participaties 0 0 -507 -507

koersresultaten -826 -44 -278 -1.148

(dotatie) / onttrekking voorziening leningen en garanties 200 844 0 1.044

Waarde van de portefeuille per 31-12-2012 24.667 1.209 20.957 46.833

voorziening per 31-12-2012 -3.907 -223 0 -4.130

Boekwaarde per 31-12-2012 20.760 986 20.957 42.703

Looptijd leningen en garanties:

x € 1.000 Leningen Garanties Totaal

< 1 jaar 5.223 954 6.177

1-5 jaar 18.843 255 19.098

> 5 jaar 601 0 601

24.667 1.209 25.876

De financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling zijn in het afgelopen jaar met € 0,2 miljoen toege
nomen. In 2012 zijn voor € 6,1 miljoen aan leningen en garanties en € 3,2 miljoen aan participaties uitgezet. Een bedrag 
van € 7,1 miljoen is ontvangen aan aflossingen. Daarnaast hebben afboekingen, herwaarderingen en koersresultaten  
van de portefeuille geleid tot een bijstelling van € 2,0 miljoen. Cordaid hanteert een conservatieve waardering voor haar 
participaties. Participaties worden gewaardeerd op verkrijgingprijs of de werkelijke waarde indien deze significant  
lager is. Indien een participatie in waarde is gestegen, vindt waardering plaats op basis van verkrijgingprijs. Posities  
in vreemde valuta worden in principe niet aangehouden. Het beleid is om vreemde valuta bij ontvangst te verkopen. 
Betalingen in vreemde valuta worden geadministreerd tegen dagkoers. Er vindt geen afdekking van valutarisico’s plaats. 
Onder de leningen zijn achtergestelde leningen opgenomen voor een bedrag van ongeveer € 5,4 miljoen.
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Overzicht participaties (x € 1.000)

Naam organisatie Stad Land Belang Beginsaldo 

2012

Aankopen /

toezeggingen

Koers-

resultaten

Herwaar-

dering

Verkopen Eind-

saldo 

2012

Activiteiten

rural Fund utrecht nederland 20,2% 2.625 0 -53 0 0 2.572 kleine producenten fonds

social equity Foundation den haag nederland 100,0% 2.000 0 0 0 0 2.000 investeringsfonds in MFis 

dia vikas new dehli india 10,4% 1.969 0 -56 0 0 1.912 investeringsfonds in MFis india

dia vikas new dehli india 0,0% 0 2.500 0 0 0 2.500 Lening met verplichte 
aandelenconversie

aavishkar Mumbai india 17,5% 1.691 0 -41 0 0 1.650 sMe Fund india

pymecapital Managua nicaragua 62,4% 1.544 0 -31 0 0 1.513 investeringsfonds sMes Latam

bank andara via hivos triodos Fonds Jakarta Indonesië 5,8% 1.472 0 -24 0 0 1.448 Investering lokale bank Indonesië

peF Quezon City Filipijnen 80,0% 1.402 0 65 0 -4 1.463 Investeringsfonds Azië

inreturn b.v. rotterdam nederland 25,0% 1.400 0 0 -400 0 1.000 investeringsfonds sMe afrika

sMew impact Fund dar-es-salam tanzania 25,0% 1.000 0 0 0 0 1.000 investeringsfonds sMe afrika

peak dar-es-salam tanzania 25,0% 860 0 -3 0 0 857 investeringsfonds sMe afrika

wMF accra ghana 26,0% 950 700 -63 0 0 1.587 investeringsfonds MFis ghana

Stromme Microfinance East Africa Ltd. kampala oeganda 19,4% 861 0 -86 0 0 775 investeringsfonds in MFis afrika

CraC “señor de Luren” ica peru 0,0% 456 0 18 -76 -398 0 MFi peru

oikocredit amersfoort nederland 0,1% 311 6 0 0 0 317 investering social investor

sidi parijs Frankrijk 1,7% 238 0 0 0 0 238 investerings maatschappij (donor)

afrinut Llongwe Malawi 22,5% 159 0 -3 -31 0 125 investeringsfonds in notenprocessor

tujijenge dar-es-salam tanzania 0,0% 0 0 0 0 0 0 MFi

Liberation Londen verenigd 
koninkrijk

19,9% 0 0 0 0 0 0 producent organisatie noten

Finance south sudan Juba Zuid soedan 3,0% 0 1 0 0 0 1 MFi

18.938 3.207 -278 -507 -402 20.957

Het aantal participaties is afgenomen van 18 naar 17. De waarde van de participatie portefeuille bedraagt einde boekjaar 
21,0 miljoen vergeleken met € 18,9 miljoen een jaar eerder.

■■ In 2012 is het belang in twee bestaande participaties verder uitgebreid met een investering van € 3,2 miljoen. Het 
belang in het Indiase Dia Vikas is met een converteerbare achtergestelde lening van € 2,5 miljoen uitgebreid. Deze 
achtergestelde lening is als participatie verwerkt aangezien de lening op termijn verplicht moet worden omgezet in 
aandelenkapitaal. In het Ghanese WMF is het belang opgeschroefd naar 26% (2011: 19,9%) met een geïnvesteerd bedrag 
van € 0,7 miljoen.  

■■ Een Amerikaanse NGO heeft aan Cordaid een 3% belang in een Zuid Soedanese MFI gedoneerd. De donatie is uit 
voorzichtigheid op nihil gewaardeerd aangezien de MFI een gering eigen vermogen heeft. Naast deze aandelen 
participatie heeft Cordaid in 2011 al een converteerbare achtergestelde lening aan Finance South Sudan verstrekt. 
Deze investering geeft Cordaid de kans om haar MFI expertise in fragiele staten als Zuid Sudan in te zetten.
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■■ CRAC ‘Senor de Luren’ is in 2012 met een verlies van € 58 duizend verkocht. Tujijenge was in 2011 tot nihil 
afgeschreven en is gedurende 2012 tegen een gering bedrag verkocht in een management buyout.

■■ InReturn, een investeringsfonds in midden en kleinbedrijf in Kenia, heeft vanaf de oprichting in 2010 tot 2012 grote 
bedragen geïnvesteerd in de opstart van het investeringsfonds. Cordaid heeft als één van de sociale investeerders en 
oprichters van InReturn een garantie ter dekking van deze opstartkosten afgegeven. Bovenop de afwaardering in 2011 
van € 0,6 miljoen is in 2012 een additionele afwaardering van € 0,4 miljoen verwerkt in het resultaat financiële vaste 
activa. 

■■ Cordaid houdt geen aandelen in de participatie Bank Andara. Feitelijk betreft dit een lening aan het Hivos Triodos 
Funds. Voor de aflossing van deze lening is Cordaid afhankelijk van de uiteindelijke verkoopwaarde van Bank Andara 
waarbij eventuele verkoopwinsten en verliezen volledig voor rekening van Cordaid zijn. Om dit risico inzichtelijk te 
maken is deze constructie als participatie verwerkt.

■■ Voor de participaties Social Equity Foundation en SMEW Impact Fund heeft nog geen ‘first closing’ plaatsgevonden 
en is nog geen aandelenkapitaal gestort. Cordaid heeft met beide partijen wel al een intentieovereenkomst getekend. 
Over deze bedragen loopt Cordaid per balansdatum echter nog geen financieel risico.

■■ Het feitelijk aandelenbelang in de participatie Peak is slechts 0,001%. Cordaid heeft met Peak echter een lening 
waarbij het rendement afhankelijk is van toekomstige winsten of verliezen van deze participatie. Om dit risico 
inzichtelijk te maken is deze constructie als participatie verwerkt. Per balansdatum is de lening aan Peak nog niet 
uitgezet. Over dit bedrag loopt Cordaid per balansdatum daarom nog geen financieel risico.

