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1.  Inleiding 
 
 

1.1.  Introductie 
Met de invoering van het Medefinancieringsstelsel 2011-2015 werd overeengekomen dat de jaarlijkse 
planning en verantwoording aan het ministerie plaats dient te vinden via monitoringsprotocollen.  
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het protocol van de organisatie (met als penvoerder Cordaid) 
en de protocollen van het uit te voeren programma.  
 
Het programmadeel van het monitoringsprotocol telt vier elementen:  
 Versterking van het maatschappelijk middenveld via monitoring in tien landen en met de door het 

ministerie geformuleerde key questions als leidraad. De planning voorziet in onderzoeken in 2011, 
2013 en 2015.  

 Capaciteitsversterking van zuidelijke partnerorganisaties.  

 Internationale lobby en advocacy: de Alliantie besteedt specifiek aandacht aan programma-
overstijgende en belangrijke lobbytrajecten op nationaal en internationaal vlak (met vaak 
betrokkenheid van meerdere alliantieleden).  

 MDG’s / Thema’s: het monitoringsprotocol is gestructureerd volgens de gegeven prioritaire 
resultaatgebieden.  

 
 
1.2.  Voorgestelde wijzigingen t.a.v. de focuslanden van de Alliantie 
Soedan wordt opgesplitst in Soedan en Zuid Soedan. In beide landen blijft de Alliantie actief. 
Voor Soedan zijn dat Cordaid, IKV Pax Christi en het Nederlands Rode Kruis. 
Een breder en groter programma wordt door deze drie alliantieleden plus Mensen met een Missie 
uitgevoerd in Zuid Soedan.  
 
 
1.3.  Voorgestelde wijzigingen t.a.v. programma’s  
 
Algemeen  
Tot nu toe registreerde de Alliantie onder het programma Conflicttransformatie in zogeheten fragiele 
landen/Least Developed Countries naast de committeringen van conflicttransformatie in enge zin (vrede 
en verzoening, veiligheid, mensenrechten e.d.) ook de committeringen die plaatsvonden onder de 
noemer van Risicovermindering bij rampen, Gezondheid & welzijn en Ondernemen. 
Om praktische, organisatorische redenen (zoals eerder uiteengezet tijdens het gesprek d.d. 14 
september ten kantore van Cordaid) wordt het programma Conflicttransformatie voortaan uitsluitend 
gereserveerd voor committeringen van conflicttransformatie in enge zin. De committeringen in fragiele 
landen/LDC’s rond Risicovermindering bij rampen, Gezondheid & welzijn en Ondernemen worden 
vastgelegd onder het gelijknamige programma.  
Overigens maakt deze handelwijze het nog altijd mogelijk om de investeringen van de Alliantie in fragiele 
landen/contexten te presenteren.  
 
Conflicttransformatie - Cordaid 
Ethiopië en Kenia: het CT-pakket valt voortaan onder Risicovermindering bij rampen. De CT-activiteiten 
in beide landen betroffen pastoralistengemeenschappen, die ook in het programma Risicovermindering 
bij rampen zijn opgenomen. Om redenen van efficiency en synergie is gekozen voor integratie van beide 
programma’s binnen Risicovermindering bij rampen. 
 
Gezondheid & Welzijn - Cordaid  
Cordaid: Nigeria wordt toegevoegd vanwege de perspectieven voor het verlenen van technische 
assistentie aan de overheids- en particuliere sector bij de introductie van Result Based Financing binnen 
de nationale gezondheidszorg. 
Voor Tanzania wordt een afbouwtraject ingezet gezien de relatief beperkte aanwezigheid/massa. 
 
Gezondheid & Welzijn – Nederlands Rode Kruis 
Aangezien het Rode Kruis van Sierra Leone in dit stadium van zijn ontwikkeling niet in staat bleek om het 
programma adequaat te managen en de beschikbare middelen binnen de gegeven periode te besteden, 
heeft het NRK besloten om op dit moment het programma niet te starten. Het NRK blijft de ontwikkeling 
van de vereniging volgen en houdt daarbij de mogelijkheid open voor toekomstige samenwerking mocht 
de vereniging zich positief blijven ontwikkelen.   
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Ondernemen - Cordaid  
Ethiopië: nadat voor dit land eerder was besloten tot een afbouwtraject (zie het door u goedgekeurde 
document ‘Aanpassingen en aanvullingen MFS-aanvraag 2011-2015’ van maart 2011), wordt nu 
voorgesteld om Ethiopië weer op te nemen vanwege aspecten van fragiliteit, de mogelijkheden voor 
synergie vanwege de aanwezigheid van andere programma’s (Risicovermindering bij rampen, 
Gezondheidszorg & welzijn, en (de start van) het programma Sloppenwijken), alsmede de behoefte aan 
rurale en agri-financiering (waarop wordt gericht).  
Zambia: wordt afgebouwd in het kader van de grotere focus op fragiele staten/conflictgebieden. 
 
Sloppenwijken - Cordaid   
Bolivia, Nigeria en Kameroen: deze landen hadden een heel bescheiden (verkennende) MFS-
financiering. De aanwezigheid in deze landen wordt beëindigd vanwege onvoldoende perspectieven voor 
zowel de werkwijze van de multistakeholder-benadering als voor het verwerven van additionele 
financiering. 
Honduras: momenteel wordt bekeken òf en op welke wijze initiatieven kunnen worden opgestart. 
In Haïti en Guatemala werden onder de noemer van Conflicttransformatie al activiteiten ontplooid. Sinds 
2012 figureren beide landen onder het programma Sloppenwijken (met EU-financiering in combinatie met 
MFS).  
Zuid-Afrika: hier is Cordaid al jarenlang actief met een programma rond sloppenwijken. Er kan dan ook  
gebruik worden gemaakt van bestaande structuren. Vanwege de waarde van dit initiatief voor de 
beleidsontwikkeling en leereffecten wordt voorgesteld om Zuid-Afrika aan het MFS-programma toe te 
voegen (met EU-financiering in combinatie met MFS). 
 
(Als bijlage is een overzicht opgenomen van de focuslanden van de Alliantie met de bijbehorende 
programma’s.) 
 
1.4. Voorgestelde wijzigingen t.a.v. indicatoren voor output/outcome 
De ervaringen in 2011 en 2012 met de indicatoren leren dat sommige indicatoren niet scherp genoeg 
waren geformuleerd en ruimte lieten voor afwijkende interpretaties, terwijl bij andere indicatoren weer 
sprake was van een zekere overlap. Alle indicatoren zijn/worden op hun bruikbaarheid getoetst, wat kan  
leiden tot een herformulering en in een enkel geval tot annulering. Overigens wordt ervoor gezorgd dat de 
data van 2011 (zoals vermeld in ons jaarverslag 2011) hun geldigheid behouden, zodat daarbij zonder 
problemen kan worden aangesloten.  
De bijbehorende streefwaarden waren oorspronkelijk gebaseerd op een breed programma, waarbinnen in 
2011 al de nodige bezuinigingen en aanscherpingen hebben plaatsgevonden. De praktijk, voortschrijdend 
inzicht en de tijdige oriëntatie op meer focus richting 2015 hebben geleid tot nadere aanpassingen van 
het MFS-programma en dus van de streefwaarden.  
 