(ref.03) Beleggingen

De beleggingen bestaan ultimo 2012 respectievelijk 2011 uit:

x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011

beleggingen

obligaties 37.148 28.514

37.148 28.514

De obligaties zijn als volgt te specificeren:

x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011

obligaties

staatsobligaties 5.802 3.618

bank ned. gemeenten/ned. waterschapsbank 6.447 5.311

totaal overheidsgegarandeerd 12.249 8.929

buitenlandse overheden 12.227 8.625

banken 10.456 10.200

overige obligaties 2.216 760

37.148 28.514
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Cordaid voert een zeer voorzichtig beleid dat wordt uitgevoerd door Schretlen & Co Vermogensmanagement. De hoofd
som van de belegging moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Er wordt uitsluitend belegd in nietconverteerbare obligaties 
van overheden en ondernemingen met een hoge kredietwaardigheidsrating. Verder is de beleggingshorizon zodanig 
gekozen dat vrijval van de obligatieleningen gespreid in de tijd plaatsvindt. In principe worden de leningen aangehouden 
tot het eind van de looptijd. De beleggingen moeten voldoen aan strenge criteria ten aanzien van duurzaam heid  
(er wordt belegd in bedrijven die een goed sociaal beleid voeren, milieuvriendelijk ondernemen en respect hebben voor  
de mensenrechten). Zo hanteert Cordaid als basis de UN Global Compact en de VFI “richtlijn Financieel Beheer Goede 
Doelen” met een reeks aanvullende product en procescriteria, die afgeleid zijn van de criteria van de ASN. De principes 
van het vermogensbeheer zijn vastgelegd in een Treasury statuut en in te zien via internet www.cordaidjaarverslag.nl. 
De beleggingsportefeuille wordt enkele malen per jaar gescreend door Sustainalytics en de resultaten van deze 
screening worden aan Cordaid gerapporteerd. De portefeuille is gewaardeerd tegen actuele waarde (de nominale waarde 
bedraagt € 33,9 miljoen). Het rendement op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt 6,00% (2011: 4,04%). 
De obligaties hebben een gemiddelde resterende looptijd van bijna 4 jaar. Zie voor een nadere uitsplitsing van de 
beleggingsresultaten de toelichting baten uit beleggingen.

Specificatie van de obligaties naar looptijd:

x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011

korter dan 1 jaar  6.559  129

tussen 1 en 5 jaar  16.253  19.089

Langer dan 5 jaar 14.336  9.296

  37.148  28.514

(ref.04) Vorderingen

x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011

vorderingen

nederlandse overheid 24.260 26.574

overige overheden/overige organisaties 6.644 31.268

overige te vorderen bedragen 11.233 10.017

te vorderen interest 1.550 1.178

43.687 69.037
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Onder de Nederlandse Overheid en overige overheden/overige organisaties worden de in het jaar 2012 aangegane 
committeringen verantwoord. Onder de Nederlandse Overheid zijn naast de committeringen betreffende het MFS 
programma ook de additionele committeringen via de Nederlandse Overheid verantwoord.
Contracten afgesloten met backdonoren voor programma’s die in eigen beheer worden uitgevoerd leiden tot een 
vordering als er ook gemaakte kosten tegenover staan dan wel met derden contractverplichtingen zijn aangegaan.  
Per einde jaar zijn op deze criteria de uitstaande vorderingen scherp beoordeeld en heeft dit per saldo geleid tot 
aanpassingen van ca. € 30 miljoen in inkomsten, bestedingen, verplichtingen en vorderingen. Dit verklaart de forse 
verlaging. 

De overige te vorderen bedragen bevat de vordering nalatenschappen voor een totaal bedrag van € 9,7 miljoen  
(2011: € 9,1 miljoen). Zie voor verdere details de grondslagen jaarverslaggeving. Daarnaast is een achtergestelde  
lening van € 0,1 miljoen aan Sam’s kledingactie verantwoord onder de overige te vorderen bedragen. 

De jaarrekeningpost te vorderen interest heeft betrekking op de obligatieportefeuille, de uitstaande deposito’s, de 
spaartegoeden en de in het kader van de doelstelling uitstaande leningen en garanties. Uit voorzichtigheid zijn de  
nog te ontvangen rentes op leningen en garanties van organisaties met betalingsproblemen ter hoogte van € 0,7 miljoen 
niet meegenomen als vordering.

(ref.05) Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, zowel in het Cordaid kantoor in Den Haag, als in de noodhulp en 
liaisonkantoren in het buitenland en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen stijgen 
procentueel licht ten opzichte van vorig jaar en komen uit op € 72,4 miljoen (2011: € 70,0 miljoen). 

Een deel van de liquide middelen bestaat uit garantiestellingen:
1.  EUfinanciering betreffende programma’s Burundi, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Rwanda, 

Tanzania en Zambia én Wereldbank financiering in DR Congo en Congo Brazzaville. Dit betreft 5 garantiestellingen 
voor een totaal bedrag van € 6,4 miljoen.

2. Huurovereenkomst € 0,2 miljoen, garantiestelling.
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Voor wat betreft de subsidie beschikking Schokland 20082011 (MDG5 meshwork for Mothercare) kan het verloop in 2012 
als volgt worden weergegeven:

x € 1.000 Verloop  

projecten 

Bankrekening

Verplichtingen 

Projecthouder ov. 

Mutaties

Vordering 

Projectgelden 

Subsidiënten  

Min. BuZa

Transitoria/ov. 

Mutaties

saldo 01.01.12 802 3.199 2.661 -264

aangegane verplichtingen 230 230

vervallen verplichtingen -1.929 -1.929

betalingen -530 -457 73

ontvangen van Ministerie 0 0 0

saldo projectenadministratie 31.12.12 272 1.043 962 -191

rente 2012 1) 1 -1

Saldo projectenadministratie 31.12.12 273 1.043 961 -191

In 2012 is voor € 457 duizend overgemaakt aan partner organisaties en is € 73 duizend ingehouden voor de voorbereiding 
en coördinatie van de programma’s. De activiteiten van het programma zijn per 31 december 2012 grotendeels afgerond. 
Op basis van de nog lopende activiteiten is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten. Deze inschatting 
heeft geleid tot aanpassingen van de uitstaande verplichtingen met € 1,9 miljoen.

Passiva

(ref.06) Reserves

Verloopoverzicht reserves en fondsen

X € 1.000 Overige 
Besteedbare 

reserves

Continuiteits-
reserve

Bestemmings-
fondsen 

beperkte 
doelstelling

Bestemmings-
fondsen zonder 

beperkte 
doelstelling

Bestemmings-
fonds Leningen 

& Garanties

Totaal reserves 
en fondsen

stand per 31.12.11 1.398 11.209 70 19.361 76.518 108.556

stelselwijziging 

nalatenschappen

7.029 7.029

stand per 01.01.12 1.398 11.209 70 26.390 76.518 115.585

ontvlechting vastenaktie -1.600 -1.600

onttrekkingen -456 -1.516 -1.972

dotaties 251 1.553 1.539 4.107 7.450

Stand per 31.12.12 942 9.944 1.623 26.329 80.625 119.463
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De overige besteedbare reserves betreft een bestemmingsreserve financiering vaste activa.

Met de continuïteitsreserve wordt beoogd een buffer te reserveren van voldoende omvang om, bij het onverhoopt 
wegvallen van een of meer belangrijke financieringsbronnen en met inachtneming van bestaande juridische en morele 
verplichtingen, lopende programma’s op een correcte manier te kunnen voltooien, inclusief de daarvoor benodigde inzet 
van eigen personeel. Op basis van scenarioberekeningen die afgestemd zijn met de accountant en de Raad van Toezicht 
is bepaald dat een reserve van 64% van de loonsom toereikend zou moeten zijn. De aldus berekende continuïteitsreserve 
bedraagt dan € 11,5 miljoen en dit is € 0,3 miljoen hoger dan in 2011. Dit ligt ruim onder de Herkströternorm van 
(maximaal) 1,5 maal de totale organisatiekosten.

In 2012 heeft Cordaid zijn organisatiemodel aangepast (UBUNTUtraject) en zijn maatregelen genomen om het personeels
bestand te verkleinen (Sociaal Plan) teneinde beter voorbereid te zijn op het naar verwachting deels wegvallen van  
de subsidie van de Nederlandse Overheid. De kosten van het Sociaal Plan ter hoogte van € 1,4 miljoen worden voor  
€ 0,8 miljoen gefinancierd door de Nederlandse overheid en het restant wordt in aftrek genomen op de berekende 
continuïteitsreserve. De € 1,0 miljoen aan UBUNTU kosten komen eveneens ten lasten van de continuïteitsreserve 
aangezien Cordaid met deze maatregelen beter voorbereid is op het deels wegvallen van de programma financiering 
(MFS) van de Nederlandse Overheid en derhalve kan volstaan met een lagere continuïteitsreserve.

Bestemmingsfondsen projecten
De bestemmingsfondsen projecten bestaan uit bestemmingsfondsen mét en zonder beperkte doelstelling. Tot de eerste 
categorie behoren de projectfondsen met een duidelijk vooraf bestemd doel, zoals de opbrengsten in het kader van 
specifieke SHOacties, en tot de laatste categorie behoren de overlopende saldi op de eigen fondsen, die een lichte  
mate van bestemming hebben (meestal gekoppeld aan programmadoelstellingen).
De bestemmingsfondsen mét beperkte doelstelling zijn gedaald door de uitgaven m.b.t. de SHO acties Haïti en  
de Hoorn van Afrika. Zie hiervoor onderstaand overzicht en de gescheiden verantwoordingen verderop in de 
Jaarrekening. In het bestemmingsfonds projecten worden ook de inkomsten en bestedingen via Stop Aids Now! (SAN!) 
verantwoord. De partneruitkering over 2012 bedraagt totaal bruto € 500 duizend. Na inhouding van € 50 duizend aan 
apparaatskostenvergoeding is een bedrag van € 450 duizend toegevoegd aan het fonds SAN!. In 2012 is er voor € 333 
duizend (2011: € 690 duizend) aan projecten met betrekking tot SAN! besteed.

Het effect van de stelselwijziging vorderingen nalatenschappen – zie grondslagen verslaggeving voor meer toelichting –  
is voor € 7,0 miljoen gemuteerd op het beginsaldo van de bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling.  
De ontvlechting van de Vastenaktie is voor € 1,6 miljoen als rechtstreekse vermogensmutatie onttrokken van de 
bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling. De dotatie van € 1,5 miljoen is afkomstig uit de saldoverdeling.
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(ref.07) Fondsen

De samenstelling en het verloop van de bestemmingsfondsen met beperkte doelstelling waren in 2012 als volgt:

x € 1.000 1 januari 

2012

Inkomsten Dekking 

apparaats-

kosten

Project-

bestedingen

31 december 

2012

Mensen in Nood

sho actie haiti 1.466 -903 -563 0

sho actie hoorn van afrika 613 -307 -306 0

adopties -164 1.259 -90 -725 280

noodhulp & rehabilitatie pakistan 315 315

noodhulp & rehabilitatie Filipijnen 209 237 -414 32

overige bestemmingen -365 994 18 -288 359

2.075 2.490 -1.282 -2.296 986

Kinderstem

adopties -552 898 -45 -306 -5

ineke Feitz stichting -411 639 -218 10

-963 1.537 -263 -306 5

Memisa

adopties 259 405 -83 -344 237

Josephine nefkens -43 43 0

Fonds op naam 37 -9 28

aqua for all -157 157 0

stg. raam -350 350 0

stop aids now! 254 500 -50 -333 371

ineke Feitz stichting -602 938 -109 -395 -168

overige bestemmingen -533 844 -232 79

-1.135 3.237 -242 -1.313 547

vastenaktie 93 61 -12 -57 85

70 7.325 -1.799 -3.972 1.623

Fonds op naam
Onder Fonds op naam is opgenomen het apart op naam beheerd vermogen ad € 50 duizend van Local Heroes.  
In 5 jaarlijkse termijnen zal dit vermogen worden verbruikt. In 2012 is € 9 duizend ingezet voor programma activiteiten 
en is voor de komende 3 jaren nog € 28 duizend beschikbaar
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SHO Haiti

(bedragen in euro’s) Boekjaar 2012 Tot en met boekjaar 2012

Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal

Baten

baten uit gezamenlijke actie  - 29.125.761

baten uit gezamenlijke actie tav gastdeelnemer Care  - 1.609.546

baten uit gezamenlijke actie tav gastdeelnemer habitat for humanity  - 1.584.000

rente  - 60.319

Totaal baten  - 32.379.626

kosten voorbereiding en coördinatie (akv)

akv 903.376 1.947.346

kosten voorbereiding en coördinatie gastdeelnemerschap 199 31.776

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  - 30.400.504

Lasten

Committeringen van deelnemer

- verstrekte steun via uitvoerende organisaties ter plaatse  (17.439)  (6.338)  (23.777)  2.679.155  57.155  2.736.310 

- verstrekte steun via de internationale koepel  - 

- verstrekte steun via de deelnemer zelf  8.867  576.452  585.319  1.608.723  22.893.701  24.502.424 

- verstrekte steun naar gastdeelnemer Care  -  -  1.593.610  1.593.610 

- verstrekte steun naar gastdeelnemer habitat for humanity  376  376  1.568.160  1.568.160 

 (8.572)  570.490  561.918  4.287.878  26.112.626  30.400.504 

Totaal beschikbare committeringsruimte  -  0 

Boekjaar 2012 Tot en met boekjaar 2012

Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal

inzicht in kasstromen van de deelnemer 

overmakingen door deelnemer met betrekking tot;

- verstrekte steun via uitvoerende organisaties ter plaatse  9.230  -  9.230  2.679.155  57.155  2.736.310 

- verstrekte steun via de internationale koepel  - 

- verstrekte steun via de deelnemer zelf  53.517  3.872.915  3.926.432  1.608.723  22.870.371  24.479.094 

- verstrekte steun naar gastdeelnemer Care  470.898  470.898  1.593.610  1.593.610 

- verstrekte steun naar gastdeelnemer habitat for humanity  926.636  926.636  1.568.160  1.568.160 

Totale overmaking  62.747  5.270.449  5.333.196  4.287.878  26.089.296  30.377.174 

inzicht in bestedingen ter plaatse

- besteding ter plaatse door uitvoerende organisaties ter plaatse  9.280  -  9.280  2.679.155  57.155  2.736.310 

- besteding ter plaatse door de internationale koepel  -  - 

- besteding ter plaatse door de deelnemer zelf  7.219  5.714.639  5.721.858  1.608.723  22.893.701  24.502.424 

Totale bestedingen  16.499  5.714.639  5.731.138  4.287.878  22.950.856  27.238.734 
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SHO Hoorn van Afrika

(bedragen in euro’s) Boekjaar 2012 Tot en met boekjaar 2012

Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal

Baten

baten uit gezamenlijke actie *            0 6.494.420

rente 0 0

totaal baten 0 6.494.420

kosten voorbereiding en coördinatie (akv)

akv 307.010 410.728

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  - 6.083.692

Lasten

Committeringen van deelnemer 

- verstrekte steun via uitvoerende organisaties ter plaatse  144.460  -  144.460  5.142.770  -  5.142.770 

- verstrekte steun via de internationale koepel  117.414  -  117.414  687.171  -  687.171 

- verstrekte steun via de deelnemer zelf  44.751  -  44.751  253.751  -  253.751 

 306.625  -  306.625  6.083.692  -  6.083.692 

Totaal beschikbare committeringsruimte  -  -  -  - 

(bedragen in euro’s) Boekjaar 2012 Tot en met boekjaar 2012

Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal Noodhulp Weder-

opbouw

Totaal

inzicht in kasstromen van de deelnemer 

overmakingen door deelnemer met betrekking tot;

- verstrekte steun via uitvoerende organisaties ter plaatse 2.320.720  -  2.320.720  5.118.770  -  5.118.770 

- verstrekte steun via de internationale koepel 182.671  -  182.671  677.171  -  677.171 

- verstrekte steun via de deelnemer zelf 126.669  -  126.669  244.061  -  244.061 

Totale overmaking  2.630.060  -  2.630.060  6.040.002  -  6.040.002 

inzicht in bestedingen ter plaatse

- besteding ter plaatse door uitvoerende organisaties ter plaatse 2.736.041  -  2.736.041  5.156.103  -  5.156.103 

- besteding ter plaatse door de internationale koepel 359.777  -  359.777  687.171  -  687.171 

- besteding ter plaatse door de deelnemer zelf 189.541  -  189.541  213.581  -  213.581 

Totale bestedingen  3.285.359  -  3.285.359  6.056.855  -  6.056.855 
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(ref.08) Bestemmingsfonds leningen en garanties

Het bestemmingsfonds leningen en garanties omvat het vermogen dat is opgebouwd in het kader van het programma 
Leningen en Garanties. De middelen voor het bestemmingsfonds leningen en garanties zijn afkomstig uit het 
Medefinancieringsprogramma en uit eigen middelen. Op dit programma leningen en garanties sluit in 2012 met  
een positief saldo van € 4,1 miljoen, dat is verwerkt in de deelfondsen. 

x € 1.000 Totaal

Beginsaldo 2012 76.518

Opbrengst financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling 3.966

opbrengst beleggingen 577

opbrengst liquide middelen 575

doorbelaste apparaatskostenvergoeding 460

directe lasten -1.194

doorbelaste indirecte kosten -277

Eindsaldo 2012 80.625

(ref.09)Voorzieningen

De samenstelling en het verloop van de voorzieningen was als volgt:

x € 1.000 31 december 

2011

Dotaties Vrijval Onttrekkingen  31 december 

2012

Voorzieningen

sociaal plan personeel 100 1.362 -60 -40 1.362

voorziening jubilea en afscheid 20 15 35

120 1377 -60 -40 1.397

In 2012 is Cordaid gestart met reorganiseren van haar bedrijfsvoering. Onderdeel van deze reorganisatie is een kritische 
analyse op het personeelsbestand in relatie tot de drastisch gedaalde overheidsbijdragen. Besloten is om in overleg met 
de vakbond en de ondernemingsraad het personeelsbestand te reduceren. Cordaid heeft een Sociaal Plan opgesteld  
om de personele gevolgen op een verantwoorde manier op te vangen. De geschatte kosten van € 1,4 miljoen, waarvan  
0,2 miljoen een langlopend karakter heeft, zijn opgenomen in de voorziening Sociaal Plan en komen ten laste van de 
verschillende afdelingen waar de betrokken medewerkers werkzaam waren. 