De voorgestelde wijzigingen worden separaat vóór eind december a.s. toegestuurd (wij verwijzen naar 
uw addendum op de subsidieverleningsbeschikking d.d. 26 juli 2012, sub III).  
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2.   Organisatieprotocol 
 

1.  25% Eigen bijdrage 
 

Indicator 
 

Streefwaarde 2013 Streefwaarde 2011-2015 

Niet-MFS inkomsten als % van 
totale inkomsten 

49% Minimaal 25% 

 
 

2.  Directiesalaris  
 

Indicator 
 

Streefwaarde 2013 Streefwaarde 2011-2015 

(Directie)salarissen (van alle 
Alliantieleden) 

Onder DG-norm Onder DG-norm 
 

 
 

3.  Doelmatigheid  
 

Indicatoren 
 

Streefwaarden 2013 Streefwaarde 2011-2015 

% kosten programmamanagement  8,8% < 10% 

% kosten Beheer & Administratie;  
waarvan aan programma’s 
toerekenbaar  

2,3% 
1,4% 

< 2,5% 
< 1,5% 

 
 

4.  Kwaliteitssysteem Cordaid 
 

Indicatoren  
 

Streefwaarden 2013 Streefwaarde 2011-2015 

ISO-certicificering Behoud ISO-certificaat Behoud ISO-certificaat 

CBF-keurmerk 
 

Behoud CBF-keurmerk 
 

Behoud CBF-keurmerk 
 

INK-positiebepaling Gepland voor 2013 2-jaarlijkse positiebepaling 
 

 
5.  Begroting 
 

Indicatoren  
 

Streefwaarden 2013 Streefwaarde 2011-2015 

Begroting en jaarrekening, incl. 
streefwaarden per programma en 
land 

Realisatie conform 
begroting 

Realisatie conform begroting 

 
 

6.  Partnerbeleid 
 

Onderdeel 
 

Indicatoren Streefwaarden 2013 Streefwaarde 2011-
2015 

Invloed /zeggenschap 
partners en andere 
zuidelijke actoren op beleid 
Alliantie  
 

60 partnerconsultaties* 
 
voorbeelden van 
invloed partners en/of 
zuidelijke actoren 
 
2 bijeenkomsten met 
Internationale 
Adviesraad  

Totaal: ca. 35 
 
Minimaal 2 voor- 
beelden in jaarverslag 
 
 
Twee bijeenkomsten 
gepland 

Minimaal 10 per jaar 
 

Minimaal 2 voor- 
beelden in 
jaarverslag 

 
2 per jaar 

Tevredenheid partners 
 

% tevredenheid in 
partnertevredenheids-

Minimaal op niveau  
voorgaande metingen 

Minimaal op niveau  
onderzoek 2008 
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onderzoek** 
 
 
 
 
 
< 15 klachten 

2008 
 
 
 
 
 
Minder dan 15  

(scores tussen 6,7 en 
8,6 met eenvoudig 

gemiddelde van 7,7 
voor de verschillende 

categorieën) 
 

Minder dan 15 / jaar 

Risicoreductie 
 

< 15 mogelijke 
fraudegevallen met 
ondernomen actie 

Tijdige detectie, 
adequate maat-
regelen en strikte 
monitoring 

Tijdige detectie en 
adequate 

maatregelen 

 
* ter illustratie 
Mensen met een Missie heeft consultaties gepland in alle negen focuslanden. De consultaties zijn bedoeld voor het 
bespreken van de strategische keuzes t.a.v. de resterende planperiode (2013 – 2015) en voor de periode 2015+. De 
conferenties in Papua worden georganiseerd met het internationale netwerk m.b.t. Papua en in samenwerking met 
Cordaid. De conferentie in de Grote Merenregio brengt partners uit zowel Burundi als DR Congo samen en richt zich 
ook op kennisuitwisseling over best-practices. Uiteraard wordt het beleid van MM tevens gevoed door jaarlijkse 
werkbezoeken. 
 
Cordaid organiseert 40-50 consultaties; een deel daarvan staat al gepland. In Ethiopië, de Filippijnen en Oeganda 
worden partnermeetings gehouden ten aanzien van instrumenten als result-based financing (RBF) en conditional 
cash transfers; in Ghana vindt een consultatie plaats rond seksuele rechten, in Rwanda rond RBF; in Sierra Leone, 

DR Congo en Zuid Soedan worden brede stakeholdermeetings georganiseerd met het oog op de start van het 
programma Ondernemen.  
Het sloppenwijkprogramma houdt consultaties in alle zeven focus-steden. 
 
Voor IKV Pax Christi ligt het accent op onderzoek, samenwerking, lobby & advocacy, en dialoog. Gezien het  
beperkte aantal ondersteunde partners worden er geen formele partnerconsultaties gehouden. In plaats daarvan is er 
permanent overleg en afstemming.  
 
Het Nederlands Rode Kruis houdt partnerconsultaties in alle zes focuslanden.  

Impunity Watch, Wemos en Both ENDS organiseren geen formele partnerconsultaties. Dit houdt echter niet in dat 

samenwerkingspartners/stakeholders geen invloed hebben op het beleid.  
Zo werkt Impunity Watch samen met nationale koepels (van o.m. organisaties van slachtoffers). Zij volgt daarbij een 
bottom-up en victim-centered approach van Truth Justice Reparation and Non Recurrence. Waar mogelijk stimuleert 

IW de uitwisseling van inzichten en ervaringen tijdens exchange meetings, wat kan leiden tot aanpassingen van het 
eigen beleid, i.c. beleidsaanbevelingen richting nationale overheden, regionale samenwerkingsverbanden en 
internationale organen zoals VN en EU.  
Wemos laat haar beleid mede bepalen door de diverse (inter)nationale netwerken waarvan zij lid is. Ook wordt 
Wemos beleidsmatig mede beïnvloed door haar deelname aan internationale vergaderingen (zoals de jaarlijkse 
World Health Assembly en de Executive Board Meeting van de WHO) en internationale conferenties (o.a. de 
People’s Health Assembly, de EQUINET- Africa bijeenkomsten, de European Health Policy bijeenkomsten in Brussel, 
en bijeenkomsten van Concord en over o.a. Health in the post-2015 Millenium Development Framework). 
Het beleid van Both ENDS krijgt mede vorm door partners met eenzelfde visie en missie. Onder deze partners vallen 
strategic core partners waarmee Both ENDS haar strategie richting 2015 heeft ontwikkeld, partners waarmee rond 
projecten en binnen netwerken wordt samengewerkt, en sparring partners vanuit relaties die gedurende de 
ontwikkeling van Both ENDS zijn opgebouwd. 
 

** partnertevredenheid 

Cordaid heeft een partnertevredenheidsonderzoek gepland in 2012/2013 (via Keystone/Partos).  
Mensen met een Missie zal eveneens een partnertevredenheidsonderzoek uitvoeren via Keystone/Partos.  
NRK maakt in 2013 gebruik van een jaarlijkse survey voor meting van de partnertevredenheid.  
In het werk van IKV Pax Christi staan samenwerking en permanente dialoog centraal; deze leveren tevens input voor 
tevredenheidsbeoordelingen; ook gezien het beperkte partnerbestand wordt geen traditioneel 
partnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 
7.  Harmonisatie en complementariteit 
  
Onderdeel 
 

Indicatoren Streefwaarden 2013 Streefwaarde 2011-
2015 

Geografische en themati-
sche afstemming met 
Cidse/Caritas en andere 
MFS-organisaties en  
-allianties 

Met voorbeelden zichtbaar 
maken van resultaten 
afstemming/samenwerking 
per land 

Zuid Soedan (Conflicttrans-
formatie, Risicovermindering 
bij rampen, Gezondheids-
zorg, Ondernemen); 
DR Congo (Conflicttrans-

Jaarlijks vier voorbeelden 
in jaarverslag (met elk jaar 

andere landen) 
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formatie, Gezondheidszorg, 
Ondernemen); 
Oeganda (Risicoverminde-
ring bij rampen, Gezond-
heidszorg, Ondernemen);   
Palestijjnse Gebieden 
(Conflicttransformatie) 

Relevantie in de context van 
de nationale overheid 

Met voorbeelden zichtbaar 
maken van aansluiting bij 
overheidsbeleid per land 

idem idem 

Afstemming met 
Nederlandse bilaterale hulp 
en/of andere donoren 

Met voorbeelden zichtbaar 
maken van resultaten 
afstemming/samenwerking 
per land 

idem idem 

 
 

Samenwerking en complementariteit binnen de Alliantie 
De Alliantie heeft vastgesteld dat de samenwerking/complementariteit nog niet in alle situaties voldoende 
aandacht en gewicht heeft gekregen. De Alliantie heeft zich tegelijk voorgenomen om aan de onderlinge 
samenwerking een extra impuls te geven. Voor een deel komt dit voornemen tot uiting in onderhavig 
jaarplan; voor een ander deel moeten de plannen nog op operationeel niveau worden uitgewerkt.  
 