De voorziening jubilea en afscheid is ter dekking van toekomstige kosten voor afscheid en jubilea. De omvang van deze 
voorziening is gevormd op basis van de in 2012 bekende jubilea en afscheid.

Er lopen momenteel geen juridische kwesties waarvoor een voorziening gevormd zou moeten worden.
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De pensioenregeling van Cordaid is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioengrondslag voor  
het Ouderdomspensioen en het Partnerpensioen is het pensioengevende salaris dat geldt of zou gelden bij een volledige 
werktijd, verminderd met de AOWfranchise. Het pensioenfonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken 
en de ingegane pensioenen te indexeren op basis van de algemene ontwikkeling van de salarissen in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gelden voor de aangesloten werkgevers in een bepaald kalenderjaar. Het pensioenfonds 
besluit elk jaar of, en zo ja in hoeverre, kan worden geïndexeerd, gelet op de financiële situatie en de te verwachten 
ontwikkeling daarvan. Het pensioenfonds baseert zich hierbij onder meer op de nominale en de reële dekkingsgraad. 
Het pensioenfonds kan besluiten een gemiste indexering in te halen, maar een dergelijk besluit heeft geen terug
werkende kracht en leidt niet tot een nabetaling. De indexering wordt gedeeltelijk gefinancierd uit premies en 
gedeeltelijk uit rendement. De dekkingsgraad lag in december 2012 op 101%.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

(Ref.10) Schulden

De samenstelling van de Schulden is als volgt:

x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011

Schulden op lange termijn

verplichtingen i.v.m. projecten 2.864 33.687

2.864 33.687

Schulden op korte termijn

verplichtingen i.v.m. projecten 48.759 51.268

vooruitontvangen subsidie overige overheden 3.422 0

vooruitontvangen subsidie nederlandse overheid 5.262 0

Crediteuren 4.161 1.490

belastingen en sociale verzekeringen 1.052 996

reservering vakantieuren en vakantiegeld 1.524 1.524

nog niet uitbetaalde participaties 8.636 6.723

overige vooruit ontvangen en te betalen bedragen 318 67

73.134 62.068

De verplichtingen in verband met projecten zijn ten opzichte van 2011 € 30 miljoen lager. In 2012 zijn verschillende 
contracten afgesloten met grote donoren als Wereldbank, Global Fund met betrekking tot grote programma’s in eigen 
beheer. De bestedingen van deze programma’s lopen minder snel doordat de coördinatie en voorbereiding meer tijd 
hebben genomen dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in lagere verplichtingen in dit boekjaar van € 30 miljoen.  
De resterende looptijd van de schulden op lange termijn is korter dan 5 jaar.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Alliantie in het kader van MFS II
Cordaid is penvoerder van de alliantie Communities of Change. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de 
periode 20112015 een bedrag van € 356,9 miljoen toegezegd aan de alliantie. Op deze toezegging is een begrotings
voorbehoud van toepassing. Dit wil zeggen dat het ministerie de beschikking kan wijzigen wanneer in de overheids
begroting onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Cordaid ontvangt de middelen van het Ministerie en draagt de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afgesproken programma’s. 

De alliantie heeft de volgende verdeling van middelen afgesproken over de hele looptijd (budget periode 2011 – 2015):

X € 1.000

Alliantielid Programma’s Bedrag 2011 - 2015

both ends ondernemen  3.359 

Cordaid alle  326.230 

ikv pax Christi Conflicttransformatie  3.359 

impunity watch Conflicttransformatie  2.136 

Mensen met een Missie Conflicttransformatie  12.238 

nederlandse rode kruis Conflicttransformatie, Gezondheid & Welzijn  6.719 

wemos gezondheid & welzijn  2.889 

 356.930 

Wanneer het ministerie in de komende jaren het begrotingsvoorbehoud toe zou passen, zal de alliantie in overleg treden 
over de onderlinge verdeling van de eventuele bezuinigingen.

Overheadverplichtingen
Ultimo boekjaar zijn de overheadverplichtingen als volgt:

■■ Cordaid heeft voor haar kantoorgebouw op 6 maart 2009 een nieuw huurcontract afgesloten met een looptijd t/m  
31 oktober 2019, waarvan de totale verplichting op 31 december 2012 € 6,5 miljoen (excl. prijsindexering) bedroeg. 

■■ Cordaid heeft met Cendris en Axiom een contract afgesloten voor respectievelijk databaseonderhoud en licenties 
marketingsoftware.
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x € 1.000 Huur- 

contract

Cendris & 

Axiom

Totaal

te betalen:

- binnen één jaar 949 74 1.023

- tussen een jaar en vijf jaar 3.795 124 3.919

- Meer dan vijf jaar 1.740 0 1.740

Totaal 6.484 198 6.682

Cordaid heeft een klein deel van haar kantoorpand onderverhuurd aan de stichtingen: Mensen met een Missie, Melania, 
Justitia et Pax voor een totaal jaarbedrag van € 0,2 miljoen. 

Niet uit de balans blijkende rechten

MFS II Allianties 
Cordaid is lid van twee allianties die middelen uit het MFS II ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
De alliantie Connect4Change ondersteunt organisaties en personen in het Zuiden bij het gebruik van ICT middelen om 
ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. IICD is de penvoerder van deze alliantie. Cordaid voert activiteiten uit binnen 
het gezondheidsprogramma van de alliantie en ontvangt hiervoor tot en met 2015 op jaarbasis en bedrag van € 1,2 
miljoen. De alliantie Partner for Resilience probeert gemeenschappen in het Zuiden weerbaarder te maken tegen 
rampen door versterking op verschillende gebieden zoals voedselzekerheid, good governance en omgang met natuurlijke 
hulpbronnen. Het Nederlandse Rode Kruis is penvoerder van deze alliantie. Cordaid ontvangt tot en met 2015 op 
jaarbasis een bedrag van € 2,5 miljoen. Voor beide allianties geldt dat er een begrotingsvoorbehoud vanuit het ministerie 
bestaat. Dit geldt ook voor de bijdrage die Cordaid ontvangt via de penvoerders van de allianties.