Op meerdere vlakken werken Mensen met een Missie en Cordaid complementair aan elkaar. Over het 
algemeen krijgt de samenwerking vorm zoals is afgesproken.  
MM focust op de inbreng van kleinschalige basisinitiatieven met een faith-based karakter, de inbreng van 
een specifieke doelgroep (Guatemala: inheemse jongeren), een specifieke thematiek (traumabegeleiding 
– Zuid Sudan) of regiokeuze (NO-India, Gujarat – hiervoor heeft MM aanvullende financiering ontvangen 
via HMA in New Delhi), en de inbreng van media binnen conflictcontexten (waarbij MM haar activiteiten 
binnen de CoC-alliantie afstemt met die binnen de PF 2.0 alliantie). In de Filippijnen en Oeganda is 
sprake van een stand-alone programma (MM is als enige alliantiepartner actief op Conflicttransformatie). 
MM heeft in de Filippijnen twee partners overgenomen van Cordaid, met name om de link naar grotere 
vredesnetwerken in Mindanao te leggen.  
Voor het Zuid Soedan-programma wordt uitbreiding overwogen naar Western Equatoria en Upper Nile, 
waar Cordaid al actief is met activiteiten rond conflicttransformatie (grondstofwinning, vrede en 
verzoening, veiligheid), gezondheidszorg en ondernemen. IKV Pax Christi werkt eveneens in Western 
Equatoria (rond de problematiek van het Lord's Resistance Army - LRA) en in Upper Nile (t.a.v. de 
gevolgen van de olie-exploitatie).  
Per september 2012 heeft MM de projecten die Cordaid financierde binnen het programma 
Conflicttransformatie in West-Papua en Papua (Indonesië) overgenomen. De verantwoordelijkheid voor 
het partnerbeheer en financiering van projecten binnen de Alliantie is daarmee overgedragen aan MM. 
Cordaid blijft verantwoordelijk voor de lopende dialoog met onder andere partners in Papua.   
 

Impunity Watch heeft weliswaar geen partners in de financiële zin van het woord, maar werkt via de 
landenkantoren wel samen met civil society organisations (CSO’s). De samenwerking in Guatemala 
voldoet in grote lijnen aan de verwachtingen, de samenwerkingsmogelijkheden in Burundi worden nog 
beperkt door onduidelijkheden van IW (de financiële perspectieven) en Cordaid (vanwege de 
reorganisatie).  
 
IKV Pax Christi streeft door middel van onderzoek, netwerking, dialoog, en lobby & advocacy naar een  
grondstoffenwinning die bijdraagt aan vrede en rechtvaardigheid. In de focuslanden Colombia en Zuid-
Soedan is er gestructureerd overleg om de complementariteit vorm te geven met de inzet van Cordaid, 
dat werkt aan het versterken van de capaciteit van gemeenschappen om voor zichzelf op te komen. In 
Zuid Soedan is Cordaid bijvoorbeeld lid van de Core Group van de door IKV Pax Christi geleide 
European Coalition on Oil in Sudan en is IKV Pax Christi adviserend lid van het CSO-netwerk dat Cordaid 
in Zuid Soedan opbouwt. In Colombia werken Cordaid en IKV Pax Christi in verschillende gebieden, 
daarom is er wel inhoudelijke maar geen operationele afstemming.  
 

De samenwerking tussen het Nederlandse Rode Kruis en Cordaid betreft de hiv/aids-thematiek, i.c. de 
thuiszorg met vrijwilligers. In 2013 ontvangt daarbij de kennisuitwisseling alle aandacht.  
In (waarschijnlijk) Oeganda organiseren NRK en de betrokken zusterorganisatie een leertraject m.b.t. 
kennis/methoden rond hiv/aids-zorg, waaraan ook Cordaid-partners deelnemen. In Malawi organiseert 
Cordaid een uitwisselingsproject rond Home Based Care via resultaatgerichte interventies (Result Based 
Financing) met partners uit de NRK-familie.  
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Binnen de alliantie opereren Wemos en Cordaid complementair. Beide organisaties hebben de wens om 
gedurende de looptijd van het MFS II-programma toe te werken naar het nauwer verbinden van de 
nationale context (in Nederland, Europa en de landen waar Cordaid actief is) met het mondiale niveau en 
andersom. 
Wemos heeft daarbij de leiding voor de internationale lobby op health system strengthening 
(langetermijnfinanciering, governance of health, zorgpersoneel en medicijnen). Deze lobby richt zich op 
noordelijke overheden, het Europees parlement en multilaterale/internationale instellingen en actoren. 
Het is daarbij uiterst belangrijk dat de WHO haar mandaat blijft houden als normzettende organisatie, die 
technische ondersteuning kan bieden aan (zuidelijke) overheden bij de verdere opbouw van hun 
gezondheidszorgsysteem. Wemos ondersteunt Cordaid op landen- en regionaal niveau door informatie 
over relevante internationale beleidsdiscussies en haar kennis en ervaring van/met lobby & advocacy te 
delen.  
Cordaid richt zich op versterking van gezondheidssystemen in fragiele landen, met bijzondere aandacht 
voor Result Based Financing, SRGR en vermindering van moeder- en kindsterfte. Cordaid deelt relevante 
kennis inzake ontwikkelingen in de partnerlanden met Wemos ter versterking en onderbouwing van de 
internationale lobby.  
Cordaid en Wemos werken nauw samen binnen netwerken (Medicus Mundi Internationalis, Concord, 
Beyond 2015 UN Consultation, en het Netherlands NGO Partnership on Global Health). De kennis van 
Wemos op het thema zorgpersoneel wordt ingezet binnen het Health Workforce Advocacy Initiative en 
via o.a. het lidmaatschap van de Global Health Workforce Alliance, waarvan ook Cordaid lid is.  

Both ENDS ijvert voor een groene en eerlijke economie door een duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en participatieve beleidsprocessen. Zij verbindt dit overkoepelende thema aan de dagelijkse 
praktijk in het veld, waar organisaties uit het netwerk van Cordaid samen met lokale gemeenschappen 
werken aan livelihoods, gemeenschapsopbouw en vrede en veiligheid.  
Both ENDS inspireert/traint Cordaid’s partners op het gebied van restoratie van ecosystemen en 
governance structuren (analog forestry, non timber forest products, participatieve certificeringssystemen, 
participatory land use planning, negotiated approach to integrated water management), terwijl Cordaid en 
zuidelijke partnerorganisaties demonstreren dat het herstel van ecosystemen en participatieve 
besluitvormingsprocessen inderdaad leiden tot een duurzame verbetering van de positie van arme 
mensen.  
Er wordt momenteel gewerkt aan een brede samenwerking tussen Both ENDS, Cordaid, International 
Analog Forestry Network en Non-Timber Forest Products Exchange Programme. Dit is het Rich Forests- 
initiatief, dat bossen wil behouden, beschermen en herstellen door de betrokken bevolking te 
stimuleren/trainen om hun rechten op grond en een menswaardig bestaan te claimen. 
Gezamenlijk zetten Both ENDS en Cordaid zich in voor een groene en eerlijke economie en 
voedselzekerheid bij o.a. de  ministeries van EL&I en Buitenlandse Zaken, bedrijven, AgriProFocus-
netwerk en internationale organisaties/instanties. 
 
 
 

8.   Lerend vermogen  
 

 
Indicatoren 

 
Streefwaarden 2013 

 
Streefwaarde 2011-2015 

Verbeteragenda  Ca. 80% % verbeterpunten dat binnen de 
gestelde termijn wordt gerealiseerd 

Voortgang leeragenda  
 

Realisatie conform planning (zie jv) Realisatie conform planning 
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3.  Programmaprotocol 
 
 

3.1. Versterking van het maatschappelijk middenveld 
De Alliantie wil de versterking van het maatschappelijke middenveld in 10 landen op drie momenten 
monitoren. Bij de monitoring zijn de door het ministerie (DSO) geformuleerde key questions leidend. Op 
basis van hiervan wordt in 2011, 2013 en 2015 een vragenlijst aan onze partnerorganisaties in de tien 
geselecteerde landen voorgelegd. De uitkomsten komen vervolgens aan bod in het desbetreffende 
jaarverslag.  
De landenlijst vermeldt de landen waarin de Alliantie ook betrokken is in het kader van de gezamenlijke 
evaluatie (DR Congo, Bangladesh, Ethiopië, Oeganda, India en Indonesië), aangevuld met vier landen 
(Burundi, Guatemala, (Zuid-)Soedan en Bolivia) op basis van een evenwichtige verdeling van de landen 
over de categorieën Fragiel/MDG/transitie, de aanwezigheid van Alliantieleden en een voldoende aantal 
landen dat tot de BuZa-partnerlanden behoort.  
Een eerste verslag is opgenomen in het jaarverslag over 2011. 
In 2013 wordt voor de tweede maal een vragenlijst aan de geselecteerde partners gestuurd; een verslag 
van de uitkomsten met de bijbehorende analyse wordt opgenomen in het verslag over 2013. 
  
 

3.2.  Capaciteitsversterking zuidelijke partnerorganisaties 
De Alliantie ziet capaciteitsversterking van partners in het kader van maatschappijopbouw. Het doel 
bestaat uit organisaties die een stevige, representatieve en duurzame bijdrage leveren aan de civil 
society, innovatief zijn en in staat om rekenschap af te leggen aan hun stakeholders.  

 
Impunity Watch, Wemos en Both ENDS onderhouden geen (financierings)relatie met partners; zij zijn 
vooral actief op het vlak van kennisuitwisseling en beleidsbeïnvloeding.  
Dit houdt overigens niet in dat deze organisaties zich te allen tijde onthouden van capaciteitsversterkende 
activiteiten. Zo doet Impunity Watch op basis van de vraag bij organisaties van slachtoffers van geweld 
en onrecht aan bewustwording/training inzake hun rechten en hoe deze te claimen. 
 
De overige alliantieleden, Cordaid, Mensen met een Missie, IKV Pax Christi en het Nederlandse Rode 
Kruis gebruiken voor de capaciteitsversterking een breed, op de eigen behoeften en mogelijkheden 
toegesneden instrumentarium, dat in algemene zin bestaat uit: 
- scans/audits voor het in kaart brengen van de capaciteiten van zuidelijke partnerorganisaties; 
- overleg met partners over wenselijk geachte verbeteringen en de methoden daartoe; 
- monitoring van de uitvoering van de capaciteitsversterking; 
- beoordeling/evaluatie van de resultaten van de capaciteitsversterking. 
 
De werkwijze van Cordaid omvat:   
- bij de intake worden verschillende scans gebruikt (organisatie, gender, financieel beleid/beheer, 

aparte scans voor het leningen & garanties-programma) om de capaciteiten van partnerorganisaties in 
kaart te brengen;   

- op basis van de uitkomsten en de daarbij eventueel vastgestelde hiaten in de capaciteiten van de 
individuele partnerorganisatie wordt vervolgens besproken op welke elementen capaciteitsversterking 
op zijn plaats is en hoe Cordaid daaraan kan bijdragen. De capaciteitsversterking kan betrekking 
hebben op elementen van OD/ID (management, M&E, duurzaamheid, financieel beheer, gender), 
thematische kennis, en lobbycapaciteit.  

- Cordaid hanteert een breed spectrum van instrumenten: trainingen en workshops, technische 
assistentie door consultants (in toenemende mate uit het Zuiden afkomstig), begeleidingstrajecten 
door lokale organisaties, linking & learningtrajecten, en kennisbevordering en -uitwisseling met behulp 
van organisaties en bedrijven in Nederland. Er worden daarbij drie methoden gevolgd: a) individuele 
versterking van zuidelijke partners, b) groepsgewijze capaciteitsversterking rondom gedeelde thema’s 
als bijv. gender, M&E en financieel beleid/beheer, en c) capaciteitsversterking door en binnen 
Communities of Change.  

- aan de hand van dienstreizen, partnerrapportages, audits en evaluaties wordt gemonitord hoe de 
capaciteitsversterking verloopt. De vorderingen worden in Cordaid’s datasysteem vastgelegd.  

- na een aantal jaren en in ieder geval bij afsluiting van het project wordt de base-line scan opnieuw 
uitgevoerd, zodat de resultaten van de capaciteitsversterking in beeld komen. 
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Het partnerbestand van Mensen met een Missie bestaat uit ca. 360 faith-based organisaties. Het gaat 
om relatief kleine, lokaal sterk verankerde basisorganisaties die veelal onderdeel uitmaken van lokale 
netwerken. MM werkt aan capaciteitsversterking van een deel van deze organisaties en van de 
netwerken waar zij deel van uitmaken, en maakt hierbij gebruik van de 5C-methode.  
Aan het begin van de capaciteitsversterkingstrajecten zijn base-line gegevens vastgelegd, op basis 
waarvan per programma een plan voor capaciteitsversterking is opgesteld. Speciale aandacht gaat uit 
naar verbetering van projectmanagement (C2), versterking van lobby/advocacy (C3) en 
netwerkversterking (C3).  
In alle landen zet MM in op training van partners in kwalitatieve impactmeting, waarbij naast de Result 
Based Management-methode, de Most Significant Change-methode wordt gebruikt, met als doel inzicht 
te krijgen in de effecten van projecten of netwerkinspanningen op de doelgroep. MM stimuleert de 
inschakeling van lokale expertise bij capaciteitsversterking (bijvoorbeeld: Zuid Soedan - Institute for the 
Promotion of Civil Society (IPCS), Uganda – National Commission for Justice and Peace (NCJP)). De 
voortgang wordt gevolgd aan de hand van dienstreizen/veldbezoeken, rapportages, audits en evaluaties. 
 
IKV Pax Christi heeft een beperkt partnerbestand in haar drie focuslanden (Colombia, DR Congo en 
Zuid Soedan); het gaat om in totaal 8 partners, die waar nodig worden ondersteund in hun dialoog met 
mijnbouwbedrijven en in hun monitoring van de handhaving van de regelgeving voor de mijnbouwsector.  
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft één partner per land, namelijk het nationale Rode Kruis. De 
capaciteitsversterking van de (MFS-)zusterorganisaties maakt normaliter deel uit van elk ondersteund 
project of programma. In 2013 wordt op aangeven van de landenpartners ingezet op twee capabilities: 
the capacity to act and commit en the capacity to relate. Verder worden uitwisselingsbezoeken 
georganiseerd. Elke zusterorganisatie geeft aan op welke twee aspecten zij versterking behoeft; 
vervolgens worden (leer)bezoeken gearrangeerd naar NRK-partners in andere landen die op deze 
aspecten goed presteren.  
Vertegenwoordigers van de nationale Rode Kruisverenigingen in Oeganda, Malawi en (Zuid) Soedan 
werden door NRK in staat gesteld om de Internationale Aidsconferentie van juli (Washington DC) bij te 
wonen. Het leidde tot het voornemen voor een peer mid-term review, uit te voeren begin 2013. Elk land 
wordt bezocht door een hiv/aids-specialist van een andere nationale Rode Kruisvereniging om eventuele 
tekorten in de capaciteit vast te stellen en daarvoor een versterkingstraject te formuleren. In mei 2013 
komen de zes nationale verenigingen bij elkaar om de uitkomsten en geleerde lessen van de review met 
elkaar te delen.  
 