Financieringscontracten met donoren
In 2012 heeft Cordaid verschillende grote financieringscontracten afgesloten of subsidiebeschikkingen ontvangen voor 
de uitvoer van specifieke projecten. Cordaid verantwoordt de baten uit deze financieringscontracten en subsidiebeschik
kingen volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 274. Dat houdt in dat opbrengsten verantwoord worden op het 
moment dat werkelijke bestedingen zijn gemaakt. In de balans is het verschil tussen de verantwoorde baten en de 
werkelijk ontvangen bijdragen van de betreffende donoren opgenomen. Dit resulteert in een vordering wanneer er  
meer besteed is dan ontvangen of in vooruit ontvangen subsidie wanneer de ontvangsten groter zijn dan de bestedingen. 
De volledige contractbedragen zijn daarom niet in de jaarrekening terug te vinden. Hieronder volgt een overzicht van de 
financieringscontracten en subsidiebeschikkingen uit 2012 met een totaalbedrag groter dan € 1 miljoen.
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x € 1.000

Organisatie Omschrijving project Looptijd Contract 

waarde

Baten 2012

global Fund Zorg, behandeling en preventie van hiv/aids in de d.r. Congo juli 2012 - dec 2014  45.115  8.788 

Ministerie van buitenlandse Zaken¹ verzorgen van effectieve seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor volgende generaties in burundi, 

rwanda en de d.r. Congo

jan 2013 - dec 2015  29.644  - 

Ministerie van buitenlandse Zaken² Resultaatgericht financieren van overheidsdiensten in Burundi en de D.R. Congo okt 2012 - dec 2015  4.353  1.146 

wereldbank Resultaatgerichte financiering van de gezonheidszorg in Republiek Congo okt 2012 - dec 2013  3.370  - 

wereldbank Resultaatgerichte financiering van de gezondheidszorg in Kameroen jul 2012 - dec 2014  2.502  224 

europese unie Risicovermindering bij droogte in Kenia en Ethiopië jan 2012 - jun 2013  1.200  562 

 86.184  10.720 

 
1  De beschikking van het ministerie betrof in 2012 nog een voorlopige beschikking. Begin 2013 is de definitieve beschikking ontvangen. Omdat in 2012 al wel 

een eerste voorschot is ontvangen, is de beschikking wel in dit overzicht opgenomen.
2  de aanvraag voor subsidie voor het project is gedaan in samenwerking met de vereniging van nederlandse gemeenten (vng) en het Center for international 

Legal Cooperation (CiLC). van het totale bedrag van de beschikking is € 550.000 bestemd voor vng en € 568.000 voor CiLC.

Naast bovengenoemde contracten heeft Cordaid begin 2013 positief bericht gekregen over een aanvraag uit 2012 bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij Cordaid als medeindiener betrokken is. Via een alliantie met de VNG als 
penvoerder ontvangt Cordaid ruim € 1,8 miljoen voor activiteiten in het kader van wederopbouw in ZuidSoedan.  
De beschikking beslaat de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016.

Overige niet uit de balans blijkende rechten
■■ Cordaid heeft voor de jaren 2011 tot en met 2015 een samenwerkingsverband met de Ineke Feitz Stichting (IFS) 

afgesloten. De samenwerking betreft de financiële ondersteuning van lokale partnerorganisaties voor de uitvoering 
van projecten gericht op de belangen van kwetsbare kinderen in met name India, Filippijnen, Kameroen en  
Sierra Leone.

■■ Cordaid heeft in totaal 16 nalatenschappen ontvangen die per balansdatum nog belast zijn met vruchtgebruik.  
De geschatte omvang van deze nalatenschappen is € 0,5 miljoen.

x € 1.000 Ineke Feitz Vruchtgebruik Totaal

te ontvangen:

- binnen één jaar 1.000 0 1.000

- tussen een jaar en vijf jaar 2.000 500 2.500

- Meer dan vijf jaar 0 0 0

Totaal 3.000 500 3.500
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(Ref.01) Fondsenwerving

De samenstelling naar merk van het bedrag dat beschikbaar is uit fondsenwerving is als volgt: 

x € 1.000 Cordaid 

algemeen

Mensen in 

Nood

Kinderstem Memisa Micro 

Krediet

BZN Totaal

baten:

- baten uit eigen fondsenwerving 30 9.365 4.788 14.587 578 1.040 30.388

- baten uit acties van derden 4.962 3.800 0 1.085 0 0 9.847

som der baten 4.992 13.165 4.788 15.672 578 1.040 40.235

Specificatie van baten uit eigen fondsenwerving: 

x € 1.000 Cordaid 

algemeen

Mensen in 

Nood

Kinderstem Memisa Micro 

Krediet

BZN Totaal

donatie, giften en schenkingen 35 5.494 4.391 8.007 542 312 18.781

Mailingacties 0 204 204 127 14 0 549

nalatenschappen -5 3.667 193 6.447 22 652 10.975

30 9.365 4.788 14.580 578 964 30.305

verkopen materialen 7 76 83

30 9.365 4.788 14.587 578 1.040 30.388

(Ref.02) Baten uit gezamenlijke acties, acties van derden en subsidies van overheden

x € 1.000 Nederlandse 

overheid

Europese 

Unie

Global Fund  

& UN

Wereldbank Overige 

Overheden

Nationale 

Postcode 

Loterij

Stop Aids 

Now!

Caritas Vastenaktie Diversen Totaal

gezamenlijke acties 0

acties van derden 4.022 500 219 2.588 2.518 9.847

subsidies overheden 70.217 1.458 7.884 2.721 111 82.391

70.217 1.458 7.884 2.721 111 4.022 500 219 2.588 2.518 92.238

toeLiChting op de staat van baten en Lasten
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Vanaf 1 januari van dit jaar is de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland niet meer een integraal onderdeel van 
de Stichting Cordaid. De voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van de Vastenaktie programma’s en projecten 
wordt op de gebruikelijke wijze gedaan door Cordaid. Vastenaktie maakt hiertoe een bedrag over aan Cordaid welk 
bedrag wordt verantwoord onder acties van derden.

Onder de Nederlandse Overheid zijn naast de committeringen betreffende het MFSII programma ook de additionele 
committeringen via de Nederlandse Overheid verantwoord. De inkomsten uit de Medefinanciering door de Nederlandse 
overheid zijn afgeleid van de aangegane verplichtingen voor projecten en zijn inclusief een bedrag ter dekking van 
apparaatskosten. Cordaid is penvoerder van de alliantie “Samen voor verandering: communities of change”. De bijdragen 
die in het kader van het MFSII programma ontvangen zijn van partners worden ook onder het hoofdje Nederlandse 
Overheid verantwoord.

In 2012 zijn enkele grote subsidiecontracten afgesloten met institutionele donoren (zie het hoofdje Financieringscontracten 
met donoren “niet uit de balans blijkende rechten’’). In de opbrengsten over 2012 is hiervan € 10,7 miljoen als baten uit 
subsidies overheden (excl MFSII) verantwoord. Verantwoording vindt plaats op basis van de geldende verslaggevings
richtlijnen waarbij de opbrengsten van subsidies overheden moet worden verantwoord in het jaar dat de subsidiekosten 
gemaakt worden. In verband met de toenemende relevantie van subsidies van institutionele donoren is in 2012 de 
verantwoordingswijze van de opbrengsten uit subsidies van institutionele donoren aangescherpt. Dit heeft geleidt tot 
een analyse van alle projecten in eigen beheer gefinancierd door institutionele donoren en de daarvoor werkelijke 
gemaakte kosten en aangegane verplichtingen. In 2011 is een meer globale methode gevolgd. Als de nu toegepaste 
methodiek in 2011 gevolgd zou zijn, dan was het resultaat over 2011 mogelijk anders (positiever) geweest. De mogelijke 
impact op het resultaat van 2011 is niet te kwantificeren, aangezien de projectadministratie hierop niet is ingericht.  

(Ref.03) Resultaat financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling

Als resultaat financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling worden verantwoord de op de portefeuille 
leningen en participaties betrekking hebbende interest en provisiebaten, evenals project en wisselkoersresultaten.

x € 1.000 Werkelijk 

2012

Werkelijk 

2011

ingetrokken projectgelden MFs i 0 -3.979

goedgekeurde projectgelden MFs ii 3.832 2.541

renteopbrengsten leningen en garanties 1.724 1.903

resultaat participaties 27 86

afgeschreven leningen en garanties -1.005 -892

herwaardering participaties -507 -218

koersresultaten -1.148 -630

(dotatie) / onttrekking voorziening leningen en garanties 1.043 -745

3.966 -1.934
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(Ref.04) Baten uit beleggingen

Hieronder vallen zowel de (rente)opbrengsten uit obligatieleningen, als de renteopbrengsten op de lopende bankrekening 
en de koersresultaten. Historisch overzicht van de resultaten:

x € 1.000 Werkelijk 

2007

Werkelijk 

2008

Werkelijk 

2009

Werkelijk 

2010

Werkelijk 

2011

Werkelijk 

2012

renteopbrengsten obligaties 885 1.163 1.244 1.192 1.077 1.104

renteopbrengsten liquide middelen 2.534 1.914 414 404 973 969

gerealiseerde koersresultaten -995 -374 537 46 -129 -189

ongerealiseerde koersresultaten obligaties -239 668 832 379 77 869

bruto beleggingsresultaat 2.185 3.371 3.027 2.021 1.998 2.753

kosten van beleggingen -32 -30 -44 -51 -38 -43

2.153 3.341 2.983 1.970 1.960 2.710

Het beleggingsresultaat van de portefeuille was hoger dan de benchmark. (Bedrijfs)leningen profiteerden het meest van 
de rentedaling die in 2012 heeft plaatsgevonden. Ook de risicoopslagen van bankleningen zijn in de loop van 2012 flink 
gedaald en daarom hebben de bankleningen het ook relatief goed gedaan. De duration of rentegevoeligheid ligt bij 
Cordaid lager ten opzichte van de benchmark en dit heeft het resultaat negatief beïnvloed.

(Ref.05) Specificatie van bestedingen aan doelstelling

x € 1.000 Werkelijk 
2007

Werkelijk 
2008

Werkelijk 
2009

Werkelijk 
2010

Werkelijk 
2011

Werkelijk 
2012

actuele waarde 24.852 26.270 29.062 29.848 28.514 37.148

nominale waarde 26.498 26.516 28.675 28.403 27.022 33.923

rendement in procenten 1,84% 6,97% 7,12% 5,05% 4,04% 6,00%

 

* Exclusief voorlichting/bewustmaking en exclusief Resultaat financiële vaste activa verstrekt in het kader van de doelstelling

De bestedingen onder hulpverlening betreffen de nieuw aangegane en vervallen verplichtingen in 2012.  
De uitvoeringskosten zijn berekend volgens richtlijn 650 zoals hieronder staat vermeld.
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(Ref.05) Specificatie en verdeling kosten naar bestemming:

Cordaid hanteert voor de kostentoerekening verschillende verdeelsleutels waarbij zoveel als mogelijk de aanbeveling van 
de VFI is gevolgd. 
De kostenverdeling vindt in drie stadia plaats:
1.  in eerste instantie worden de kosten die direct verband houden met de doelstellingen en werving baten ook direct onder 

deze posten verantwoord. Het betreft hierbij een groot deel van de kosten van de programmasectoren (> doelstellingen) 
en Marketing & Funding (> voorlichtingsdoelstelling en fondsenwerving). De kosten ter verkrijging van subsidies van 
overheden bestaan uit de kosten van de Tenderdesk en de kosten die in de programmasectoren worden gemaakt ter 
verkrijging van projectsubsidies (bijvoorbeeld via de EU). 

2.  daarnaast zijn de kosten van de als stafdiensten gedefinieerde afdelingen als Directie, Kennis Ontwikkeling & 
Evaluatie, Personeel en Organisatie en Bedrijfsvoering (waaronder de Controller, Financiële Administratie, Informatie 
Communicatie Technologie, Facilitaire Dienst en Quality & Control) en Marketing services toegerekend naar de doel  
stellingen/werving en naar Beheer & Administratie. Als verdeelsleutels worden hierbij fte’s en inkomsten gebruikt.

3.  de kosten van de Directie, Controller, Quality and Control, en organisatiebrede communicatiekosten worden vrijwel 
volledig onder B&A verantwoord, conform de aanbeveling van het VFI. Een deel van de kosten van de Financiële 
Administratie wordt toegerekend aan de doelstellingen/werving (waaronder de uitvoering/verwerking van de 
betalingen en de contacten met banken hierover); de resterende kosten van de Financiële Administratie worden 
verantwoord onder B&A. 

De kosten voor Beheer & Administratie als percentage van de totale lasten komt in 2012 uit op 3,8% (begroot 2,4%). In 2011 
was dit 3,0%. De stijging ten opzichte van de begroting wordt deels veroorzaakt door dotatie in de voorziening Sociaal 
Plan + 0,4%, deels door kosten van het UBUNTU traject + 0,5% en deels door lagere bestedingen van projecten in eigen beheer 
waar wel al werkzaamheden voor zijn verricht + 0,6%. Cordaid stelt zelf als norm voor B&A een maximum van 2,5%. 

De kosten voor fondsenwerving en voorlichting zijn gecategoriseerd en per categorie is een lijst gemaakt met toelichting 
van het vastgestelde percentage van de kosten dat aan fondsenwerving (FW) en aan voorlichting (VD) wordt toegerekend. 
Hieronder wordt volstaan met een weergave van de belangrijkste activiteiten/kosten. 

Categorie 100%FW / 0% VD
Wervingsactiviteiten die volledig gericht zijn op het werven van donaties.
Voorbeelden: Collectes, Notariële akten

Categorie 75% FW / 25% VD 
Activiteiten gericht op zowel bekende als nieuwe relaties. Hierbij is sprake van een fondsenwervende doelstelling met 
een duidelijk giftverzoek, waarbij gedeeltelijk voorlichting plaatsvindt over het fonds waarvoor geworven wordt. 
Voorbeelden: Direct dialogue (straat/deur/verificatie calls), Werving via Internet, Noodhulpmailing, Partnerschappen 
(zakelijke werving)
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Categorie 50% FW / 50% VD
Activiteiten met een giftverzoek, waarbij het voorlichtend/publicitair component even zwaar weegt als de werving. 
Voorbeelden: Evenementen, Werving n.a.v. TV, Margriet

Categorie 25% FW / 75% VD 
Activiteiten die primair gericht zijn op voorlichting/bewustmaking, maar waarbij wel sprake is van een giftverzoek.
Voorbeelden: Donateursblad, Advertenties/spotjes/reclame 

Categorie 0% FW / 100% VD
Activiteiten zonder fondsenwervende doelstelling. Er is hierbij geen sprake van een giftverzoek. 
Voorbeelden: Bedanktrajecten, Voorlichting via Internet, Jaarverslagen, TV producties voorlichtend, Educatie, 
Evenementen voorlichtend

Categorie afhankelijk van activiteit
Op het moment dat deze kosten worden gemaakt, worden deze toegerekend naar de van toepassing zijnde categorie. 
Voorbeelden: Huisstijlmateriaal (bv ontwerp in huisstijl van DM, Donateurblad of Jaarverslag), Lidmaatschappen  
(bv VFI, DDMA), Marktonderzoek (bv onderzoek donateurstevredenheid, resultaatanalyse) 

Procentuele verdeling van de kosten van de verschillende Cordaid afdelingen over de categorieën van de Staat van Baten 
en Lasten:

Doelstelling Werving Beheer & 

Administratie

Totaal

Directie/Raad van Toezicht/Ondernemingsraad 100% 100%

Stafafdelingen

Controller/Quality&Control 100% 100%

personeel&organisatie,  kennis ontwikkeling&evaluatie, 

Financiële Administratie, Informatie & Communicatie 

technologie,  Facilitaire dienst

53% 13% 33% 100%

Programma management 100%

Management & Services

Management & services 47% 53% 100%

Corporate Communicatie 60% 16% 24% 100%

Merkenafdelingen 49% 51% 100%
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(Ref.05) Verdeling van de kosten volgens de definities van RJ650:

Bestemming Doelstelling --> Werving baten -->

Lasten Voor-

lichting/ 

Bewust-

making

Resultaat 

financiele 

vaste activa

Hulp-

verlening

Eigen 

fondsen-

werving

Subsidies Beleggingen Beheer en 

Admini-

stratie

Werkelijk 

2012

Begroot 2012 Werkelijk 

2011

subsidies en bijdragen 0 0 87.963 0 0 0 0 87.963 114.891 85.239

publiciteit en communicatie 4.266 0 250 4.293 0 0 106 8.915 10.023 8.572

personeelskosten 1.613 0 14.261 1.977 442 0 2.344 20.636 18.939 19.350

reis- en verblijfkosten dienstreizen 7 0 730 12 5 0 78 832 849 760

huisvestingskosten 91 0 653 105 18 0 279 1.146 1.113 1.292

kantoor- en algemene kosten 283 0 1.834 320 25 0 1.869 4.331 4.406 2.756

kosten beleggingen 0 0 0 0 0 43 0 43 40 38

Totaal 6.260 0 105.691 6.707 490 43 4.676 123.867 150.261 118.007

De totale organisatie kosten vóór doorberekening naar programma’s bedragen in 2012 ad € 35,5 miljoen (d.w.z. alle 
bovenvermelde regels, exclusief subsidies en bijdragen) en zijn € 2,0 miljoen hoger dan in 2011.

■■ De kosten voor publiciteit en communicatie bedragen 89% van de begroting 2012. Dit wordt verklaard uit vertragingen 
in de bouw van nieuwe websites voor Mensen in Nood en Memisa en vertragingen in de realisatie en herstel van de 
structuur van fondsenwerving (leverancier, propositie) mede in relatie tot de nieuwe organisatiestructuur met ingang 
van 2013. Daarnaast zijn de uitgaven voor fondsenwerving Memisa gedurende 2012 naar beneden bijgesteld als gevolg 
van lagere inkomsten om zodoende binnen de fondsenwervende normen van het CBF te blijven.