Details van de capaciteitsversterking worden vermeld in de output/outcometabellen, die later worden 
opgestuurd.  
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3.3.  (Inter)nationale lobby en advocacy 
 
De Alliantie onderscheidt meerdere lobbytrajecten: 
- landspecifieke trajecten voor bijv. Afghanistan, Palestijnse Gebieden, Zuid Soedan en Papoea;  
- programma-/themagebonden trajecten met een internationale invalshoek, zoals bijv. rond gezondheid, 

sloppenwijken, grondstoffen, en vrede & veiligheid; 
- programma-overstijgende trajecten, zoals rond OS/IS en de toegang tot financiering. 
 
De Alliantie hanteert een breed palet van activiteiten/instrumenten bij haar lobby. 
Beleidsdocumenten worden uitgebracht, aanbevelingen geformuleerd, onderzoek ter onderbouwing van 
de lobby uitgevoerd, data-analyses opgesteld, lobbybrieven verspreid en (bilaterale) gesprekken gevoerd.  
Presentaties worden verzorgd tijdens conferenties en workshops. Er wordt deelgenomen aan overleggen 
en publieke debatten. Handtekeningenacties worden op touw gezet en krantenartikelen geplaatst.  
 

Politiek 
De Alliantie/Cordaid beoogt met haar lobby de versterking van het politieke draagvlak voor OS/IS onder 
parlementariërs en regering/overheid. De lobby vindt deels plaats in samenwerking met gelijkgezinde 
organisaties, waaronder Both ENDS, Partos en BBO. 
De activiteiten omvatten het kritisch volgen van de OS-begrotingscyclus (miljoenennota) en het 
uitbrengen van lobbybrieven en adviezen; de beïnvloeding van het overheidsbeleid voor een gunstige 
post-MFS regeling; en het pleiten voor de positionering van de OS-sector als IS-topsector. 
 

Financiering maatschappelijke organisaties 
In samenwerking met nationale en internationale lobbynetwerken (Partos, CIDSE, Caritas Europa, 
CONCORD- met Cordaid in het bestuur) ijvert Cordaid voor een grotere beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van fondsen voor maatschappelijke organisaties.  
De doelgroep van deze lobby bestaat uit vooral de Europese Commissie en daarnaast de Wereldbank, 
continentale ontwikkelingsbanken, UNDP en FAO. 
In september 2012 heeft de EC haar nieuwe beleidskader voor samenwerking met CSO’s gelanceerd, 
(Roots of Democracy & Sustainable Development: Europe's Engagement with Civil Society in External 
Relations), waarin de toekomstige (2014 - 2020) samenwerking met en ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties in partnerlanden en Europa ter versterking van de democratie en  
armoedebestrijding worden ingekaderd. De implementatie wordt vanaf 2013 vorm gegeven. Cordaid zal 
een actieve rol spelen in 2013 via de Europese NGO netwerken in de vormgeving van de implementatie. 
Richting de Wereldbank: in 2011 en 2012 heeft Cordaid met casussen en adviezen bijgedragen aan de 
totstandkoming van de onlangs door de Wereldbank goedgekeurde Global Partnership for Social 
Accountability-faciliteit. In 2013 zullen Cordaid en haar partners lobby voeren voor directe deelname aan 
implementatie hiervan in partnerlanden. 
 

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS)  
Tijdens de 4de High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan (november 2011) zijn meer dan 30 
landen en internationale organisaties de New Deal overeengekomen: een nieuwe benadering van 
interveniëren in fragiele landen, met aandacht voor de context, met duidelijk omschreven verplichtingen 
van alle betrokkenen, met vijf doelstellingen (PSG’s - Peace and Statebuilding Goals) en een strikte 
monitoring van de voortgang. Om daarbij de inbreng van de civil society te waarborgen hebben 
organisaties uit Noord en Zuid zich verenigd in een core group van 30 CSO's; Cordaid voert het 
secretariaat van deze kerngroep sinds mei 2012 
Doel is om de stem van maatschappelijke organisaties/de bevolking te laten horen en te pleiten voor een 
strategie die de betekenis van het maatschappelijk middenveld bij vredesopbouw en natievorming erkent. 
Maatschappelijke organisaties hebben inmiddels zitting in het Steering Committee van de IDPS; het 
secretariaat (Cordaid) zorgt voor geconsolideerde input van de core group in de dialoog en deelname van 
CSO's in een aantal werkgroepen van IDPS.  
Sinds de start heeft de kerngroep (deels in samenwerking met andere) van zich laten horen via het 
uitbrengen van aanbevelingen, en lobby tijdens de Algemene Vergadering van de UN (september 2012) 
voor inclusie van vredesopbouw en conflictpreventie in de post-2015 ontwikkelingsagenda.   
In 2013 wordt de coalitie intern verder versterkt, vindt uitbreiding plaats met nieuwe leden, en wordt lobby 
gevoerd op thema’s als vredesopbouw (als leidraad voor de nationale planning in fragiele landen), 
fragiliteits-assessment (mede als instrument om stakeholders te verenigen onder één strategie), 
monitoring (met contextsensitieve en people-focused indicatoren) en samenwerking met 
maatschappelijke organisaties.  
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Aansluiting wordt gezocht bij andere coalities, zoals Beyond 2015, om vredesopbouw sterker te 
verankeren in andere (meer ontwikkelingsgerichte) agenda's. De core group gaat de deelname van 
zuidelijke CSO’s uit fragiele gebieden aan bijeenkomsten (zoals de VN-consultaties inzake het post-MDG 
framework) stimuleren en faciliteren.       

 
Vrede, veiligheid en ontwikkeling 
Met dit brede thema wil de Alliantie (Cordaid, Impunity Watch en IKV Pax Christi) bijdragen aan 
behoud c.q. vergroting van de politieke ruimte voor maatschappelijke organisaties en de deelname van 
vrouwen aan processen van vrede & veiligheid. Cordaid betrekt/informeert daarbij de mede-indieners en 
neemt waar relevant de lead in gezamenlijke lobby en steunbetuigingen. 
Samenwerking vindt daarbij plaats met GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, 
waarvan ook IKV Pax Christi lid is) rond contraterrorismemaatregelen en de politieke/operationele ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld; en met o.m. de Dutch NGO Working Group 1325 en het European 
Peacebuilding Liaison Office met Cordaid en IKV Pax Christi als lid t.a.v. VN-Resolutie 1325. 
De lobby richt zich op de Nederlandse overheid, Europese Unie, NATO, Wereldbank en VN, en heeft als 
onderdelen o.m.:  
-  monitoring van de invoering van UNSCR-1325 en de financiering van Nationale Actie Plannen (NAP-
1325) via bijv. Multistakeholder Financing Mechanisms.  
-  deelname aan de Dutch NGO Working Group 1325 en aan het partnerschap tussen de NL overheid en 
maatschappelijke organisaties ter promotie van leiderschap van vrouwen in een aantal zuidelijke landen.  
-  de integratie van de Women-Peace-Security agenda in initiatieven zoals de New Deal for Engagement 
in Fragile States en het UN/CEDAW-framework. 
-   de deelname van lokale vrouwenorganisaties in beleidsprocessen rond vrede & veiligheid op 
internationaal niveau. 
- Ruimte voor stem van slachtoffers en participatie van slachtoffers in beleidsprocessen en 
rondom waarheid, gerechtigheid, reparatie en repetitie en bij de uitvoering van beleid;  
- M.b.t. Papua wordt in alliantieverband samengewerkt om de Papua-problematiek bij EU en VN 
op de agenda te houden. 
- verwerven van politieke steun bij Permanente Vertegenwoordigers bij de UN voor een goede 
internationale wet- en regelgeving inzake political space/terrorismebestrijding. 
-  naleving van Aanbeveling 8 van FATF, die er bij overheden op aandringt om hun maatschappelijke 
sector goed te controleren opdat goededoelenorganisaties niet worden misbruikt voor terrorismedoelen. 
 

Straffeloosheid en rechten van slachtoffers 
Zowel op lokaal, nationaal, regionaal als internationaal niveau volgt Impunity Watch een inclusieve 
aanpak (victim’s voices en gender-sensitief). Waar nodig wordt samen met organisaties van slachtoffers 
lobby gevoerd bij de UN in Génève en New York. In 2012 heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in een side-
event met 12 andere organisaties ter gelegenheid van het eerste rapport van de Special Rapporteur op 
TJRNR (Truth Justice Reparation and Non Recurrence), waarbij slachtoffers aan het woord kwamen; in 
een gesloten meeting van NGO’s en de Speciale VN-rapporteur werd gesproken over het ondersteunen 
van de implementatie van het mandaat van de Rapporteur.  
In 2013 richt IW zich onder meer op het faciliteren van slachtoffers en slachtofferorganisaties om hun 
stem te laten horen in relevante lokale, nationale en internationale processen. Zo heeft de lobby van het 
Guatemala Platform en aanvullende lobby van IW geleid tot representatie van slachtoffers bij de 
Universal Periodic Review (UPR) van Guatemala. Het bezoek aan Guatemala van de Speciale 
Rapporteur TJRNR dat voor medio 2013 staat gepland, wordt benut voor verdere stappen. Organisaties 
van slachtoffers worden door IW gefaciliteerd om de inzet van de nationale overheid inzake UPR te 
monitoren. In Burundi blijft IW organisaties van slachtoffers en de koepel van slachtoffer-organisaties 
ondersteunen, zodat zij worden betrokken bij de vorming van waarheidscommissies en worden gehoord 
bij de processen van waarheidsvinding die onder verantwoordelijkheid van de nationale regering worden 
gevormd c.q. uitgevoerd. 

 
Grondstoffen 
Op dit thema zijn Cordaid en IKV Pax Christi actief. 
Voor haar streven naar een eerlijke, duurzame en transparante grondstofwinning benut Cordaid    
haar lidmaatschap van de internationale netwerken EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) en 
PWYP (Publish What You Pay). Verder neemt Cordaid samen met IKV Pax Christi deel aan de 
‘Nederlandse Kolendialoog’ voor een duurzame en rechtvaardige kolenwinning voor Nederlandse 
energiebedrijven.  
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IKV Pax Christi is actief lid van de Voluntary Principles on Security and Human Rights en mede-oprichter 
van de Voluntary Principles Association, een samenwerkingsverband van de 20 grootste olie- en 
mijnbouwbedrijven, 7 overheden en 10 NGOs dat regels stelt voor veiligheidsbeleid van ondernemingen. 
De lobbyacties zijn gericht op de Nederlandse overheid/bedrijven, EU, internationale bedrijfsleven, en 
internationale instanties zoals de Wereldbank, en bestaan onder andere uit: 
- een Europees transparency & accountability-beleid (met de bijbehorende regels) dat niet onderdoet 

voor de Amerikaanse Dodd Frank Act (Cordaid samen met IKV Pax Christi).  
-    implementatie van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (IKV Pax Christi is lid van 

de adviesgroep van de Europese Commissie t.a.v. uitvoeringsrichtlijnen voor deze Guiding Principles). 
-    follow-up van de NL kolendialoog (Cordaid en IKV Pax Christi) 
- ontwikkeling van een Mining Index om de accountability/transparantie van overheden en bedrijven in 

kaart te brengen voor lobbydoeleinden (Cordaid). 
- Lobby voor sterke EU MVO-standaard, en actieve rol van de EU t.a.v. ondernemen in hoog-risico- 

gebieden ten aanzien van geweld en mensenrechtenschendingen (IKV Pax Christi). 
-    Dialoog met en advies aan grote internationale olie- en mijnbouwondernemingen over toepassing van 

internationale standaarden in specifieke hoog-risicogebieden (IKV Pax Christi). 

Weerbaarheid ten opzichte van rampen 
Het alliantieprogramma Risicovermindering bij rampen (met Cordaid als uitvoerder) heeft als doel de  
versterking van de weerbaarheid van lokale gemeenschappen. Daarbij hoort beleidsbeïnvloeding die 
veelal in samenwerking met andere wordt uitgevoerd, zoals de Partners for Resilience-Alliance (met 
Cordaid als alliantiedeelnemer), de Voice DRR Working Group, het Global CSO Network for Disaster 
Reduction (GNDR), de netwerken van Caritas Internationalis en CIDSE, en het Platform for Humanitarian 
Action (PHA). Ook partnerorganisaties zijn betrokken bij de lobby (bijv. bij de UN ISDR Global Platform 
Meeting 2013 in Génève). 
De lobby richt zich op het NL ministerie van Buitenlandse Zaken, EU (ECHO en DEVCO), UN ISDR 
(International Strategy for Disaster Reduction) en het door de Wereldbank beheerde GFDRR (Global 
Fund on DRR). 
In concreto betreft de lobby o.m. de dialoog met BuZa en de Wereldbank over 
weerbaarheidsbevordering; de beïnvloeding van het beleid binnen de EU/EC over Disaster Risk 
Reduction en Resilience; presentaties tijdens de UN Global Platform Meeting in Génève (mei 2013); en    
de verdediging/promotie van het pastoralisme als duurzaam economische systeem voor droge gebieden, 
in samenwerking met CELEP (de mede door Cordaid opgerichte Coalition of European Lobbies on 
Eastern African Pastoralism) en REGLAP (Regional Lobby & Advocacy on Pastoralism in Eastern Africa).  
 

Gezondheid 
Voor het gezondheidsprogramma voert met name Wemos lobbyactiviteiten uit. Zij doet dat met meerdere 
(inter)nationale netwerken waarvan zij lid is (zoals Medicus Mundi Internationalis - MMI) en in nauwe 
samenwerking met Equinet in Afrika. 
De lobby richting de WHO, Europese Unie, en de Nederlandse overheid heeft als oogmerken; 
- een gedegen internationaal gezondheidsbeleid (Global Health Governance) onder regie/sturing van de 
WHO (waarbij gezondheid als een common global good wordt gewaardeerd) met daarbij een sterke rol 
van de EU en van Nederland (een NL strategie voor global health);  
- naleving van de WHO Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel;  
- adequate/structurele financiering van gezondheid met aandacht voor sociale determinanten van 
gezondheid.  
Als belangrijke mondiale beinvloedingsmomenten daarvoor dienen: de jaarlijkse World Health Assembly, 
de Executive Board meeting van de WHO en regionale bijeenkomsten van de WHO-EURO; en 
internationale conferenties (People’s Health Assembly, de Equinet Africa meetings, de World Conference 
on Social Determinants of Health, de European Health Policy bijeenkomsten in Brussel en bijeenkomsten 
van CONCORD over o.a. Health in the post-2015 Millennium Development Framework).  
 
Cordaid participeert in Action for Global Health, een coalitie van Europese NGO’s die campagne voeren 
voor minimaal stabilisatie van de ODA-bijdrage van de EU/lidstaten.   
Ook wordt deelgenomen aan activiteiten die voorzien worden voor MDG-2015 en de International  
Conference on Population and Development (ICPD+20). Binnen dit kader voert Cordaid lobby om de 
moedersterfte terug te dringen en de keuzevrijheid van meisjes m.b.t. seksualiteit te vergroten. Thema’s 
daarbij zijn het verminderen van kraamsterfte veroorzaakt door bloedingen en tekort aan gekwalificeerd 
personeel (Het door BuZa gesteunde ‘MDG5-Millenniumakkoord’), en het voorkomen van onvrijwillige 
seks, huwelijken en zwangerschappen. Kerkelijke instituties worden hierbij betrokken (o.m. in DR Congo, 
Burundi, Malawi en Kameroen).  
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Groene en eerlijke economie 
Both ENDS streeft naar een groene en eerlijke economie. Zij doet dat samen met Cordaid, zuidelijke 
partners en partners uit de MFS-2 Fair Green and Global Alliance, de Ecosystems Alliance, en de WASH 
Alliance.  
De doelgroep van de lobby bestaat uit multilaterale instellingen, overheden, investeerders, bedrijven en 
kennisinstellingen. 
Met publicaties en presentaties, onderzoek en praktijkvoorbeelden (van o.m. Cordaid) wordt het belang 
aangegeven van goed beheer (en herstel van) ecosystemen en participatieve governance structuren, 
zoals bijv. de Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and 
Forests in the Context of National Food Security. Bij overheden, financiële instellingen en investeerders 
wordt aangedrongen op een zorgvuldige beoordeling van grootschalige landbouwplannen. 