■■ Onder de personeelskosten worden naast de salariskosten ook verantwoord de kosten voor uitzendkrachten, opleiding 
en overige personeelskosten. De gemiddelde bezetting exclusief medewerkers die direct uit projecten worden 
betaald is met 245,5 fte’s iets hoger dan de begroting van 243,5 fte’s en 2,1 fte’s lager dan 2011. De kosten voor inhuur 
komen € 390.000 hoger dan begroot. Het grootste deel van dit bedrag komt door inhuur van een interim manager en 
verschillende vervangingen bij zwangerschapsverlof, ziekte. Tevens zijn de kosten (ad € 1,4 miljoen) die voortkomen 
uit het met de vakbonden goedgekeurde Sociaal Plan als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur per 01 januari 
2013 verantwoord onder de personeelskosten.

■■ Onder de kantoor en algemene kosten zijn o.a. kosten voor telecommunicatie, automatisering, advieskosten en 
kosten voor veldkantoren opgenomen. Onder deze kosten zijn ook verantwoord de kosten van € 1,0 miljoen met 
betrekking tot het veranderingsproces binnen Cordaid onder de naam UBUNTU dat heeft geleid tot een nieuwe 
business model met ingang van 2013.
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■■ Naast voornoemde kosten worden onder de kantoor en algemene kosten ook de kosten van onze huisaccountant PwC 
verantwoord. De totale kosten voor controle en advisering door PwC zijn over 2012 € 340 duizend (2011: € 213 duizend) 
en zijn als volgt te specificeren:

  controlekosten van het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening 2012 € 153 duizend 
  controlekosten betreffende de uitvoering van het MFSII programma € 16 duizend
  advieskosten over fiscale zaken waaronder BTW, VpB, Geefwet, Fondsenwervende campagnes € 69 duizend
  inzet interne audits in Haïti, Pakistan, Hoorn van Afrika, Centraal Afrikaanse Republiek € 97 duizend
  overige advieskosten € 5 duizend

De kosten van de Raad van Toezicht betreffen vooral kosten van reguliere en speciale vergaderingen en reiskosten
vergoedingen. In 2012 is bedroegen de kosten € 3.628. 
Aanvullende informatie inzake personeel en bestuur:

Werkelijk 2012 Werkelijk 2011

personeel: aantal werknemers 271,0 289,0

personeel: fte’s gemiddeld over het jaar 245,5 247,6

Eind december 2012 telde de vaste personeelsformatie van Cordaid 277 medewerkers (2011: 289), 182 vrouwen en 95 
mannen. Dit is inclusief de medewerkers die direct vanuit projecten worden betaald en inclusief degenen die door 
derden betaald worden of zijn gedetacheerd. De Salariskosten inclusief sociale lasten en pensioenpremies zijn conform 
de begroting 2012. De gemiddelde salariskosten zijn in 2012 € 73 duizend per fte (2011: € 71 duizend).

(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011

- salariskosten 14.578 14.439 14.399

- sociale lasten 1.877 1.784 1.691

- pensioenlasten 1.451 1.513 1.424

- uitzendkrachten 370 11 1.011

- opleidingskosten 491 486 456

- overige personeelskosten 1.869 705 369

20.636 18.939 19.350

Bezoldiging directie:
De Raad van Toezicht heeft op advies van de controller het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de 
hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie 
was in 2011. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Cordaid de Adviesregeling 
Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De adviesregeling geeft aan de hand 
van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Voor de berekening van deze weging – die opgesteld 
wordt door controller van Cordaid – is de nieuwste VFI richtlijn per 01.01.2012 toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde 
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BSDscore van 470 punten voor de CEO met een maximaal jaarinkomen in EUR 124.233 en 432 punten voor de COO met 
een maximaal jaarinkomen van EUR 109.550. De voor de toetsing aan VFImaxima relevante werkelijke jaarinkomens 
van de directie bedroegen in 2012 voor R.B.M. Grotenhuis (1 fte/12 mnd.) € 111.592 en voor H.L. van Eeghen (1 fte/12 mnd.)  
€ 102.560. Deze beloningen bleven dus binnen VFImaxima. 

De bezoldiging van de leden van de Directieraad is opgebouwd uit de bruto salariskosten inclusief vakantietoeslag, 
sociale lasten, pensioenpremies, onkostenvergoedingen en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt standaard 
voor alle werknemers. 

Per 31 december 2012 bestond de Directieraad uit:

Naam R.B.M. Grotenhuis H.L. van Eeghen

Functie Algemeen directeur Directeur Programma’s/    

Marketing

Dienstverband

aard (looptijd) onbepaald onbepaald

uren 36 36

part-time percentage 100 100

periode 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

bruto loon/salaris 95.407 87.685

vakantiegeld 7.633 7.015

eindejaarsuitkering 8.552 7.860

variabele beloningen 0 0

Totaal jaarinkomen 111.592 102.560

sv lasten (werkgeversdeel) 6.594 9.105

belastbare vergoedingen / bijtellingen (ov-jaarkaart) 6.328 6.328

pesnioenlasten (werkgeversdeel) 12.723 11.581

25.645 27.014

Totaal bezoldiging 2012 137.237 129.574

Totaal bezoldiging 2011 135.654 128.289
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ControLeverkLaring
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biJLagen

BIJLAGEN

director (Ceo) director (Coo)

supervisory board

works Council

Communication and
Fundraising Department

Sector Health and
Well-Being

Sector Conflict
Transformation

Sector Disaster Risk Reduction
and Emergency Aid

Sector 
Entrepreneurship

Sector 
Programme NL

Urban Matters Fast

knowledge development
and evaluation department

Corporate Communication

human resources department

team iCt
team Quality
and Control

secretariat h&w
secretariat 

drr/ea and es

team Financial  
administration

team Facility  
services

secretariat Ct/uM secretariat pn

operations department

secretariat of the board
of directors

Management
department

donors Contact Center

Mensen in nood/
vastenaktie/

bond zonder naam

Micro Credit

Memisa/kinderstem

sectormanagement

team Fragile states

transition

sectormanagement

team africa

team asia and
Latin america

sectormanagement

team emergency aid

team drr

sectormanagement

team small  
producers

team 
Micro Finance

Bijlage 1. organogram met toelichting en personele bezetting

Board of Directors
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de hoofdlijnen van het 
beleid en de uitvoering ervan, benoemt de leden van de DR 
en is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
meerjarenplannen, de financiële begroting en het 
jaarverslag.

Directieraad (DR)

De dagelijkse leiding van Cordaid ligt in handen van de 
Directieraad, bestaande uit de algemeen directeur (CEO) 
en de directeur (COO). De DR vormt tevens het bestuur van 
de Stichting Cordaid.
De algemeen directeur (CEO) is voorzitter van de DR, is 
verantwoordelijk voor een aantal institutionele contacten 
en stuurt daarnaast een aantal onderdelen van de 
werkorganisatie aan. De directeur (COO) geeft leiding aan 
de overige afdelingen/sectoren.

Managementoverleg

Er is een Managementteam Programma’s en Marketing 
(MTPM) onder voorzitterschap van de directeur (COO), 
bestaande uit de vijf Sectormanagers, Manager FAST en 
Manager Communicatie & Fondswerving.

Daarnaast is er een Managementteam Staf (MTS) onder 
voorzitterschap van de algemeen directeur (CEO) en 
bestaande uit de Managers van de stafafdelingen. 
Verder is er een Management Overleg (MO) bestaande uit 
alle leidinggevenden binnen Cordaid. Dit overleg vindt 
eenmaal per kwartaal plaats en is vooral informatief van 
karakter.

Stafafdelingen

■■ Knowledge Development and Evaluation Department 
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
beleidsinformatie en het realiseren van verbeteringen 
in beleidsprogramma’s, via programmaevaluaties en 
het monitoren van ontwikkelingen in programma’s.

■■ Operations Department is via de teams ICT, 
Financiële Administratie, Quality & Control en 
Facilitaire Dienst verantwoordelijk voor de financiële 
bestuurbaarheid van Cordaid alsmede de effectiviteit en 
bedrijfszekerheid van de werkorganisatie. De afdeling  
is tevens verantwoordelijk voor Operational Audit.  
Ook de Bedrijfsbureau’s die werken voor de Sectoren, 
vallen organisatorisch binnen deze afdeling.