 
Verbetering sloppenwijken 
Met haar programma voor sloppenwijken (tegenwoordig Urban Matters geheten) zet Cordaid zich in voor 
smart solutions via een repliceerbare en geïntegreerde multistakeholderaanpak.   
De lobby is gericht op de ministeries van EL&I en Buitenlandse Zaken, Agentschap NL, de in de 
focuslanden aanwezige donoren, en UN (UN Habitat), en omvat onder meer presentaties van de 
gevolgde methode en de bereikte resultaten op diverse fora (UN Habitat World Urban Campaign, UN 
Safer Cities, AquaforAll, NL Centrum voor Handelsbetrekkingen, NL Water Platform, en instellingen in de 
focuslanden) met als oogmerk het creëren van Public-Private Partnerships.  
Cordaid’s samenwerking met UN Habitat is vastgelegd in een lead-partnership met halfjaarlijkse 
bijeenkomsten, tweejaarlijkse World Urban Conferenties (2012, 2014, etc) en bijdragen voor de 
ontwikkeling Habitat III conferentie (2016). 
 

 
 



 17 

4. Begroting 2013 Alliantie ‘Samen voor Verandering…’  
 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u de begroting 2013 van de Alliantie “Samen voor Verandering: Communities of 
Change”. De begroting is aangepast aan de laatste inzichten en het jaarplan 2013. Concreet betekent dit 
geen verandering in de totale MFS-bestedingen ten opzichte van de in 2011 ingediende herziene 
meerjarenbegroting. De niet-MFS baten zijn aangepast aan de laatste inzichten, evenals de lasten.  
 
In de vorm van een Staat van Baten en Lasten (SBL) zijn de inkomsten, bestedingen aan doelstelling, de 
kosten en de belangrijkste ratio’s conform RJ650 in kaart gebracht (zie tabel 1).  
 

Uitgangspunten bij SBL 2013 
Cordaid (penvoerder van de Alliantie) heeft een zeer groot financieel aandeel binnen de Alliantie. Om de 
aansluiting te houden tussen de jaarrekening van Cordaid en de SBL van de Alliantie, zijn ook de 
programma’s en bestedingen van Cordaid met eigen middelen (bijvoorbeeld op het gebied van 
Voorlichting en Noodhulp) in deze SBL opgenomen, hoewel deze buiten de MFS II-programma’s vallen.  
 
Drie belangrijke ontwikkelingen kleuren deze SBL. De verzelfstandiging van de Stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie ten opzichte van Cordaid, waardoor baten en lasten die hiermee samenhangen gedeeltelijk 
wegvallen, een tegenvallende markt voor particulieren, en het besluit van de Alliantie om bestedingen in 
fragiele staten niet per definitie onderdeel te laten zijn van het programma Conflicttransformatie. 
 

Inkomsten 

 De inkomstenprognose van de Eigen fondswerving is met ca. € 4 mln naar beneden bijgesteld ten 

opzichte van de meerjarenplanning 2013. Als gevolg van de verzelfstandiging van de Stichting 

Bisschoppelijke Vastenaktie maakt een deel van de inkomsten van deze stichting per 1-1-2013 geen 

onderdeel meer uit van de begroting. Daarnaast zijn de prognoses voor inkomsten vanuit particuliere 

giften en donaties naar beneden bijgesteld vanwege de tegenvallende markt. 

 De inkomsten uit Acties van Derden zijn met € 1,5 mln verhoogd ten opzichte van het meerjarenplan. 

Deze aanpassing komt voort uit ervaringscijfers van voorgaande jaren en de inschatting voor de 

komende jaren. 

 De begroting van financiering door institutionele donoren (additionele fondsen zoals de EU, overige 

overheden en multilaterale kanalen) is gelijk gehouden aan de begroting 2012, € 1 mln hoger dan 

voorzien in het meerjarenplan. De resultaten op dit terrein zijn positief en ook in 2013 zal hierin 

gericht geïnvesteerd worden om financiering te verkrijgen bij deze donoren. 

 De totale baten die niet afkomstig zijn uit MFS II-middelen bedragen volgens de begroting € 68,7 mln 

Alliantieleden Dit is 49% van de totale baten. Hiervan is € 67,5 mln afkomstig van Cordaid en  

€ 1,2 mln afkomstig van de andere Alliantieleden. 

 Voor de alliantie is het uit MFS II beschikbare bedrag en de verdeling daarvan over de jaren 

gehandhaafd conform de meerjarenplanning zoals in maart 2011 ingediend. Dit betekent dat na een 

‘frontloading’ van respectievelijk + €10 mln in 2011 en + € 5 mln in 2012 de begroting voor 2013 op 

het gemiddelde ligt. Volgens deze begroting daalt het aandeel overheidssubsidie uit MFS II in de 

totale inkomsten van de Alliantie, en neemt het percentage bijdrage niet-MFS geld toe van 46,3% in 

2012 naar 49% in 2013. 

 Voor de herinzet van terugbetaalde leningen en garanties en overige inkomsten (m.n. rente- en 

beleggingsresultaten) zijn de aannames licht gewijzigd in verband met (beperkte) inzetbaarheid in 

fragiele landen. In de begroting zijn deze met € 2,5 mln verlaagd ten opzichte van het meerjarenplan. 

Deze inkomsten tellen overigens niet mee in de berekende percentages niet-MFS middelen.  
 
Alles bij elkaar genomen wordt een totaalbedrag van € 147 mln verwacht, dit is € 2.6 mln lager dan de 
aanname in het meerjarenplan.  
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Kasbehoefte 
De in de SBL opgenomen begroting voor Baten uit MFS-II representeert de kasbehoefte die nodig is voor 
het uitvoeren van het jaarplan 2013. In 2012 is uiteindelijk afgezien van het aanvragen van het extra 
voorschot van € 5 mln zoals in de meerjarenplanning was voorzien in verband met de frontloading. 
De versnelde afbouw van landen/relaties in 2011 en de beperking van de looptijd van de 
financieringscontracten hebben tot een gewijzigd ritme van uitbetaling geleid, waardoor de kasbehoefte 
naar achteren geschoven is. 
Zoals overeengekomen, vinden er vanaf 1 januari 2013 geen afbouwfinancieringen op landen/relaties uit 
de periode MFS1 meer plaats. Voor 2013 ligt de kasbehoefte op het gemiddelde zoals aangegeven in het 
meerjarenplan.  
 

Besteed aan Doelstelling 

 Uit de eigen middelen wordt ongeveer € 6 mln besteed aan Voorlichting. Dit is lager dan voorzien in 

het meerjarenplan en heeft te maken met de verzelfstandiging van de Stichting Bisschoppelijke 

Vastenaktie. 

 Bestedingen vinden verder plaats binnen de gekozen 5 programma’s, en er is € 11 mln gereserveerd 

voor Noodhulp. Omdat niet vooraf al bekend is waar en in welke vorm noodhulp nodig is, heeft 

Cordaid ervoor gekozen deze bestedingen vooralsnog apart te zetten. Deze worden volledig uit niet-

MFS middelen gefinancierd. 

 Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 van dit jaarplan hanteert de Alliantie vanaf 2013 een gewijzigde 

indeling van de programma’s. Niet langer worden alle bestedingen in fragiele landen per definitie 

onder het Programma Conflicttransformatie opgenomen, maar onder het programma waar ze 

inhoudelijk onder vallen. 

Dit betekent dat de rangschikking van de begroting per programma gewijzigd is. Zie tabel 2.  
 

Tabel 2: Bestedingsrumte netto per jaar en per programma

begroting realisatie begroting

meerjaren   

planning begroting

2011 2011 2012 2013 2013

1. Conflicttransformatie 66.000           68.345       65.000        66.000    23.000      

wv fragiel 54.630          56.635       54.393        55.480   

wv MDG 11.370          11.710       10.607        10.520   

2. Risicoverm. bij rampen 8.000             9.911         7.500          7.000     15.000      

3. Gezondh&welzijn 16.000           21.072       15.500        14.700    41.500      

4. Ondernemen 20.000           22.048       19.000        18.300    23.500      

5. Sloppenwijkbewoners 3.000             723            3.000          3.000     5.500        

Totaal programma's 113.000         122.099      110.000      109.000  108.500    

Noodhulp 10.000           21.706       10.000        10.000    11.000      

Totaal bestedingen 123.000         143.805      120.000      119.000  119.500    

% in fragiel 48,3% 46,4% 49,4% 50,9% 56,2%

% in MDG/transitie 51,7% 53,6% 50,6% 49,1% 43,8%

  Programma

 
 

 De keuze voor meer bestedingen voor fragiele staten blijft gehandhaafd en wordt in 2013 duidelijk 

zichtbaar: ruim 56% van de bestedingen vindt plaats in fragiele landen 

 Volgens de formele verantwoordingsrichtlijnen maken de ‘programme management costs’ onderdeel 

uit van de besteding aan doelstelling. De Alliantie kiest ervoor deze kosten wel apart zichtbaar te 

maken en via een aparte cost ratio te volgen. In 2013 komen deze kosten uit op 8,8%, ruimschoots 

binnen het intern vastgestelde maximum van 9,5%. 
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Bestedingen aan doelstelling per Alliantiepartner 
 

Bestedingen per alliantie-partner € x 1.000 % € x 1.000 % € x 1.000 % € x 1.000 % € x 1.000 %

Cordaid                          19.521 85% 15.000 100% 38.094 92% 22.744 97% 5.500 100%

Both Ends 0 0% 0 0% 0 0% 756 3% 0 0%

Mensen met een Missie 2.351 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Impunity Watch                483 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

IKV Pax Christi                   645 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Wemos 0 0% 0 0% 588 1% 0 0% 0 0%

Nederlandse Rode Kruis                  0 0% 0 0% 2.818 7% 0 0% 0 0%

Totaal kosten programma 23.000 100% 15.000 100% 41.500 100% 23.500 100% 5.500 100%

Tabel 3 Besteding per Alliantiepartner per programma

21 3 4 5

 
 

Toelichting: 

1 = Programma Conflicttransformatie 

2 = Programma Risicovermindering bij rampen 

3 = Programma Gezondheid & Welzijn 

4 = Programma Ondernemen 

5 = Programma Sloppenwijken/Urban Matters 

 

Werving 

 Wervingskosten: ook deze zijn lager dan voorzien in het meerjarenplan door het wegvallen van de 

Bisschoppelijke Vastenaktie en een gewenste kostenbesparing. Voorzien is een kostenpercentage 

van 16,0%, lager dan aangenomen in het meerjarenplan. 

 De post werving subsidies overheden omvat voornamelijk de kosten voor het verwerven van 

projectsubsidies van internationale institutionele donoren. Voor het aanboren van nieuwe 

financieringskanalen zoals bijv. internationale vermogensfondsen, en het beter benutten van 

bestaande kanalen zullen ook in 2013 investeringen nodig zijn in het onderzoeken en opbouwen van 

nieuwe financieringsrelaties, evenals in pilots en innovatieve trajecten. 
 

Beheer en Administratie 

 Deze kosten zijn minder personeelsintensief en minder gevoelig voor toe- en afname in de 

inkomsten/bestedingen. De kosten van het beheer en de ondersteuning van de Alliantie door de 

Penvoerder vallen voor een belangrijk deel hieronder (het onderhouden van de operationele relatie 

valt onder ‘programme management costs’).  
 

Bestedingsratio 

 Met deze begroting komt de bestedingsratio (doelbestedingen gedeeld door de baten) uit op 93,2%, 

wat iets beter is in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan van maart 2011.  
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5. Bijlage: Overzicht van landen en programma’s 
   

          
 

    1 2 3 4 5 BuZa DAC 
 

 

  
 

          Partnerland * LDC 
 

 
Fragiele staten   

 
  

 
      

 
 

1 Afghanistan incl.  
spill over Pakistan  x  

 
 x   x    x x 

 

 

2 Burundi  x  
 

 x  
 

  x x 
 

 
3 Centraal Afrik. Rep.  x  

 
 x  

 
    x 

 
 

4 Colombia  x  
 

  
 

  x   
 

 
5 Dem. Rep.  Congo  x  

 
 x   x    x x 

 
 

6 Guatemala  x   x    
 

 x  x   
 

 
7 Haïti  x   x   x   x   x    x 

 
 

8 Palestijnse Geb.  x  
 

  
 

  x   
 

 
9 Sierra Leone   

 
 x   x      x 

 
 

10 Sri Lanka  x  
 

  
 

    Lower Middle Income 

 
 

11 Soedan  x  
 

 x  
 

      
 

 
12 

Zuid Soedan incl.  
spill over Tsjaad  x   x   x   x    x x 

 

 

  
 

  
 

  
 

      
 

 
MDG/transitielanden 

        
 

1 Bangladesh    x   x  
 

  x x 
 

 
2 Bolivia   

 
   x    x   

 
 

3 Kameroen   
 

 x  
 

    Lower Middle Income 

 
 

4 El Salvador    x    
 

 x    Lower Middle Income 

 
 

5 Ethiopië    x   x   x   x  x x 

 
 

6 Ghana   
 

 x   x    x   

 
 

7 Honduras    x     x      Lower Middle Income 

 
 

8 India  x   x   x   x      Lower Middle Income 

 
 

9 Indonesië  x   x     x    x   

 
 

10 Kenia    x     x   x  x   

 
 

11 Malawi    x   x   x      x 

 
 

12 Nigeria  x  
 

 x  
 

    Other Low Income 

 
 

13 Filippijnen  x  
 

 x   x      Lower Middle Income 

 
 

14 Tanzania   
 

 x   x    x x 
 

 
15 Oeganda  x   x   x   x    x x 

 
 

16 Vietnam   
 

   x    x   
 

 
17 Zambia    x     x    x x 

 
 

18 Zuid-Afrika          x  x   
 

 

1 Conflicttransformatie 
        

 
2 Risicovermindering bij rampen 

       3 Gezondheid & Welzijn 
        

 
4 Ondernemen 

        
 

5 Sloppenwijkbewoners 
        

 

 
* Bij het bepalen van de partnerlanden is uitgegaan van de partnerlanden die van toepassing waren bij het vaststellen  
van het aanvraagstramien voor MFS II.  

 

  
 

Toelichting 

        
 

Cordaid, de grootste partij in de Alliantie, zal de focus van haar activiteiten meer leggen op fragiele staten en gebieden. De 
doelstelling is dat in 2016 70% van alle activiteiten in fragiele gebieden plaatsvindt. Tot en met 2012 schaarde de Alliantie alle 
activiteiten in fragiele staten onder het programma Conflicttransformatie. Met een grotere focus op fragiele staten zou handhaving 
van deze programmadefinitie leiden tot een opeenhoping van activiteiten in één programma. Daarom is besloten om vanaf 2013 het 
programma Conflicttransformatie te beperken tot activiteiten op het gebied van conflicttransformatie-in-enge-zin. Activiteiten op 
andere thema’s/sectoren in fragiele staten worden dan gerekend tot het programma waaronder zij inhoudelijk vallen. Dit leidt tot een 
gewijzigd overzicht van landen/programma’s. Over 2011- 2015 zal de Alliantie per programma in bovenstaande landen actief zijn. 
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