■■ Human Resources is via de teams Intern en 
Uitzendingen verantwoordelijk voor ontwikkeling 
van, advisering over en (deels) uitvoering van het 
personeelsbeleid ten behoeve van medewerkers in 
Nederland en uitgezondenen. 

■■ Corporate Communication is verantwoordelijk voor de 
externe positionering van Cordaid.

Sectoren en overige afdelingen

■■ Health and WellBeing wil bijdragen aan een 
kwalitatief betere en ook beter toegankelijke 
gezondheidszorg, alsmede aan sociaal economische 
zekerheid en zorgvoorzieningen voor armen en 
vrouwen in het bijzonder.

■■ Conflicttransformation wil bijdragen aan het creëren 
van maatschappelijke stabiliteit in gebieden die 
getroffen zijn door conflicten, om daarmee weer 
uitzicht te bieden op een veilige samenleving, waarin 
burgers een menswaardig bestaan kunnen leiden.

■■ Disaster Risk Reduction and Emergency Aid wil arme 
en kwetsbare gemeenschappen in rampgevoelige 
gebieden sociaaleconomisch en politiek weerbaarder 
maken om de risico’s die zij lopen bij rampen, te 
verminderen. Waar nodig verleent de sector noodhulp.

■■ Entrepreneurship richt zich op het vergroten van de 
mogelijkheden voor arme, kleine boeren en vooral 
vrouwen om door middel van verbeterde en duurzame 
productiemethoden hun positie in landbouw/
marktketens te versterken en daarmee hun inkomen te 
vergroten.

■■ Urban Matters richt zich op verbetering van de  
woon, werk en leefomstandigheden van inwoners van 
sloppenwijken. 

■■ Programme NL ondersteunt particuliere initiatieven 
van Nederlandse organisaties en werkt daarnaast op 
kleine schaal ook aan armoedebestrijding in Nederland.

■■ FAST onderzoekt de beschikbaarheid van additionele 
financieringen en fondsen van institutionele donoren 
en adviseert  en ondersteunt  Cordaidmedewerkers én 
partnerorganisaties bij het aanvragen ervan. 

■■ Communicatie en Fondsenwerving richt zich vooral 
op vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid 
in Nederland bij het werk van Cordaid via particuliere 
fondsenwerving en samenwerking met het 
bedrijfsleven; daarnaast is C&F ook verantwoordelijk 
voor de interne communicatie van Cordaid.
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Raad van Toezicht

Voorzitter Drs. F.C.H. Slangen 
Leden Mw. drs. T.C. Fogelberg
 Mw. S. Menéndez
 Mw. Ir. C.E.G. van Gennip
 Pater drs. Ing. J.C.M. Bentvelzen SJ
 Drs. M.C.T. van de Coevering
 Mr. G.H.O. van Maanen 
 Drs. A.M. Oostlander
 Drs. L.C. Zevenbergen

Directie
Algemeen directeur (CEO) René Grotenhuis
Directeur (COO) Henri van Eeghen

Kennisontwikkeling en Evaluatie
Manager René Grotenhuis a.i.

Bedrijfsvoering
Manager  Henk Tuijn
Hoofd ICT Eric van der Harst
Hoofd Financiële Administratie Theo van Schooten
Hoofd Quality & Control Sheila de Graaf
Hoofd Facilitaire Diensten Claudia Schaap
Office Manager Trudy Creutzburg  Boone
Office Manager Wodette Donga
Office Manager Mariette Poublon
Office Manager Tineke de Koning

Human Resources
Manager Jan Kees den Bakker

Corporate Communicatie
Manager Sjef van der Lans

Gezondheid en Welzijn
Sector Manager Monique Lagro
Adjunct Sectormanager  
Team Fragiele Staten Remco van der Veen
Adjunct Sectormanager  
Team MDG/Transitielanden Christina de Vries

DRR en Noodhulp
Sector Manager Edith Boekraad
Adjunct Sectormanager Team Noodhulp Paul Borsboom 

Ondernemen
Manager Edith Boekraad a.i.
Adjunct Sector Manager  
Team Kleine Producenten Karlijn van Arkel
Adjunct Sector Manager  
Team Microfinanciering Frans Goossens

Conflicttransformatie
Sector Manager Hetty Burgman en Frederica Ordelman a.i. 
Adjunct Sector Manager  
Team Afrika Hetty Burgman
Adjunct Sector Manager  
Team Azië en LatijnsAmerika Frederica Ordelman
 
Urban Matters
Manager Margriet Nieuwenhuijs

Programma Nederland
Manager Joep van Zijl

Overzicht personele bezetting Cordaid per 31 december 2012
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Fast
Manager Jacob Wiersma

Fondswerving en Communicatie
Manager Ingrid Hagen
Manager Donateurs Contactcentrum Bas Klaassen
Manager Merkenteam Memisa/Kinderstem Simone van Hamond
Manager Merkenteam Mensen in Nood/ 
Vastenaktie/Bond zonder Naam Alexandra van Nieuwenhuyzen

Lobbyisten  
Cordaid  Janine de Vries
Noodhulp en Wederopbouw Paul van de Berg
  
Persvoorlichters 
Cordaid Karen Mol
Marketing en Fondsenwerving  Jos de Voogd
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Bijlage 2: overzicht concentratielanden, programma’s en bestedingen (x € 1.000)

Gecursiveerde landen betreffen 14 fragiele landen en daarnaast vijf conflictgebieden  
(Nigerdelta in Nigeria, pastoralistengebieden in Ethiopië en Kenia, NoordoostIndia en Kalimantan, Indonesië).
Bestedingen van het Programma Nederland maken deel uit van de programmabestedingen. 
Negatieve bedragen betreffen decommitteringen (saldi op afgesloten projecten).

1 2a 2b 3 4 5 overig totaal

  
Confllct  

transformatie
disaster risk

reduction*
noodhulp gezondheidszorg 

& welzijn**
ondernemen urban Matters

Afrika

Burundi 1.062 60 1.122

C. Afr. Rep. 712 712

DR Congo 11.663 400 97 28 12.188

Ethiopië 862 1.234 -75 1.086 -157 59 3.009

ghana 96 17 39 1.445 68 1.665

kameroen 2.547 -3 2.544

Kenia 726 909 220 226 15 267 25 2.388

Malawi 445 128 1.855 371 40 2.839

Nigeria 762 762

oeganda 763 2.613 573 25 3.974

Sierra Leone 58 101 44 25 228

Zuid-Soedan (incl. Tsjaad) 3.793 250 4.043

Soedan 742 -50 692

tanzania -37 33 -14 10 -8

Zambia 205 -38 -29 58 196

Zimbabwe 114 -40 74

Zuid-afrika 35 1.001 1.036

Congo-Brazaville 18 1.924 1.942

Subtotaal 20.553 3.591 833 10.578 2.273 1.327 251 39.406

*   incl. committeringen via de alliantie Partners for Resilience;  

**  idem via de alliantie Connect for Change;
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1 2a 2b 3 4 5 overig totaal

  
Confllct  

transformatie
disaster risk

reduction*
noodhulp gezondheidszorg 

& welzijn**
ondernemen urban Matters

Azië 

Afghanistan 1.140 25 1.165

bangladesh 3.126 122 1.816 5.064

Filippijnen 30 93 848 1.060 482 17 2.530

India 1.468 1.200 869 1.328 3.483 416 8.764

Indonesië 901 871 104 96 916 21 2.909

Palestijnse geb. / Israël 1.713 30 30 1.773

Sri Lanka 206 -107 99

vietnam 1.743 1.743

Pakistan -616 -616

Subtotaal 5.458 5.290 1.220 4.355 6.624 484 23.431

Latijns Amerika   

bolivia 1.897 1.897

Colombia 1.154 1.154

el salvador 1.211 25 169 1.405

Guatemala 1.135 311 352 32 69 1.899

Haïti 1.524 2.069 193 1.211 4.997

honduras 25 70 2.483 2.578

Subtotaal 3.838 1.592 2.421 218 4.380 1.412 69 13.930

Nederland /Wereldwijd 9.660 986 389 3.215 1.883 -95 3.521 19.559

overig -69 91 1.086 201 294 19 1.622

Totaal 39.440 11.550 5.949 18.567 15.454 2.644 4.344 97.948

*   incl. committeringen via de alliantie Partners for Resilience;  

**  idem via de alliantie Connect for Change;
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